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Okurková sezóna v Kojetíně ve znamení velkých investic
To, že ani letošní léto nebude v našem městě „okurkovou sezónou“ naznačují přiložené fotografie.

Nově zrekonstruovaná budova Základní umělecké školy v ulici Hanusíkova. Na její obnovu přispěl Olomoucký
kraj částkou 6 milionů korun.

Budova sokolovny, jejíž interiéry procházejí totální obnovou. Celou akci financuje ze svého rozpočtu Město Kojetín a dokončena bude v průběhu příštího roku.

Vizualizace a probíhající práce na budovaném dětském
hřišti nedaleko rybníka Na Hrázi. Tato akce je součástí
investice Rozšíření multifunkčního plážového sportoviště v areálu koupaliště. Financovat celou akci pomohl
Olomoucký kraj ve výši 8 milionů korun.

Výše uvedené akce byly největšími investicemi roku
2018, z nich rekonstrukce sokolovny a dokončení rozšíření sportoviště přesáhnou i do roku 2019.
Jiří Šírek
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na svém 78. zasedání konaném dne 13. června 2018
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- uložila Základní škole Kojetín, 2018 na akce Kojetínské hody 2018 Domu dětí a mládeže Kojetín,
p. o., o navýšení příspěvku na
Svatopluka Čecha 586, p. o., od- a Kojetínské kulturní léto 2018,
vod z fondu investic do rozpočtu - souhlasila s podáním žádosti provoz příspěvkové organizace na
zřizovatele ve výši 63 tis. Kč, přitom Městského kulturního střediska Ko- krytí výdajů na nenárokové složky
schválila navýšení příspěvku na jetín, příspěvkové organizace, o do- platů zaměstnanců,
provoz na rok 2018 Základní ško- taci z rozpočtu Olomouckého kraje - uložila ředitelce Domu dětí
le Kojetín, Svatopluka Čecha 586, na rok 2018 z programu na podporu a mládeže, p. o., předložit zřizop. o., ve výši 63 tis. Kč na rok 2018, investičních projektů v oblasti kultu- vateli rozbor hospodaření příspěvdle žádosti příspěvkové organizace, ry v Olomouckém kraji v roce 2018 kové organizace, přehled o plnění
- souhlasila s pořízením majetku na akci Technické vybavení Letního rozpočtu p. o. a čerpání výdajů, vč.
případného požadavku na navýdo vlastnictví zřizovatele nad rá- kina Kojetín,
mec schváleného rozpočtu Základ- - schválila uzavření Nájem- šení příspěvku na provoz, a to po
ní školy Kojetín, Svatopluka Čecha ní smlouvy a smlouvy o budoucí ukončení III/Q/2018,
586, p. o., ve výši 63 tis. Kč, dle žá- smlouvě o zřízení služebnosti na - schválila poskytnutí peněžitédosti příspěvkové organizace,
stavbu „Město Kojetín – cyklostez- ho daru Domovu u rybníka Více- schválila rozpočtové opatření ka kolem Alberta“ mezi Městem měřice, příspěvkové organizaci,
č. 8/2018, kterým se zapojují do Kojetínem, jako „nájemce či budou- ve výši 6.000 Kč, na částečné
financování
běžných
rozpočtu:
cí oprávněný“ a Olomouckým kra- pokrytí
- nové příjmy ve výši 786,17 tis. Kč jem, zastoupeným Správou silnic výdajů, spojených s poskytováním
- nové výdaje ve výši 786,17 tis. Kč, Olomouckého kraje, jako „vlastník sociálních služeb organizace v roce
- souhlasila s pořízením majetku nemovitosti či budoucí povinný“, 2018,
do vlastnictví zřizovatele nad rá- předmětem nájmu a zřízení služeb- - schválila uzavření Smlouvy
mec schváleného rozpočtu Měst- nosti je dotčení části pozemku p. č. o dílo k investiční akci „Rekonstrukského kulturního střediska Kojetín, 5682/2 a p. č. 5693/1, oba ostatní ce plynové kotelny DPS Stan. Mapříspěvkové organizace, ve výši plocha – silnice, v katastrálním úze- sara v Kojetíně,“ mezi objednatelem Městem Kojetín a zhotovitelem
297 670 Kč,
mí Kojetín,
- souhlasila s použitím finančních - schválila zveřejnění záměru pro- TECHNIS Kojetín spol. s r. o, za
prostředků z investičního fondu nájmu nebytových prostor v objektu nabídkovou cenu 594.600 Kč bez
Městského kulturního střediska polikliniky na ulici 6. května 1373, DPH, nabídková cena bude navýKojetín, příspěvkové organizace, prostory č. 35, o výměře cca 17,8 šena o příslušnou sazbu DPH platve výši 117 670 Kč na pořízení m2, za podmínek nájmu na dobu ne- nou v době uzavření smlouvy,
určitou, výši nájemného 541,20 Kč/ - vzala na vědomí zápis z jednání
majetku,
- souhlasila s podáním žádosti m2/rok + zálohy na služby spojené Komise životního prostředí a zeměMěstského kulturního střediska Ko- s nájmem, v případě nájemce, který dělství RM, ze dne 14. května 2018
jetín, příspěvkové organizace, o do- je plátcem DPH, bude výše nájem- a zápis z jednání Komise školství
taci z rozpočtu Olomouckého kraje ného navýšena o DPH v platné zá- RM, ze dne 10. května 2018.
na rok 2018 z programu podpory kladní sazbě,
Jiří Šírek
kultury v Olomouckém kraji v roce - vzala na vědomí žádost ředitelky

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém 25. zasedání konaném dne 26. června 2018
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- zrušilo vnitřní předpis Zásady
prodeje bytů ve vlastnictví města
Kojetína, schválený Zastupitelstvem města Kojetína dne 21. června 2011, z důvodu neaktuálnosti
předpisu,
- schválilo rozpočtové opatření
č. 9/2018, kterým se zvyšují/snižují:
- příjmy o částku -531,19 tis. Kč,
- výdaje o částku 1 268,81 tis. Kč,
- financování o částku 1.800,00 tis. Kč,
- schválilo prodej části pozemku
p. č. 5764/1 ostatní plocha-ostatní
komunikace o výměře 67 m2, poze-
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mek p. č. 5764/13 ostatní plochajiná plocha o výměře 67 m2 za kupní cenu 100 Kč/m2,
- schválilo koupi části pozemku 374/2 – zahrada o výměře
13 m2, pozemek p. č. 374/3 zahrada
o výměře 13 m2, za kupní cenu 100
Kč/m2,
schválilo
koupi
pozemku
p. č. 5764/11 ostatní plocha-ostatní
komunikace o výměře 22 m2, za
kupní cenu 100 Kč/m2,
- vzalo na vědomí a nesouhlasilo s prodejem části pozemku p.

č. 2823 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře cca 335 m2,
- nesouhlasilo s možností nabytí
majetku nepatrné hodnoty v dědickém řízení, a to: podíl ve výši 1/6
na nemovitosti č. p. 79, nacházející
se v katastrálním území Opatovice
u Hranic, na pozemku p. č. st. 98,
zastavěná plocha a nádvoří, dozický
klíč zn. FAB a dozický klíč zn. Cerrebi, do vlastnictví Města Kojetín,
- schválilo poskytnutí peněžitého
daru Hasičskému záchrannému
sboru Olomouckého kraje ve výši
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50.000 Kč, na pořízení mobilní
elektrocentrály s výkonem 6,6 kVA
pro Požární stanici Kojetín,
- vzalo na vědomí Výroční zprávu
společnosti TECHNIS Kojetín spol.
s r. o. za rok 2017 a vyhodnocení
topné sezóny za rok 2017,

- schválilo vzdání se předkupního
práva ke spoluvlastnickému podílu
o velikosti 2/3456 a 577/28512 na
pozemcích p. č. 2747 – orná půda,
2754 – trvalý travní porost, 2748
– lesní pozemek v k. ú. Křenovice
u Kojetína.

- vzalo na vědomí zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZM, ze
dne 6. června 2018 a zápis z jednání Finančního výboru ZM, ze dne
26. června 2018.

pořilo vybavení požární stanice
HZS Olomouckého kraje v Kojetíně. Tentokrát zastupitelé schválili
dar ve výši 50 tisíc korun na pořízení mobilní elektrocentrály.

dodržení podmínek, které stanovilo
Ministerstvo životního prostředí ČR
při poskytnutí dotace na akci „Přerov – výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením
Dluhonic a Kozlovic“. Porušení cenové výše stočného by znamenalo vracet několikamilonové částky
poskytnuté na realizaci této akce.

Jiří Šírek

Ve zkratce
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo poskytnutí dotace ve
výši 8 mil. Kč na akci Rozšíření
multifunkčního plážového sportoviště, která probíhá letos a bude dokončena v r. 2019 v areálu koupaliště a jeho blízkosti, s žádostí uspěli
i kojetínští kanoisté, kterým byla
schválena půlmilionová částka.




Město Kojetín opět finančně pod-

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.
schválilo zvýšení ceny stočného
o 1 Kč na 33 Kč včetně DPH
od 1. července 2018. Důvodem je



Jiří Šírek

Informace pro občany
Volební právo občanů jiných členských
států EU ve volbách
do zastupitelstev obcí
Právo volit a být volen ve volbách
do zastupitelstva obce upravuje
zákon č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební
zákon“) v § 4 a § 5.
Právo volit do zastupitelstva obce
má občan jiného státu EU, který
v den voleb (pokud se konají volby
ve dvou dnech), tak alespoň druhý
den voleb, dosáhl věku nejméně
18ti let, je v den voleb v této obci
přihlášen k trvalému či přechodnému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou
je Česká republika vázána, a která
je vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.
Překážky ve výkonu volebního práva:
1) zákonem stanovené omezení
osobní svobody z důvodu výkonu
trestu odnětí svobody,
2) omezení svéprávnosti k výkonu
volebního práva,
3) zákonem stanovené omezení
osobní svobody z důvodu ochrany
zdraví lidu,

4) výkon služby vojáka z povolání
v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.
Právo volit mohou občané jiných
členských států EU při volbách do
zastupitelstev obcí na území ČR
realizovat pouze tehdy, pokud jsou
u místně příslušného obecního
úřadu (podle svého trvalého či přechodného pobytu na území ČR) zapsáni v dodatku stálého seznamu
voličů.
Žádat o zápis do dodatku stálého
seznamu voličů může občan jiného
státu EU žádat jak osobně, tak
písemně u místně příslušného úřadu
a to až do uzavření stálých seznamů
voličů, tj. dva dny před dnem konání
voleb, do 16 hodin.
Občané jiného státu EU, kteří

mají trvalý nebo přechodný pobyt
v územním obvodu města Kojetína, mohou žádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů na
Městském úřadě Kojetín, matrice,
v rámci úředních hodin, tj. pondělí a středa od 8.30 do 11.30 hodin
a odpoledne od 12.30 do 17 hodin.
Zápis do dodatku stálého seznamu
voličů může obecní úřad provést za
podmínek, že občan jiného členského státu EU:
1) dovrší nejpozději druhý den voleb 18 ti let,
2) je v dané obci přihlášen k trvalému či přechodnému pobytu, což
doloží platným dokladem o oprávněnosti pobytu,
3) doloží občanství jiného členského státu EU.

SLEDUJTE

Prosíme všechny čtenáře
Kojetínského zpravodaje,
kteří vlastní technické předměty
k plánované výstavě
"Když byla technika
ještě v plenkách",
zda by je pro tuto výstavu
zapůjčili (jedná se o gramofony,
krystalky, fotoaparáty, aj.
– do roku 1959).
Podrobnější informace
na telefonním čísle: 774 001 375
(Milan Zahradník),
či v kanceláři MěKS Kojetín.

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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Anketa
Pro letní dvojčíslo jsme vytvořili anketu, která reaguje
na aktuální dění nejen v Kojetíně. Byly položeny následující otázky:
1. Máte v plánu se zúčastnit letošních Kojetínských hodů? Navštěvujete je pravidelně?
2. Sledujete mistrovství světa ve fotbale?
3. Jaký máte názor na opravu Sokolovny?
Adéla
Čížkovská
1. Ano, zúčastním se, jelikož
se jich zúčastňuji každý rok,
pokud
jsem
zrovna doma.
Nejraději poslouchám živou hudbu.
2. Mistrovství světa nesleduju.
3. Podle mého názoru to není špatný nápad, ale vadí mi, že se to bude
opravovat zrovna po dobu našich
tanečních a závěrečné.
Anonymní účastnice ankety
1. Hodů se účastníme každý rok
s rodinou.
2. Fotbal mě nezajímá, takže nemám v plánu ho ani sledovat.
3. Myslím si, že je to dobré, protože
Sokolovna získá nový vzhled.

Jana Bednaříková
1. Hodů se určitě zúčastním s rodinou.
2. Fotbal nesleduji, protože tam nejsou naši, a fotbal mě ani moc nezajímá.
3. O opravě Sokolovny vím a myslím si, že je to dobrý krok.
Anonymní účastnice ankety
1. Dříve jsem navštěvovala hody
pravidelně s dětmi, ale ty již vyrostly, a tak se starám spíše o svou zahrádku a užívám si stínu pod stromy.
2. Doma sleduji fotbal s manželem,
oba dva totiž máme rádi sporty
a v naší rodině jsou velmi oblíbené.
V zimě třeba biatlon.
3. Kojetínskou sokolovnu už tolik
nenavštěvujeme, takže už nemám
takový přehled.

Michal
Krybus
1. Hody v Kojetíně navštěvuji již dlouho
se svou rodinou, bereme to
jako tradici.
2. Mistrovství
světa ve fotbale sleduji pravidelně,
ale žádnému týmu nefandím.
3. Myslím, že oprava sokolovny je
dobrý krok v tom, že se udělá Kojetín hezčím a moderním městem.
Těším se na to, jak bude nová budova vypadat.

Anketu zpracovali
žáci 2. ročníku Gymnázia Kojetín
Tomáš Toman
a Antonín Ambrož

Kojetínský uličník
Dnes se krátce projdeme Dvořákovou ulicí. Když říkáme krátce, tak
to myslíme vážně – je dlouhá nějakých 400 metrů a procházkovou
chůzí to zvládneme za pět minut.
Cestou si pokládáme otázku, na niž
– jak doufáme – dostaneme odpověď od zasvěcených občanů či historiků našeho města: „Po kterémže
Dvořákovi se tahle ulice vlastně
jmenuje? A proč právě po něm?“
V krátké tipovačce vyhrál věhlasný
skladatel Antonín Dvořák. Pokud
je tedy ulice pojmenována po něm,
proč v Kojetíně nemáme i Smetanovu nebo Janáčkovu nebo Sukovu ulici? Měl Antonín Dvořák osobní vztah
ke Kojetínu? Je (víme, že je) světovější než Smetana? Máme na mysli
samozřejmě Bedřicha Smetanu.
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Nicméně pátrání po Dvořákovi nám
rozšířilo obzory v tom, že jsme zjistili, že toto příjmení nese 22241
obyvatel v republice (abychom byli
genderově vyvážení, tak přechýlená forma Dvořáková je častější
– pyšní se jí 23115 žen), takže se
jedná o osmé nejčastější příjmení
v zemi. Co se týče původu příjmení, stránky http://www.prijmeni.cz
říkají, že jeho původ je odvozen od
obecného významu dvořák = svobodník, velký sedlák, hospodář na
velké usedlosti, dříve též = dvorský
služebník; příjmení s podobným
původem jsou Dvořan, Dvořáček
(zdrobnělina), Hoffman.
Pokud se ale vrátíme zpět do
Dvořákovy ulice v Kojetíně, rádi
konstatujeme, že je to ulice sice
téměř na okraji města směrem
k Popůvkám a Křenovicím, ale zato
je typická moderní individuální výstavbou rodinných domů (jak se
říká "domů postavených na zelené louce, dříve na zeleném drnu")
s krásně udržovanými zahradami

i předzahrádkami, kam bychom se
hned rádi přestěhovali i my.
-gkj-
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Za neuklizení psího exkrementu hrozí majiteli
pokuta do výše 20.000
Kč
Jistě jste si všimli, že se naše město pravidelně uklízí a čistí. Město ze
svého rozpočtu vynakládá nemalé
peníze na to, aby udržovalo ulice
a veřejná prostranství v čistotě.
Přesto se neustále setkáváme
s problémem znečištění města psími exkrementy, které jsou k vidění

Račí mor
Vážení občané, dostali jsme informaci od Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR o tom, že se minulý
týden potvrdili výskyt raka signálního na řece Moravě u Kojetína.
Jde o nebezpečný invazní druh,
který konkurenčně vytláčí naše
původní druhy raků a může na
ně přenášet račí mor, proti kterému nejsou naše druhy imunní
– takže celé populace v případě nákazy rychle vymírají. Další
podrobnosti jsou uvedeny níže.
Račí mor:
- nákaza způsobuje masové úhyny
našich druhů raků; vysoce citlivé
druhy: rak říční, rak kamenáč, rak
bahenní,
- původcem je plísni podobný organismus Aphanomyces astaci, zavlečený do Evropy ze Severní Ameriky v 19. století, od té doby ještě
několikrát s americkými raky,
- šíří se pomocí spor, které přežívají
ve vodě (stačí vlhko) až několik týdnů; nesnesou vysušení ,
- nenapadá žádné jiné živočichy
kromě raků (ryby, vodní larvy hmyzu či drobní korýši zůstávají na

snad úplně všude, nejen na běžných komunikacích, ale i na dětských hřištích, na pískovištích, na
chodnících.
Opět tedy upozorňujeme majitele
psů, že podle zákona 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích, za neuklizení psího exkrementu hrozí majiteli psa pokuta až do výše 20.000
Kč. Strážník Městské policie může
na místě uložit za tento přestupek
pokutu do výše 10.000 Kč.
Nebuďte lhostejní a pomozte nám
město udržovat čisté!
lokalitě výskytu račího moru nezasaženi), nákaza se často šíří i proti
proudu a raky je často možné nalézt v různých fázích onemocnění
(živé, ale mimo úkryty, umírající,
mrtvé) – tím se úhyn raků na račí
mor liší např. od úhynu vlivem nárazového znečištění vody nebo nedostatku kyslíku,
- primárním zdrojem nákazy jsou
introdukované severoamerické druhy raků, odolné vůči onemocnění;
u nás se vyskytuje rak pruhovaný a rak signální (obrázkový klíč
k rozlišování jednotlivých druhů
raků najdete na konci dokumentu na http://csop-ji-dok.euweb.cz/
Prakticka%20ochrana%20raku.
pdf),
- k přenosu nákazy dochází také
infikovanou vodou a infikovanými
mokrými předměty!
Rybářské aktivity mohou přispívat
k šíření račího moru, proto:
- nemanipulujte s jakýmikoliv druhy
raků a nevysazujte (nepřenášejte)
je na nová místa (rak říční a rak
kamenáč jsou dle zákona kriticky
ohroženými druhy, rak bahenní je
druh ohrožený – veškerá manipulace s nimi je zakázána zákonem;
rak pruhovaný a signální jsou
druhy nežádoucí a zákon zakazuje
jejich další šíření),
- na místě masového úhynu raků
s podezřením na račí mor nejlépe
přerušte veškeré rybářské aktivity
do následující sezóny, nepřenášejte raky jinam! (už se jim nedá pomoct), nevstupujte do vody, v žádném případě nepoužívejte stejné
rybářské vybavení na dalších místech, upozorněte veřejnost,
- v případě podezření na výskyt

Děkujeme, že uklízíte!
finanční odbor MěÚ Kojetín
raka pruhovaného nebo raka
signálního na místě vaší práce
dodržujte při přesunu na jiná místa
pravidlo dezinfekce veškerého vybavení, které přichází do kontaktu
s vodou,
- vhodná dezinfekce vybavení:
a) opravdu dokonalé vysušení sítí,
holínek, nádob apod. (spory mohou zůstat živé i ve vlhkém blátě
na holínkách!),
b) dezinfekční přípravky na bázi
jódu nebo chlóru (např. Savo
v koncentraci doporučené výrobcem pro běžnou dezinfekci),
c) horká voda,
d) kombinace některých výše
uvedených možností (sníží pravděpodobnost přenosu nemoci na
minimum),
- stejnou zásadu (dezinfekce vybavení, alespoň dokonalým vysušením) by bylo vhodné dodržovat preventivně i před každou prací
na místech se známým výskytem
původních druhů raků,
- při převozu ryb mezi rizikovými
lokalitami je vhodné několikrát přesunout ryby do čisté vody, aby se
výrazně snížilo množství spor obsažených ve vodě,
- v případě nálezu úhynu raků
s podezřením na račí mor kontaktujte Přírodovědeckou fakultu
UK v Praze, kde je možné vyšetřit
vzorky raků a zjistit, zda jde o račí
mor (kontakty: Eva Kozubíková,
tel: 602 206 550, mail: evikkk@
post.cz nebo Adam Petrusek, tel:
602 656 937, mail: petrusek@
cesnet.cz).
Eliška Izsová
referent odboru výstavby,
životního prostředí a dopravy
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Informace pro občany
Srážka na jezu Bolelouc
a na Bolelouckém
náhonu v roce 2018
Vážení občané, jako každoročně
bude jezová zdrž a rovněž Boleloucký náhon (u nás místní název
„Struha“) bez vody, a to v termínu
od pondělí 10. září 2018 od 4 hodin
do pondělka 24. září 2018 do 4 hodin, kdy se začnou s napouštěním
jezové zdrže (jedná se o 37. až 38.
týden).
Vodoprávní úřad proto vyzývá vlastníky pozemků, aby provedli kontrolu pozemků, které jsou v jejich vlastnictví, na kterých se nachází koryto
vodního toku, a aby splnili povinnost vlastníků pozemků v souladu
s ustanovení § 50 vodního zákona,
a to zejména odstranili překážky
a cizorodé předměty ve vodním
toku. Další podrobnosti jsou uvedeny v příloze.
Eliška Izsová
referent odboru výstavby,
životního prostředí a dopravy

Jak jsme uklízeli svět
Jarní dobrovolnické
akce
„Ukliďme
svět, ukliďme Česko“
se letos na
jaře zúčastnilo přes 113.300 lidí a co nás těší
zvlášť, bylo mezi nimi 73 tisíc dětí.
Společně na 2.655 akcích sesbírali
1884 tuny odpadu. Ten byl roztříděn a téměř 400 tun bylo předáno
k recyklaci.
Eliška Izsová

6

Pozvánka

7-8/18

Kojetínský zpravodaj

Zdravotnictví v Kojetíně - přehled dovolených
MUDr. Dagmar Horáková
Praktický lékař
Adresa: Poliklinika Kojetín,
6. května 1373,
752 01 Kojetín
Telefon: 581 763 508
Dovolená:
30. 7. – 24. 8. 2018
(zastupuje MUDr. Josef Roh)

MUDr. Viktor Charbut
Oční ambulance
Adresa: Poliklinika Kojetín,
6. května 1373,
752 01 Kojetín
Telefon: 581 277 654
Dovolená:
30. 7. – 3. 8. 2018
13. 8. – 31. 8. 2018

MUDr. Pavel Matoušek
Centrum žilní chirurgie
Adresa: náměstí Republiky
905, 752 01 Kojetín
Telefon: 581 701 180
Dovolená:
1. 7. – 15. 7. 2018

MUDr. Richard Kobza
Odborný lékař pro nemoci
vnitřní, diabetologii
a endokrinologii
Adresa: Poliklinika Kojetín,
6. května 1373,
752 01 Kojetín
Telefon: 581 761 784
Dovolená:
16. 7. – 29. 7. 2018
6. 8. – 26. 8. 2018

MUDr. Jaroslava Nosková
Zubní ambulance
Adresa: Havlíčkova 942,
752 01 Kojetín
Telefon: 581 764 593
Dovolená:
16. 7. – 27. 7. 2018
20. 8. – 31. 8. 2018
(zastupuje MUDr. Ošťádalová,
Němčice n. H. 582 386 260)
MUDr. Marie Pisková
Zubní ambulance
Adresa: Svatopluka Čecha
697, 752 01 Kojetín
Telefon: 581 762 496
Dovolená:
2. 7. – 8. 7. 2018
30. 7. – 5. 8. 2018
MUDr. Zdeněk Michl
Odborný kožní lékař
Adresa: Poliklinika Kojetín,
6. května 1373,
752 01 Kojetín
Telefon: 581 761 276,
602 754 265
Dovolená:
24. 7. – 3. 8. 2018

MUDr. Richard Kreml
Ortopedie
Adresa: Poliklinika Kojetín,
6. května 1373,
752 01 Kojetín
Telefon: 581 761 005,
774 870 370
(v ordinačních hodinách)
www.ortopedie-kojetin.cz
Dovolená:
3. 7. – 5. 7. 2018
31. 7. – 2. 8. 2018
21. 8. – 23. 8. 2018
Deutschelová Leona
Relax centrum
(Rehabilitace)
Adresa:
Poliklinika Kojetín,
6. května 1373,
752 01 Kojetín
Telefon: 581 761 552
www.relax-centrum-kojetin.cz
rehabilitacekojetin@seznam.cz
Dovolená:
2. 7. – 4. 7. 2018

MUDr. Lukáš Vacula
Gynekologie a porodnictví
Adresa: Poliklinika Kojetín,
6. května 1373,
752 01 Kojetín
Telefon: 588 288 682
(v ordinačních hodinách)
Dovolená:
23. 7. – 27. 7. 2018
27. 8. – 31. 8. 2018
Urologická ambulance
Kojetín
Adresa: Poliklinika Kojetín,
6. května 1373,
752 01 Kojetín
Telefon: 581 763 297
MUDr. Libor Palička
Dovolená:
30. 7. 2018
6. 8. 2018
MUDr. Michal Plintovič
Dovolená:
4. 7. 2018
1. 8. 2018
MUDr. Ivana Lančová
Alergologie
Adresa: Poliklinika Kojetín,
6. května 1373,
752 01 Kojetín
telefon: 583 034 302
www.alergologie-kojetin.cz
Dovolená:
2. 7. – 15. 7. 2018
6. 8. – 10. 8. 2018
Milan Peterka
Praktik čínské medicíny
Adresa: Husova 742,
752 01 Kojetín
telefon: 604 558 929
www.milanpeterka.cz
Dovolená:
17. 7. – 6. 8. 2018
22. 8. – 26. 8. 2018
7

Kojetínský zpravodaj

7-8/18

Mateřská škola Kojetín
Poslední dny školního
roku MŠ Kojetín

Rybičky v Polkovicích

zase. Děti ze třídy „Pastelek“ se
vydaly vlakem do Kroměříže, kde
v zámku, v prostorách Saly terreny,
zhlédly veselou pohádku s písničkami „Dračí poklad“. O spoustu zábavy
se postaral šestičlenný herecký soubor pod vedením Marka Dobrodinského. Nechyběly ale ani soutěže
a hry na školních zahradách. Pro děti
ze třídy „Berušek“ učitelky připravily
program na téma „Rej víl a skřítků“.
Děti si zatancovaly na lesním palouku, snažily se po kamenech přejít
potok, vyčistit lesní studánku. Děti
ze třídy „Srdíček“ a Koťátek“ oslavily
Den dětí indiánským dopolednem.
Cesta za úkoly byla plná nástrah,
např. hledaly indiánský poklad, lovily ryby z potoka a trénovaly hod na
cíl. Počasí přálo a o sladké odměny
také nebyla nouze.
V polovině června děti z jednotlivých tříd navštívily dětské oddělení
v Městské knihovně MěKS Kojetín.
Děti přivítala a připraveným programem provázela Iva Kusáková. Měly
možnost se seznámit s prostředím
knihovny, byly seznámeny s dětskými autory a knihami plných pohádek,
básniček, s encyklopediemi a naučnými knihami. Na závěr si vyslechly pohádku „Hrnečku vař“ a „Jak se
knížka topila“. Při odchodu se loučily
s příslibem, že se s rodiči do dětské

knihovny určitě vrátí. Děkujeme opět
za poutavé vyprávění.
Děti v obou MŠ naposled v tomto
školním roce navštívil „Kašpárek“
s maňáskovou pohádkou, kterou si
pro ně připravily učitelky.
Ve středu 13. června 2018 děti odcházející do 1. třídy navštívily své
kamarády v ZŠ nám. Míru a vyzkoušely si, jaké to je v roli školáka. Společně s prvňáčky jsme si zazpívali
písničku „Už jde léto…“ a zarecitovali báseň „Nakreslím si písmenka“.
Ve škole se nám moc líbilo.
Ve čtvrtek 21. června 2018 jsme
se v obřadní síni města Kojetína
slavnostně rozloučili s předškoláky,
kteří od září zasednou do lavic prvních tříd základních škol. S dětmi se
rozloučili starosta města, ředitelka
školy i třídní učitelky. Každý budoucí prvňáček odcházel s šerpou přes
rameno, malým dárečkem a pamětním listem.
V úterý 26. června 2018 navštívily
odpoledne nejstarší děti z obou MŠ
Školní jídelnu Kojetín, kde měly možnost prohlédnout si prostory jídelny
i kuchyně a posvačit odpolední svačinku. Vyzkoušely si, jaké to bude,
až budou jídelnu navštěvovat coby
budoucí školáci. Děkujeme a těšíme se, že nám od září bude chutnat
jako v tento den!

Den dětí – Berušky

Den dětí – Pastelky

Den dětí – Sluníčka

Srdíčka v hale

Návštěva Knihovny MěKS Kojetín

Kolečkiáda

Školní rok se nachýlil ke konci
a před námi jsou vytoužené
prázdniny a léto. Jaký byl ale závěr
školního roku u nás ve škole?
Den dětí oslavily jednotlivé třídy
podle vlastního programu. Děti ze
třídy „Sluníček“ a „Žabiček“ podnikly výlet do AVC Haná Polkovice,
kde byl připraven bohatý program.
Měly možnost prohlédnout si celý
areál, zemědělské stroje – traktory, kombajny, měly možnost sednout si i za volant. Vyslechly příběh
o vodníkovi, ale největším zážitkem
byla opravdová jízda na koni. Poděkování patří všem, kteří pro nás
program připravili. Určitě přijedeme
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Mateřská škola Kojetín
V závěru školního roku je tedy na
místě popřát všem dětem, rodičům
i všem čtenářům Kojetínského zpravodaje krásné prožití letních prázdnin i dovolené, plné pohody a slu-

níčka. Poděkování patří všem partnerům, organizacím za spolupráci
a zejména všem našim zaměstnancům za obětavou práci v průběhu
celého školního roku.

Rodiče dětí odcházejících do ZŠ si
mohou objednat fotografie ze slavnostního rozloučení na radnici ve
Fotoateliéru Jany Večeřové.
vedení MŠ

Rozloučení s "Pastelkami"

Rozloučení s "Rybičkami"

Rozloučení se "Sluníčky"

Základní škola nám. Míru Kojetín
Uplynulý rok
se školní družinou
Školní rok 2017/2018 je už skoro
za námi a čeká nás poslední měsíc
před prázdninami. Během jarních
týdnů jsme toho v družině zvládli opravdu hodně. Díky pěknému,
teplému počasí jsme mohli trávit
spoustu času v parcích a na školní
zahradě. Všechna oddělení zažila
nocování v prostorách školy, a to

Rok s projektem
V září 2017 jsme zahájili aktivity
spojené s projektem „Podpora ZŠ
Kojetín formou šablon“. Zaměřili
jsme se především na pomoc žákům, kteří potřebovali podporu při
přípravě na výuku. V každém pololetí bylo otevřeno sedmnáct kroužků vedených našimi vyučujícími.
S dětmi procvičovali látku převážně
hlavních předmětů. Podle ohlasů
mezi žáky i vyučujícími byla tato
forma výuky přínosná, ve většině
případů vedla ke zlepšení školních
výsledků žáků. V této šabloně bylo
za rok celkem připraveno 34 kroužků pro 150 žáků.
Výraznou měrou se osvědčila i další šablona, díky které se podařilo
během krátké doby vybudovat pozici školního psychologa. Pavel Čapka zahájil svoji činnost počátkem
února. Rodiče se seznámili s na-

i s noční hrou plnou duchů.
Mladší žáci dobyli hrad Helfštýn
a starší děti prozkoumaly
zákoutí Dinoparku ve Vyškově. V červnu nás ještě čeká
soutěžení na koloběžkách,
celodružinová akce Hasík
na místní hasičárně, a pak
už rozloučení s tímto školním rokem. Dětem přejeme
prázdniny plné bezva zážitků a v září se budeme těšit
spolu s družinovými dětmi
bídkou služeb, dosažitelných přímo
na škole, a komunikace mezi nimi
a školním psychologem od počátku
probíhá velmi přirozeně. Termíny
konzultací si rodiče domlouvají přímo s Pavlem Čapkou. Další podpůrnou aktivitou z rukou školního psychologa je testování předpokladů
pro výběr povolání u žáků osmých
tříd. Do této „prověrky“ dovedností
a schopností se přihlásilo 43 osmáků. Radu i pomoc psychologa, a to
v různých formách, využila řada vyučujících v práci s třídními kolektivy
nebo při řešení aktuálních konfliktních situací. Rozhodně bychom přivítali stálou přítomnost psychologa
ve škole – Pavel Čapka si zaslouží
veliké poděkování za podporu, kterou nám poskytuje.
Dalším okruhem, který jsme otevřeli v tomto roce, jsou vzdělávací
moduly zaměřené na inkluzi. Naši
pracovníci se aktivně zapojili do
dvou kurzů, u kterých jsme mohli

i na nové prvňáčky.

Lucie Krejsová

Hurá na prázdniny
a zaslouženou
dovolenou
Chceme touto cestou poděkovat
všem pracovníkům školy, žákům,
rodičům, zřizovateli a ostatním
partnerům za bezproblémový
a hladký průběh
tohoto školního roku.
Žákům přejeme pohodové prožití
nastávajících prázdnin
a pracovníkům školy
zaslouženou dovolenou.
Těšíme se na shledání
v novém školním roce
– začínáme 3. září 2018.
Vedení školy
porovnat dva diametrálně rozdílné
přístupy lektorských týmů – první
klasický, teoreticky zaměřený, bez
reakce na konkrétní dotazy účast-
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Základní škola nám. Míru Kojetín
níků a druhý interaktivní, přinášející
praktické a zároveň nejnovější zkušenosti se spoustou námětů, navíc
srozumitelně podaný. S lektorem
druhého modulu jistě neztratíme
kontakt a využijeme jeho invence
i v následujícím období.

Součástí projektu je i materiální
podpora veškerých aktivit i v podobě pomůcek. V rámci projektu
máme před sebou ještě další rok
práce vedený snahou splnit původní záměr – maximálně podpořit zázemí pro výuku v naší škole, a to ze

strany žáků i vyučujících.
Všem zapojeným pedagogům i organizátorům patří veliké poděkování za dosavadní bezproblémový
průběh a přejeme hodně úspěchů
i v následujícím období.
Zdeněk Šípek

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Trestní odpovědnost
dětí, trestní řízení,
soudní řízení, agresivní
projevy chování mladistvých
V pátek 8. června 2018 proběhla v ZŠ Svatopluka Čecha Kojetín
beseda pro žáky druhého stupně.
Besedu vedly kurátorky pro děti
a mládež z Magistrátu města Přerova. V rámci besedy se žáci seznámili s trestní odpovědností, s rozdílem mezi přestupkem a trestným činem a v neposlední řadě také s tím,
jaké postihy a opatření v jejich věku
připadají v úvahu. V druhé části

Exkurze do Prahy
V rámci projektu Zmizelí obyvatelé
Kojetína jsme absolvovali 12. června 2018 exkurzi do Prahy. Exkurze
byla tematicky zaměřená na židovské památky, neopomněli jsme však
ani další skvosty. Nejprve jsme navštívili Staronovou synagogu v Praze, v níž jsme se seznámili s historií
pražské židovské náboženské obce.
Následovala procházka židovským
městem, při níž jsme zhlédli i Pinkasovu a Maiselovu synagogu. Poté

besedy byla pozornost věnována
agresivním projevům chování, záškoláctví a neomluvené absenci ve
škole. Žáci byli seznámení s možnými postihy ze strany školy, soudu
a jiných institucí, a to jak u dětí, tak
u rodičů.
Nejprve si všichni společně charakterizovali pojem právo a morálka,
dodržování právního a společenského chování v různých situacích,
agresivita mezi žáky. Všichni ve
třídě věděli, že po patnáctém roku
jejich věku jsou za svoje činy trestně odpovědni. Podrobně rozebrali, jaké tresty mladistvým mohou
hrozit za jejich protiprávní jednání.
Dozvěděli se i něco málo o historii práv. Mezi žáky se našli i jedinci,

kteří už se s těmito právy a zákony osobně setkali. Z dotazníku na
zpětnou vazbu vyplynulo, že beseda byla pro žáky přínosná, dozvěděli se informace potřebné pro
život.
-ZŠ Sv. Čecha-

jsme se vydali na okruh Prahou. Od
Karlova mostu jsme po vltavském
nábřeží prošli okolo Národního divadla k Tančícímu domu a poté
jsme směřovali k Václavskému náměstí. Hrůzy války jsme si znovu
připomněli v pravoslavném kostele
Cyrila a Metoděje, v němž 18. června 1942 zahynuli parašutisté, kteří
27. května 1942 spáchali úspěšný
atentát na Reinharda Heydricha.
Svou cestu Prahou jsme zakončili
na Václavském náměstí. Exkurze se
nám všem velmi líbila a těšíme se na

další pokračování našeho projektu.
Pavel Navrátil, VP

Základní umělecká škola Kojetín
Základní umělecká
škola a konec školního
roku
Nejen že školní rok uběhl jako
voda, ale všemi deseti měsíci od
září 2017 do června 2018 se prohnal doslova jako povodeň, která
s sebou odnesla vše staré, dosluhující a nefunkční, aby na původních, pevných základech mohlo

10

7-8/18

Kojetínský zpravodaj

Základní umělecká škola Kojetín
vzniknout nové, moderní a důstojné prostředí umělecké školy, které si město Kojetín plně zaslouží.
Děkujeme všem zainteresovaným
za podporu, toleranci, trpělivost
a vstřícnost v uplynulých měsících
a zveme tímto širokou veřejnost
na Dny otevřených dveří, které se
budou konat u příležitosti Kojetínských hodů ve dnech 18. a 19. srpna 2018.
vaše ZUŠka

Gymnázium Kojetín
I v tomto Jazykovém koutku jsme
sáhli do archivu studentských prací. Tentokrát měli studenti uplat-

nit svoji kreativitu u citátu z knihy
slavného postmoderního tureckého autora Orhana Pamuka, nosi-

tele Nobelovy cena za literaturu:
„Slyším, jak se ptáte, jaké to je, být
barvou?“

Jsem barvou
jsem stínem
jsem larvou
jsem splínem

JÁ JSEM…
Jsi modrá
jsi bílá
jsi mozaika listí…
Něco tu nesedí
Kdo to však zjistí?

Jsi jako spojení
jsi modrá, červená, bílá
- krev v bílém obalu
rudá tepna i modrá žíla

Jsem žlutá
jsem zelená
jsem mozaika listí…
Jsem modrá
jsem bílá
jsem výmalba nebe
– a teď svou barvu
vtisknu do tebe…

Jsi žlutá, zelená
– a je ti špatně…
na střípky večera
vzpomínáš matně
Jsem červeň
jsem rudá
jsem rudá skvrna
jsem krvavé spektrum
jsem raněná srna

Pak přijde čerň
a noc a temnota
poslední zavytí
vzteklý řev kojota …
Postupem života
ztrácíme barvy
a zpět se měníme
v prvoky, larvy.

DDM Kojetín informuje
PŘIPRAVUJEME
NA ZÁŘÍ 2018
Dny otevřených dveří
Ulov si svou první rybku
Evropský týden mobility
Kolečkiáda
Zahájení 6. ročníku
Velké ceny DDM Kojetín
Zahájení
Šťastné osmičky
Zahájení
činnosti zájmových kroužků
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DDM Kojetín - z akcí, které se uskutečnily
Dětský den
v Kovalovicích
V sobotu 3. června 2018 se na
hřišti v Kovalovicích konal již
8. ročník dětského dne. Tentokrát
si k nám cestu našlo rekordních 93
dětí, pro které byla připravena řada
soutěží. Dopoledne obíhaly stanoviště umístěná na fotbalovém hřišti
a přilehlém okolí. Děti si vyzkoušely hod míčkem na plechovky nebo
do úst myšáka, střelbu z vodních
pistolí, pokusily se přelstít brankáře a vstřelit gól, nebo se proměnily
v rybáře a ulovily zlatou rybku. Mezi
stanovišti opět nechyběla střelba
ze vzduchovky a překážkový běh.
Tyto disciplíny byly hodnoceny

Dračí lodě
Závody dračích lodí v areálu Kanoistiky Kojetín uzavřely v pátek
8. června 2018 pátý ročník Velké
ceny DDM Kojetín – O putovní
pohár
ředitelky.
Závodu
se
zúčastnilo dvanáct posádek (šest
z mladší kategorie a šest ze starší
kategorie). Pod vedením svého
bubeníka pádlovaly posádky do
cíle a snažily se získat co nejvíce
bodů v posledním úkolu soutěže.
Pro zajímavost, nejrychlejší jízdou
se mohla pochlubit loď s časem
00:59,21 na trati 200 m.

zvlášť. Nejlepšími střelci se v kategorii mladších stal Honza Bluml
a v kategorii starších Lucka Davisová. V běhu vynikl Marian Rusňák
a Adam Spálovský.
Po obědě se nejmenší závodníci
a mladší školáci změnili na šikovné opičky. Na dětském hřišti pro ně
byla připravena trať, kterou se snažili překonat v co nejkratším čase.
Vavříny vítězství tentokrát posbíral
Jirka Štěpaník a Vojta Krkoška.
Vyvrcholením celého dne byl již
tradiční Lízátkový závod. Na 38
závodníků s doprovodem statečných maminek, tatínků a dalších
dospělých čekaly dvě tratě, které
je zavedly nejen do středu Kovalovic, ale také do polí. Nejstatečněj-

ší byli závodníci v mini kategorii,
protože ty na trati zastihla dešťová
přeháňka. V cíli byli odměněni čokoládovou medailí. V kategorii mini
(dětí, které ještě nechodí do školy)
zvítězili Marián Rusňák, Filip Ošťádal a také Filipův tatínek Petr.
V kategorii mladších dětí (školáků
z prvního stupně) zaválely Sára
Ošťádalová, Lucka Burdová a Terezka Štětkářová s tatínkem Sáry
Petrem. V kategorii starších dětí
byla nejrychlejší dvojice Denisa
Židlíková a Štěpán Klech.
Na závěr dostalo každé dítě na památku hračky. A protože jsme jednu
přeháňku zažili dopoledne, zahráli
jsme si na déšť i na konci a mezi
děti jsme rozházeli spoustu sladkostí. Chtěla bych poděkovat všem
sponzorům, DDM Kojetín, Sokolu
Kovalovice a hlavně všem dobrovolníkům, kteří se na hřišti i v zázemí starali o hladký průběh celého
dne. Ať již pomáhali u stanovišť,
chystali trať Lízátkového závodu
nebo udili klobásky, připravovali párek v rohlíku, či se starali o občerstvení. Bez nich by to nešlo.
Za rok na shledanou.
-JAMIJOLAP-

Opět jsme mohli vidět závodníky
pečlivě připravené s namalovanými transparenty a oblečené ve
stejných tričkách. Dobrou náladu
podtrhlo slunné počasí, podpora ze
stran kamarádů, rodinných příslušníků i veřejnosti a moderátor Lukáš
Kobza.
Velmi děkujeme za pomoc obětavým dobrovolníkům z Loděnice Kojetín, Městské policii Kojetín, Fran-

tišku Kraváčkovi, záchranné službě
na řece zajištěnou hasiči z SDH Kojetín a pracovníkům z ČČK Přerov.
Děkujeme i za spolupráci všem školám a učitelům, především z druhého stupně ZŠ nám. Míru Kojetín
a nižších ročníků Gymnázia Kojetín.
Vítězové byli oceněni medailemi,
diplomy a sladkostmi.
-ddm-

Výsledková listina - mladší kategorie:
1. místo: 7.A ZŠ nám. Míru Kojetín: Kingové
2. místo: 7.B ZŠ nám. Míru Kojetín: Extatus
3. místo: sekunda Gymnázium Kojetín: Křepelky
4. místo: 6.A ZŠ nám. Míru Kojetín: Super team
5. místo: prima Gymnázium Kojetín: Prima Škrtulky
6. místo: 6.B ZŠ nám. Míru Kojetín: Envyus
Výsledková listina - starší kategorie:
1. místo: kvarta Gymnázium Kojetín: Nuly
2. místo: 8.A ZŠ nám. Míru Kojetín: Kappateam
3. místo: 9.B ZŠ nám. Míru Kojetín: Hell Riders
4. místo: 8.B ZŠ nám. Míru Kojetín: Gucci Gang
5. místo: 9.A ZŠ nám. Míru Kojetín: Infekce
6. místo: tercie Gymnázium Kojetín: Jiříkovo mírové poselstvo

12

7-8/18

Kojetínský zpravodaj

DDM Kojetín - z akcí, které se uskutečnily
Velká cena DDM Kojetín
- O putovní pohár ředitelky DDM
Po vyhlášení výsledků za dračí lodě byli účastníci informováni
a odměněni za celoroční snahu
a píli v soutěži pro žáky druhého
stupně základních škol a odpovídajících ročníků gymnázia, která je zaměřená na všestrannost a týmovou
spolupráci třídních kolektivů v duchu fair play. V tomto školním roce
bylo zařazeno sedm úkolů: účastnit
se outdoorového závodu Universal
Run, vytvořit betlém z různých materiálů, natočit videoreport ze společného stavění sněhuláka, zazpívat na Kojetínské písničce, soutěžit
v bowlingu, riskovat ve vědomostní
soutěži a závodit na dračích lodích.
Vítězům byly předány putovní poháry, diplomy a dárkové poukazy.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - MLADŠÍ KATEGORIE
1. místo: 1. místo: 7. A ZŠ nám. Míru Kojetín: Kingové
2. místo: sekunda Gymnázium Kojetín: Křepelky
3. místo: 7.B ZŠ nám. Míru Kojetín: Extatus
4. místo: prima Gymnázium Kojetín: Prima Škrtulky
5. místo: 6.A ZŠ nám. Míru Kojetín: Super team
6. místo: 6.B ZŠ nám. Míru Kojetín: Envyus
VÝSLEDKOVÁ LISTINA - STARŠÍ KATEGORIE
1. místo: kvarta Gymnázium Kojetín: Nuly
2. místo: tercie Gymnázium Kojetín: Jiříkovo mírové poselstvo
3. místo: 9.B ZŠ nám. Míru Kojetín: Hell Riders
4. místo: 9.A ZŠ nám. Míru Kojetín: Infekce
5. místo: 8.B ZŠ nám. Míru Kojetín: Gucci Gang
6. místo: 8.A ZŠ nám. Míru Kojetín: Kappateam

Bližší 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

Běh proti drogám
Závod „Běžíme proti drogám“ je
již tradiční akcí na závěr školního
roku. Letos se jednalo o 12. ročník
běžeckého závodu, který se uskutečnil v areálu fotbalového stadionu v Kojetíně ve středu 27. června
2018. Hlavní myšlenkou této akce
je především upozornit na problematiku návykových látek a pomoci
zvýšit aktivitu na poli protidrogové
prevence. Závodilo se na tratích 2,5
km a 5,9 km v pěti věkových kate-

goriích. Na trati pro děti do 15 let,
která byla odstartována jako první,
běželo nejvíce závodníků, startovalo se na dvakrát, kvůli bezpečnosti.
Na trati 5,9 km, která byla odstartována o hodinu později, běželi
dorostenci od 15 do 18 let, junioři
od 18 do 21 let a dospělí od 21 let
a výše. Každá kategorie byla zvlášť
rozdělena i podle pohlaví. Před vyhlášením mladších a starších žáků
a žákyň byla odstartována propagační nesoutěžní trať na 400 metrů, tedy kolečko okolo fotbalového
stadionu. Na měření závodu byla

objednána časomíra, každý závodník měl svůj čip k snímání času
startu a doběhu. Naše poděkování
patří všem partnerům, kteří se na
této akci podíleli – Městské policii
Kojetín, Sboru dobrovolných hasičů
Kojetín, Českému červenému kříži
z Přerova, Městu Kojetín, TJ Slavoj
Kojetín a Pekárně Kojetín. A hlavně
všem účastníkům, kteří se připojili
k myšlence závodu a připomněli si
s námi Mezinárodní den boje proti
drogám a nezákonnému obchodování s nimi.
-po-
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Červen v knihovně
Týden čtení
Osmý ročník tradiční celostátní
akce Týden čtení v rámci projektu
„Celé Česko čte dětem“ proběhl ve
dnech od 4. do 8. června 2018.
Cílem Týdne čtení dětem v České
republice je motivování dětí, mládeže a dospělých k soustavnému
čtení a rozvíjení lásky k literatuře
prostřednictvím výběru hodnotné
a dobré četby. Zapojením se do této
akce chceme široké veřejnosti ukázat, že každodenní čtení dítěti pro
radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře.
Ve středu 6. června 2018 knihovnice navštívily kojetínské prvňáčky
v jejich třídách, představily jmenovaný projekt a knihu Evelýny Koubové
a Radomíry Kielbergerové "Bráchova bota", která byla vydaná k této
příležitosti. Získat ji mohou knihovny, které se aktivně věnují práci
se začínajícími čtenáři. Společně

jsme si přečetli krátkou ukázku
a děti nám předvedly, že se v první
třídě opravdu naučily samostatně
číst. Kniha jim poté zůstává jako
dárek ke školnímu i domácímu čtení.

Na podporu Týdne čtení proběhly tyto akce:
Se starostou na zmrzlinu
Účastníci letošní Noci s Andersenem se setkali se starostou města
Jiřím Šírkem na kojetínské radnici.
Navzájem si sdělovali své zážitky
a dojmy z letošní „Andersenovy
noci“ a povídání zakončili sladkou
tečkou v podobě zmrzliny, na kterou je pozval starosta města.

Týden čtení v naší knihovně
V rámci akce také proběhlo Sdílené
čtení pro děti ze školních družin.
Jarní Shakespearovské slavnosti
Pro studenty septimy Gymnázia
Kojetín si knihovnice na nádvoří
VIC připravily čtení z díla světového
dramatika W. Shakespeara Zkrocení zlé ženy.

Z připravovaných akcí:
Prázdninový program – Prázdniny v knihovně
Program probíhá pouze v srpnu!
* Každé srpnové pondělí *
9–11 hodin v dětském oddělení pro děti 7–15 let
zábavné prázdninové čtení
tvořivé dílničky, hry, soutěže, luštění
a možnost zkusit si práci knihovníka...
* Každou srpnovou středu *
10–11 hodin v dětském oddělení pro děti do 7 let
Pohádkové čtení pro děti s maminkami
(vítáni jsou i tatínkové, babičky či dědečkové)
čtení pohádkových příběhů, veselé básničky, hádanky,
hraní, tvoření a kreslení
Upozornění
Změna půjčovní doby v červenci a srpnu
Oddělení pro dospělé
Oddělení pro děti a mládež
pondělí a středa 9–12 a 13–15 hodin úterý a čtvrtek 8–12 a 14–17 hodin
pátek
8–12 hodin
Přejeme našim čtenářům krásné léto!
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Prázdninová záložka
V knihovně se také pro děti uskutečnila Tvořivá dílnička s výrobou
záložky do prázdninové knihy.
Knihovnická minima
S knihovnou se poprvé seznámily
předškolní děti z mateřské školy.
-jlPokud nás v knihovně již nezastihnete, můžete knihy vracet i na VIC,
Masarykovo nám. 8 (přízemí)
Provozní doba červenec–srpen:
pondělí – pátek 9–11.30 a 12.30–17
sobota a neděle 10–11.30 a 12.30–17
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Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Sluníčko Kojetín
Od začátku kalendářního roku 2018
funguje pod Městským kulturním
střediskem Kojetín dětský národopisný soubor Sluníčko pod vedením
Kateřiny Pastyříkové a Hany Dvouleté s hudebním doprovodem Milana
Zahradníka. Sluníčko se především
orientuje na zachování našich hanáckých tradic v podobě písní, říkadel a tanců. V letošním roce naši
nejmenší Hanáčci nacvičili pásmo
s názvem Řemesla. Z něho se můžeme dozvědět, jak v minulosti vystupovali vápeníci, dráteníci, kováři,
tesaři nebo řezníci. Premiéra tohoto
pásma se uskutečnila v Bezměrově
19. května 2018 v rámci tradičních
bezměrovských hodů na místním
hřišti. Celé pásmo tak mělo možnost zhlédnout kolem pěti set diváků. Dětem ze Sluníčka se vystoupení opravdu povedlo a spojily tak
příjemné s užitečným, když byly
posléze odměněny jízdou na kolo-

Kojetínské kulturní léto
(hudební i filmové)
je v plném proudu
Mnoha institucím a organizacím začíná doba prázdnin a dovolených.
Na kultuře naopak nastává doba
pořádání různých venkovních akcí.
S úspěchem se setkává letní kino,
které funguje oficiálně již třetí sezónu na nádvoří Vzdělávacího
a informačního centra. I letošní
nabídka filmů je pestrá a žánrově
vyrovnaná. V pátek 1. června 2018
dostaly děti ke svému svátku muzikálovou pohádku Kráska a zvíře.
O pět dní později ve středu 6. června
2018 k nám dorazila česká komedie
Bajkeři, která teenagerům ukázala,
že vedle virtuálního světa může být
opravdový svět krásnější. Přesně

toči. Další vystoupení následovalo
o měsíc později v Tovačově, kde
vystupovaly s pásmem Řemesla na
akci Tovačovské fěrtóšek. Děti tak
mohly porovnat svůj taneční projev
s ostatními zúčastněnými dětskými soubory a prohlédnout si například prostory tovačovského zámku.
Všem nejmenším Hanáčkům patří
velké poděkování za to, že i nadále udržují hanácké tradice a zvyky,
jež prezentují i mimo Kojetín. Další díky patři samozřejmě rodičům,
které děti k této bohulibé činnosti
vedou a v neposlední řadě vedou-

cím souboru Kateřině Pastyříkové
a Haně Dvouleté.
-miza-; foto: Město Tovačov

za týden herečka Taťána Pauhofová přesvědčila návštěvníky letního
kina, že lepši je mít Všechno nebo
nic. V pátek 22. června 2018 měl
v letním kině premiéru režijní debut
Ondřeje Havelky Hastrman, kde
v hlavních rolích zazářili Karel Dobrý a Simona Zmrzlá, jež v závěru filmu opravdu dostála svému jménu.
Souběžně s filmovým létem probíhá také léto hudební. Ve středu
13. června 2018 si mohli návštěvníci na nádvoří Vzdělávacího a informačního centra vychutnat koncert
dechového orchestru ZUŠ Kojetín
a také orchestr soukromé ZUŠ
D-Music Two Three Four z Chropyně. Pro vyznavače lidové cimbálové muziky bylo připraveno
ve středu 27. června 2018 vystoupení cimbálové muziky Primáš
z Přerova.

Věříme, že návštěvnost těchto akcí
bude mít i do budoucna stoupající
tendenci, jak tomu bylo doposud,
a že každý divák, či posluchač si
najde to své, po čem jeho srdce
prahne.
-miza-
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Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Pohádkový rybník
V neděli 3. června 2018 jsme pokračovali ve slavení Dne dětí na
Střelnici v Kojetíně, kde se konala
akce s názvem Pohádkový rybník.
Tuto akci se organizátorům MěKS
Kojetín a DDM Kojetín podařilo
uskutečnit po tříleté pauze, kdy
počasí nám nebylo příliš nakloněno. Ani letos tomu nebylo sice
jinak, ke startu slavnostně hřmělo a k radosti hastrmana lilo jako
z konve. I přes tuto krátkou přeháňku neztráceli přítomní optimismus
a za výběru písní DJ Honzy Krejzy
Prší krásně a Duhová víla tančili
mezi kapkami osvěžujícího deště.
Po této krátké spršce nic nebránilo pohádkovým postavám, aby se
rozeběhly na svá stanoviště, kde
si připravily pro příchozí návštěvníky rozmanité soutěže a disciplíny.
V okolí rybníku Na Hrázi jste mohli
vidět například Křemílka a Vocho-

Mimoni hráli Barku
seniorům

můrku, Šmouly, Sněhurku se svými sedmi trpaslíky, Šreka s Fionou
a další tvory z říše pohádek. Po
zábavné obchůzce kolem rybníka
čekalo děti zasloužené občerstvení
v podobě špekáčku. Kdo chtěl,
mohl navštívit zajímavé atrakce
a stánky s laskominami nebo využít tanečního parketu a pořádně si
zatančit. Na závěr zahráli Mimoni

svým kamarádům Skópó Barku,
která se i pod širým nebem setkala
s velkým úspěchem.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do této akce pro naše nejmenší
a přispěli svou troškou do mlýna, ať
už jako organizátoři, sponzoři nebo
jako pohádkové postavičky, jež přinášely radost nejmenším.
-miza-

Děkujeme Mimoňům za všechna
odehraná představení, která se setkala všude s úspěchem, přejeme

jim krásné prázdniny a po nich se
budeme těšit na jejich další divadelní počiny.
-miza-

O klávesový doprovod se postarala
vedoucí souboru Zuzka Zifčáková.
Návštěvníci koncertu si tak mohli

vychutnat písně naší i zahraniční
provenience.
-miza-; foto: J. Večeřová

Ve středu 6. června 2018 se děti
ze souboru Mimoni předvedly našim seniorům. V prostorách sálu
VIC odehrály své poslední vystoupeni v letošním školním roce. Dědečkové a babičky byli potěšeni
hrou, kde slyšeli hanácké nářečí
a veselé písničky a odměnili mladé
herce bouřlivým potleskem na závěr. V pátek 22. června 2018 jsme
s našimi umělci slavnostně zakončili hereckou sezónu na nádvoří
VIC, kde jsme si opekli špekáčky
a zahráli improvizované scénky.

Pěvecký soubor Cantas
– Jde slunce k nám
O zpříjemnění nedělního odpoledne 17. června 2018 se postaraly holky z pěveckého souboru
Cantas. Na nádvoří Vzdělávacího
a informačního centra se představily v téměř dvouhodinovém koncertu s názvem Jde slunce k nám.
Na pomoc si sborové zpěvačky
přizvaly Luboše Krobota a Kosťu
Charalambidise z country kapely
Countrio, bez nichž jsou dnes koncerty Cantasu takřka nemyslitelné.
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Kojetínské filmové léto 2018
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Kojetínské hudební léto 2018
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Kojetínské hody 2018
Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín
za finanční podpory Olomouckého kraje
vás srdečně zvou na

KOJETÍNSKÉ HODY 2018

které se budou konat o víkendu 17. - 19. srpna 2018

Předběžný program: (změny vyhrazeny!)

Masarykovo náměstí: celý den

Turnaj Střední Moravy
ve volejbalu
Memoriál Michala Staňka

Vzdělávací a informační centrum
(VIC) Masarykovo náměstí 8, Kojetín

Taneční hodová zábava
s kapelou TIPTOP-Q

PÁTEK 17. SRPNA 2018
Kolotoče a pouťové atrakce

Expozice muzea: 9 - 17 hodin

Ztracená tvář Hané
(Ze života na Hané)

Sklepení: 9 - 17 hodin

Hrůzostrašné sklepení
Galerie: 17 hodin

Vernisáž výstavy Když ještě
technika byla v plenkách

(Technické skvosty a zajímavosti
z depozitáře kojetínského muzea
a soukromé sbírky M. Zahradníka)
Nádvoří: 18 hodin

Kojetínská kytara vol 6

Hudební festival kojetínských kapel

Fotbalové hřiště Kovalovice (start)
- Bowling City (cíl): 17 hodin

Pivní pochod
aneb Kojetínská pivní míle

(Registrace tříčlenných týmů na:
tom.beket@seznam.cz)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
18 hodin

Mše svatá

Rest. Na Hrázi u Tondy: 18 hodin

Živá hudba

Hospůdka U Pedyho: 20 hodin

Večer s hudbou

SOBOTA 18. SRPNA 2018
Masarykovo náměstí: celý den

Kolotoče a pouťové atrakce
Nádraží Kojetín – Kroměřížská dráha

Zvláštní vlaky Kojetín – Tovačov

Hřiště u stadionu Kojetín („škvárák“)
9 hodin

Hasičské závody
„O Hodový koláč“

Areál sokolské zahrady
9 hodin

20 hodin

Koupaliště Kojetín
9 - 19 hodin

Den otevřených dveří
Základní umělecká škola Kojetín
9 - 17 hodin

Veřejné prohlídky školy
VIC Kojetín
Galerie: 9 - 17 hodin

Výstava Když ještě technika
byla v plenkách

(Technické skvosty a zajímavosti
z depozitáře kojetínského muzea
a soukromé sbírky M. Zahradníka)
Expozice muzea: 9 - 17 hodin

Ztracená tvář Hané
(Ze života na Hané)
Sklepení: 9 - 17 hodin

Hrůzostrašné sklepení
Nádvoří: 14 hodin

XVIII. setkání harmonikářů
Vladimíra Pospíšila

Dům zahrádkářů – Podvalí Kojetín
9 - 17 hodin

VI. tradiční výstava květin

Chovatelský areál – Podvalí Kojetín
9 - 17 hodin

Expozice drobného zvířectva
(Vědomostní kvízy)
14 hodin: Králičí HOP
(Skákání králíků přes překážky)

NEDĚLE 19. SRPNA 2018
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
9 hodin: Mše svatá

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

17 hodin: Mariánské nešpory
Koupaliště Kojetín
9 - 19 hodin

Den otevřených dveří
Základní umělecká škola Kojetín
9 - 14 hodin

Veřejné prohlídky školy

Židovský hřbitov: 9 - 17 hodin

Veřejné prohlídky

Husův sbor - židovská synagoga
10 hodin: Slavnostní bohoslužba
15, 16 a 17 hodin

Hodovní prohlídky synagogy

Nádraží Kojetín – Kroměřížská dráha

Zvláštní vlaky Kojetín – Tovačov

Masarykovo náměstí: celý den

Kolotoče a pouťové atrakce,
hodový jarmark,
14 hodin: Prezentace DDM Kojetín
14 hodin: Jízdy autovláčkem
VIC Kojetín
Galerie: 9 - 19 hodin

Výstava Když ještě technika
byla v plenkách
Expozice muzea: 9 - 19 hodin

Ztracená tvář Hané
Sklepení: 9 - 19 hodin

Hrůzostrašné sklepení
Nádvoří: 14 hodin

Cimbálová muzika Dubina

Židovský hřbitov: 9 - 17 hodin

Dům zahrádkářů – Podvalí Kojetín
9 - 17 hodin

Rest. Na Hrázi u Tondy: 11 hodin

Chovatelský areál – Podvalí Kojetín
9 - 15 hodin

Veřejné prohlídky

Jízdy na koních a ponících
Živá hudba

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
18 hodin:
Mše svatá, Předvečer slavnosti
Nanebevzetí Panny Marie

VI. tradiční výstava květin

Expozice drobného zvířectva
(Vědomostní kvízy)

Ukázka práce asistenčního psa
Rest. Na Hrázi u Tondy: 11 hodin

Jízdy na koních a ponících
Živá hudba
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Kojetínské hody 2018
NEDĚLE 19. SRPNA 2018
Hlavní program
na Masarykově náměstí:
9 - 10 hodin
Krojovaný průvod
Ječmínkova jízda králů
(Trasa: seřadiště u Školní jídelny
– Hanusíkova ulice – Sv. Čecha
– Komenského náměstí
– Masarykovo náměstí)
Předání hodového práva
10 - 14 hodin
Přehlídka a vystoupení
národopisných souborů
12.30 hodin

Dechová hudba Hanačka Břest

14 - 15 hodin

Tan. klub KST Swing Kroměříž
Soutěž v pojídání PUKAČŮ
15 hodin

CROSSBAND

(pop-rock / Nymburk)
17 hodin

VYPSANÁ FIXA

(rock-rock‘n‘roll / Pardubice)
18.30 hodin

POLETÍME?

(punk-country / Brno)
Časy jsou orientační...

20

7-8/18

7-8/18

Kojetínský zpravodaj

Publikace z Kojetína o Kojetíně
O židovské komunitě
v Kojetíně ...také oni

utvářeli tvář tohoto města...

Autor: František Řezáč
Vydalo: Městské kulturní středisko Kojetín u příležitosti 70. výročí
ukončení druhé světové války
Foto: Jiří Šírek, Petr Jirák, Dušan
Riegl, František Řezáč, Hana Svačinová, archiv Městského muzea
Počet stran: 36
Grafické zpracování: Hana Svačinová - MěKS Kojetín
Tisk: Vydavatesltví Brázda Břeclav
První vydání, Rok vydání: květen
2015
Náklad: 200 ks, Cena: 50 Kč
ISBN 978-80-906116-1-0

Zaniklé kojetínské seníky
Autoři: Petr Jirák, Josef Bíbr
Vydalo: Městské kulturní středisko
Kojetín u příležitosti 780. výročí první písemné zmínky o Kojetíně
Počet stran: 44
Grafické zpracování: Hana Svačinová - MěKS Kojetín
Tisk: Vydavatesltví Brázda Břeclav
První vydání
Rok vydání: 2013
Náklad: 200 ks
Cena: 50 Kč
ISBN 978-80-260-45180-0
Brožura „Zaniklé kojetínské seníky“
je další zdařilou publikací, kterou
v roce 2013 vydalo Městské kulturní

Hanáci z pohledu Marie
Gardavské kdysi a dnes
Autor: MěKS Kojetín – kolektiv autorů
Vydalo: Městské kulturní středisko
Kojetín u příležitosti 85. výročí vzniku národopisného souboru Hanácká beseda Kojetín
Text: Milan Zahradník a Hana Svačinová
Foto: Monika Nováková, Pavel
Porč, archív MěKS Kojetín
Fotografie byly pořízeny v Muzeu lidové architektury v Rymicích
u Holešova. Pohlednice Marie Gardavské - nákladem R. Prombergra
v Olomouci; Počet stran:44
Grafické zpracování: MěKS Kojetín
Tisk: Vydavatelství Brázda Břeclav
První vydání, Rok vydání: 2013

Jak název napovídá cílem publikace je připomenout vymizelou část
kojetínské komunity a seznámit
čtenáře s památkami, které ji připomínají. Publikace má charakter průvodce po stopách bývalých židovských spoluobčanů. Existenci této
komunity v Kojetíně v současnosti
připomíná již jen původní název
dnešní Husovy ulice – Židovská ulice (ulička), kde kojetínští Židé dlouhá staletí bydleli a žili. S Židovskou
ulicí souvisí také budova bývalé
synagogy, dnes Husův sbor Církve
československé – husitské. Třetí
hmotnou památkou na židovské
spoluobčany je objekt „židovského
hřbitova“ v Olomoucké ulici. O jeho
existenci je zmínka již v 16. století.
středisko Kojetín. Tato drobná publikace si neklade za úkol nic víc,
než seznámit zájemce o regionální
historii s písemnou i vizuální podobou dnes již zaniklé součásti lidové
architektury na Hané - kojetínskými
seníky. Autor Josef Bibr shromáždil
a částečně identifikoval fotografie
a negativy více než dvaceti odlišných a dnes již neexistujících seníků. Bohužel se nepodařilo naplnit
původní cíl – zjistit jména původních
majitelů a přesně lokalizovat umístění seníků. Je třeba se proto smířit
s faktem, že větší část fotografií seníků již patrně navždy zůstane blíže
neidentifikovaná. Nedozvíme se již
ani přesná místa, kde byly seníky
svými tvůrci postaveny.
Cena: 50 Kč
ISBN 978-80-260-4882-4
Publikace „Hanáci z pohledu Marie
Gardavské kdysi a dnes“ je unikátní
soubor fotografií a pohlednic, které
vznikly za spolupráce MěKS Kojetín a Hanácké besedy. Myšlenka
spodobnit dnešní Hanáky tak, jak je
akademická malířka Marie Gardavská zachytila svým mistrným štětcem zhruba před sto lety, se zrodila
v hlavě ředitelky Městského kulturního střediska Kojetín Hany Svačinové. Fotografie nejsou přesnou
kopií pohlednic, ač jsme se snažili,
aby byla podobnost co nejvěrnější.
Šlo nám především o to ukázat, že
i dnes krása našeho hanáckého kroje může oslovit širokou veřejnost,
stejně tak jako obrazy akademické
malířky Marie Gardavské.
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Propagace Kojetína a turistika
Originál - Hanačka
(ruční výroba - MěKS Kojetín), cena: 350 Kč

Turistická vizitka – Soutok Moravy a Bečvy No.
3605
cena: 12 Kč

Turistická cykloznámka
– Kojetín č. 260
cena: 30 Kč

Stamp štítek – Město
Kojetín – Hornomoravský úval No. 501
(barva zlatá / stříbrná)
cena: 35 Kč

Odznak města Kojetín
cena: 20 Kč

Turistická nálepka
– Město Kojetín č. 1094
cena: 12 Kč

Turistický štítek Kojetín
na hůl
cena: 25 Kč

Propiska – Město Kojetín
Cena: 25 Kč

Dřevěná
pohlednice
města Kojetín No. 84
cena: 25 Kč
Pamětní mince – Kojetín
(barva zlatá)
Cena: 55 Kč

Kompas – dárkové balení
cena: 200 Kč
Tužka z Kojetína
cena: 25 Kč

Kompas cena: 99 Kč
Dřevěná magnetka města Kojetín No. 84
cena: 20 Kč

Samolepka – Kojetín
(kulatá 40 mm)
cena: 8 Kč
Placka – Kojetín (56 mm)
cena: 20 Kč

Otočný čtyřicetiletý kalendář cena: 45 Kč

Magnetka Kojetín
cena: 15 Kč
Mapa Kojetína a Mikroregionu Střední Haná
cena: 20 Kč

Turistická vizitka – Město Kojetín No. 2042
cena: 12 Kč

Svíčka Kojetín
cena: 70 Kč

Keramické hrnky, korbele, zvonky, svícny,
obrázky s motivem Kojetína
cena: různá

Turistická známka
– Město Kojetín č. 1094
cena: 30 Kč

Vše v nabídce
na informacích Vzdělávacího a informačního centra
Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Provozní doba v měsících 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
Promoce studentů
VU3V
V dubnu letošního roku jsme v našem konzultačním středisku zakončili 11. kurz pod názvem „Cestování“. Pro čtyři studentky, které se do
našeho konzultačního střediska přidaly před třemi lety, to byl uzavřený jejich již šestý semestr. Splnily
veškeré povinnosti, úspěšně složily
testy a dodržely tak podmínky potřebné ke slavnostnímu zakončení
studia ve formě promocí na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze. Na promoce jsme se vydali ve
dvou skupinách. Dvě studentky odjely do Prahy již v neděli, aby si užily místní kultury o den déle. Další
dvě studentky společně s tutorem
a s kamarádkami ze školy vyrazili
na cestu časně ráno v den promocí
14. května 2018. Do Prahy jsme dorazili s menším předstihem a jelikož

Závěrečný seminář
VU3V v Přerově
V konzultačním středisku Kojetín
v dubnu 2018 zdárně ukončilo všech
28 studentů VU3V další semestr
pod názvem „Cestování“. I tentokrát
si mohli studenti vybrat z několika
nabízených míst, kde se konal zá-

Májové odpoledne
Poslední májový den 31. května
2018 jsme uspořádali pro naše
seniory „Májové posezení“. Za slunečného odpoledne jsme se sešli
ve dvorním traktu DPS E. Beneše
a poslechli si známé písně, které
nám zahráli protentokrát dva harmonikáři, a to Václav Nosek a Jiří
Červěňák. Vhod všem přišlo i malé
občerstvení při kávičce. Při tako-

nám počasí přálo ,vyrazili jsme před
promocemi na malou toulku po Praze. Vydali jsme se směrem k Prašné bráně, odtud na Karlův most
a pak už jsme se museli přemístit
k metru, abychom se včas dostali
na slavností zahájení. V Aule České zemědělské univerzity jsme se
potkali v plném počtu devítičlenné
skupiny z KS Kojetín. Přesně ve
12 hodin začal slavnostní ceremoniál, který velmi důstojným a slavnostním rázem poděkovali studen-

tům za jejich zájem o studium. Po
obdržení Osvědčení o absolutoriu
došlo také na studentskou hymnu
„Gaudeamus igitur“, která vždy celý
ceremoniál zakončí. Studentkám
blahopřejeme za úspěšné zakončení tříletého cyklu a těšíme se
s nimi i s dalšími studenty na pravidelná setkání. Následující zimní
semestr VU3V zahájíme v říjnu ve
Víceúčelové klubovně CSS Kojetín
s tématem „Barokní architektura
v Čechách“.
Ž. H.

věrečný seminář. Volba protentokrát
padla na nedaleké město Přerov.
I když nabídka jiných měst byla také
velmi lákavá, rozhodli jsme se dle
nabídky i dle data pro naše okresní
město. A tak jsme se dne 23. května
2018 dostavili na Horní náměstí do
klubu Teplo. Po vyslechnutí proslovů a představení historie města od

přítomných hostů, obdrželi studenti
Pamětní listy a potvrzení do svých
Výkazů o studiu. V odpoledních hodinách si mohli účastníci vybrat doprovodný program z bohaté nabídky,
který pro nás organizátoři připravili.
Naši studenti si vybrali návštěvu Muzea Komenského v Přerově – Školní
okruh. Jedná se o komentovanou
prohlídku muzejních expozic „Školní třída a kabinet měšťanské školy
z doby Rakousko-Uherska“, „Školní
třída z doby první republiky“, „Školní
třída z 50. let 20. století“ a „Vyhlídková věž“ přerovského zámku. Prožité
odpoledne v příjemném prostředí
se nám velmi líbilo. Věříme, že se
za půl roku můžeme těšit na další
společné setkání studentů VU3V při
Závěrečném semináři na jiném, zajímavém místě.
Ž. H.

vém slunném počasí, při krásných
písníčkách a s dobrou náladou bychom vydrželi sedět až do dalšího
dne. Ale jak se říká, v nejlepším se
má skončit, tak toto naše setkání
jsme zakončili společně zazpívanou písní „Ta naše písnička česká“.
Doufáme, že tihle muzikanti za našimi seniory opět brzy přijdou, aby
je rozveselili a potěšili pěknými melodiemi. Děkujeme oběma za příjemné hudební odpoledne.
Ž. H.
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Centrum sociálních služeb Kojetín
Léto všude kolem nás
Pondělí 6. června 2018 CSS Kojetín, p. o. přivítalo nastávající léto
setkáním seniorů v sále Vzdělávacího informačního centra. I tentokrát byl připraven bohatý kulturní
program, který nám hned v úvodu
vyplnili klávesisti otec a syn Červeňákovi. Dalším vystoupením
nás potěšil pěvecký soubor Cantas. Poté jsme přivítali dětskou
divadelní skupinu Mimoni. Ti nám
zahráli divadelní veselohru „Skópá
Barka“, se kterou zažívají úspěch
nejen ve městě Kojetín. V mezičase potěšil přítomné seniory svým

zpěvem a hrou na klávesy Jaroslav Přikryl.
Věříme, že jsme tímto odpolednem, kde nechybělo chutné občerstvení, pobavili a zpříjemnili den
nejednomu přítomnému seniorovi.

Již teď se těšíme, že se společně setkáme na dalším posezení,
které se bude konat v říjnu. Všem
vystupujícím ještě jednou patří náš
velký dík za jejich vystoupení.
Ž. H.

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 červENec a srpen 2018
PRO VŠECHNY SENIORY A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
V ČERVENCI
každé úterý a pátek od 10 hodin
VYRÁBÍME
Z PAPÍROVÉHO PROUTÍ
Lucerny, ošatky…
v neděli 19. 8. 2018
od 8 hodin
Zveme vás na
„HODOVÝ JARMARK“
výrobků klientů a pracovníků
Domu sv. Josefa
– centra denních služeb,
před budovou Domu sv. Josefa
(pod kostelem)

V SRPNU
každé úterý a pátek od 10 hodin
BYLINKOVÉ AKTIVITY
Poznáváme byliny, ochutnáváme
teplé i ledové čaje,
šijeme bylinkové polštářky…
čtvrtek 28. 7. 2018 od 9 hodin
čtvrtek 30. 8. 2018 od 9 hodin
MŠE SVATÁ
za Charitu Kojetín,
její pracovníky, uživatele
i dobrodince.

Koncem měsíce srpna plánujeme
poznávání Křtin
a blízkého okolí
v blanenském okrese.
Termín a program
bude upřesněn
dle možností zařízení.
každé úterý 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.

Město Kojetín finančně přispívá na činnost Domu sv. Josefa.

Myslivecký spolek Háj Křenovice
všechny srdečně zve na

Pytláckou noc
v sobotu 28. července 2018 od 20 hodin
do zahrady Kulturního domu v Křenovicích
k tanci a poslechu hraje: Rose Band
Čeká na vás bohatá myslivecká kuchyně a tombola!
24
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Církev Československá husitská
Náboženská obec v Kojetíně a Tovačově

„Nezabývejte se tím, co budete jíst a co pít, ani se tím nezneklidňujte.
Všechny ty věci vyhledávají pohané tohoto světa, ale váš Otec ví, že je potřebujete.
Hledejte raději jeho království a toto vše vám bude přidáno.“ Lukáš 12,29-30

Program svátečních setkání v červenci a srpnu 2018
1. 7. 2018 (neděle)
slavnostní bohoslužby
k uctění památky sv. opata Prokopa,
slovanských věrozvěstů Konstantina a Metoděje
i 603 let od upálení mistra Jana Husa
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru
8. 7. 2018 (neděle – 7. po svatém Duchu)
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
15. 7. 2018 (neděle – 7. po svatém Duchu)
slavnostní bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
15. 7. 2018 (neděle – 8. po svatém Duchu)
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
22. 7. 2018 (neděle – 9. po svatém Duchu)
- sv. Marie Magdalény
slavnostní bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
29. 7. 2018 (neděle – 10. po svatém Duchu)
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru

5. 8. 2018 (neděle - 11. po svatém Duchu)
rodinné bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru
12. 8. 2018 (neděle – 12. po svatém Duchu)
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
19. 8. 2017 (neděle – 13. po svatém Duchu:
Marie, matky Páně)
slavnostní bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
19. 8. 2018 (neděle)
hodovní prohlídka Husova sboru
(synagogy)
od 15.00 hodin (dle zájmu i od 16.00 a 17.00 hodin)
26. 8. 2017 (neděle – 14. po svatém Duchu)
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
2. 9. 2018 (neděle – 15. po svatém Duchu
s požehnáním dětem do nového školního roku)
rodinné bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám..“
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. V červenci a srpnu
volejte, laskavě, před návštěvou na
tel. č. 777 706 511 nebo pište na
email: ccsh.kojetin@centrum.cz.
Od 1. března 2018 je naší ses.
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.
CČSH tradičně i letos vyhlašuje poutě do Kostnice, na Sázavu,
Radhošť a Ostravici. Podrobnější
informace na webu: http://www.
ccsh.cz/ a http://ccsholomouc.cz/ či
na kterémkoliv farním úřadě CČSH.
Brněnská diecéze CČSH již tradičně zve na letní duchovní cvičení do
Brna Lipové a zájezd do kláštera
ve francouzském Taizé: http://www.
ccshbrno.cz/.
ÚR CČSH v Praze srdečně zve
na slavnostní bohoslužbu do
Betlémské kaple u příležitosti 603.
výročí mučednické smrti mistra Jana
Husa v sobotu 6. července 2018 od
15 hodin na ČT2. Bohoslužbu bude
živě přenášet Česká televize: http://
www.ceskatelevize.cz/
Citát měsíce: „Láska je především
modlitba a modlitba je ticho.“
Antoine de Saint-Exupéry

Jakub 4,7-8a

Myšlenka měsíce:

Biblický verš měsíce: Nedej se
přemoci zlem, ale přemáhej zlo
dobrem
(Bible, Římanům)
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Ze sportu – FK Slavoj Kojetín–Kovalovice informuje
Kojetínský a kovalovický
fotbal se na podzim
rozdělí
Muži A – 1.A třída, skupina B
– 9. místo ze 14 – skóre: 45:60
– 35 bodů
Pokud fanoušci Slavoje věřili v brzký návrat do krajského přeboru jsou
zklamaní. Jednak převedenou hrou
a také problémy se sestavením jedenácti hráčů na jednotlivé zápasy.
To se projevilo dokonce v kontumaci dvou zápasů na podzim v Lipové 0:3 a na jaře v Beňově dokonce
2:7. Nakonec jsme byli rádi za plný
bodový zisk v posledním domácím
zápasem s Čechovicemi 3:1. Tím
jsme si uchovali jistotu 1.A třídy.
V posledním kole totiž bodovali
všichni naši pronásledovatelé (Dub
n. M., Určice, Protivanov). Na sestup
jsou Mostkovice a Němčice. A další
je s otazníkem podle sestupujících
z divize.
Naši doplatili na nesehranost kvůli improvizaci se sestavou a malou
tréninkovou docházkou. Ale určitě
předvedli solidní výkony na podzim,
kdy skončili na 6.místě a na jaře třeba
na hřišti Opatovic, kde dostali gól asi
dvacet minut před koncem. Zásadně však oslabil útok likvidační faul
na našeho nejlepšího Libora Žůrka
v Mostkovicích (29. dubna 2018).
Rozhodčí z deseti metrů jen přihlížel.
Trenér Radek Tomšic měl často
k dispozici na lavičce hráče z dorostu, aby vůbec byla jedenáctka
do počtu, potom je těžké uhrát dobrý výsledek.
Soupiska: brankář – Michal Gajdoš,
hráči – Tomáš Jura, Martin Salajka,
Martin Dočkal, Jan Křížek, Milan
Mareček, Jan Kantor, Michal Baran, František Plajner, Libor Žůrek,
Jakub Bureš, Tomáš Krčma, Tomáš
Hromada, Radovan Knapík, Martin
Kováčik, David Javořík, Jakub Krčmař, Marcel Lukáš.
Nejlepší střelci: 16 – Libor Žůrek,
9 – Jakub Krčmař, 3 – Tomáš Jura,
3 – Zdeněk Zezula, 3 – Richard Klimeš.
Muži B Kovalovice – 1.B třída,
skupina A – 7. místo ze 14 – skóre: 57:62 – 26 bodů
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Kovalovice jsou týmem, který předvádí pohlednou hru a když se daří,
je to střelecká paráda. Celkově je
jejich umístění v poklidném středu
odpovídající pohodě v týmu. Kolem
fotbalu v Kovalovicích se pohybuje sehraný tým a jsou podporováni doma i venku partou fanoušků
v dresech v klubových barvách. Hřiště v Kovalovicích je v příjemném
prostředí ve stínku před odpoledním slunečním svitem. A ty makrely,
ty voní… Na fotbal do Kovalovic je
radost jezdit nejen kvůli fotbalu, ale
i přátelské atmosféře a příjemnému
posezení v místní hospůdce.
Složení týmu Kovalovic: brankář
– Vít Švec, hráči – Michal Bělaška, Josef Zavadil, Zdeněk Zezula,
Jakub Krčmař, Tomáš Jarmer, Jan
Kantor, Dušan Židlík, Tomáš Kravar, Tomáš Kantor, Miroslav Polách,
Ondřej Janováč, Tomáš Hromada,
Martin Šafránek, Petr Novák, Lukáš
Haloda. Trenér: Marek Ševeček.
Nejlepší střelci: 12 – Zdeněk Zezula, 9 – Ondřej Janováč, 7 – Jakub
Krčmař, 7 – Tomáš Kravar, 6 – Dušan Židlík.
Dorost U 19 – krajská soutěž,
skupina B – poslední 11. místo –
skóre 18:167 – 20 bodů
Tato sezóna byla náročná na fyzičku i na psychiku. Hrát dvakrát 45
minut na celé ploše je od loňska
rozdíl. Soupeři často o hlavu větší
a nějaké roky starší a zkušenější
nadělovali klukům i dvojciferné porážky. Ale je to škola k nezaplace-

ní. Trenér Zdeněk Krčmař to také
neměl lehké. Tak příští rok je třeba
zabrat.
Soupiska dorostu: brankář – Jakub Smolík, hráči – Radim Bureš,
Ondřej Zaťko, Matěj Vojáček, Ondřej Krčmař, Jirka Nguyen Ba Tiep,
Tomáš Krčmař, Vojtěch Ošťádal,
Adam Svačina, Marcel Lukáš, Tomáš Krčma, Martin Ligač, Jan Šmída, David Bíbr, Daniel Židlík, Milan
Mareček, Jakub Bureš, Emil Zgyuga, Petr Janáček, Pavel Hajda, Pavel Čtvrtníček, Josef Benešovský,
Jan Dočkal, Tomáš Ptáček, Jan Válek. Trenér: Zdeněk Krčmař.
Střelci: 6 – Marcel Lukáš, 4 – David
Bibr, 3 – Tomáš Krčmař, 2 – Jakub
Bureš, 1 – Vojtěch Ošťádal, Michal
Szofer, Milan Mareček.
Starší žáci U 15 – okresní přebor
– 2. místo z 9 – skóre: 90:25 – 16
bodů
Loni byli přeborníky okresu v kategorii mladších žáků. Letos už měli
zdatné soupeře a opět byli skoro
nejlepší. Nestačili jen na suverénní
tým Tovačova, který všechny zápasy vyhrál.
Soupiska týmu: brankář – Adam
Toráč, hráči – Adam Svačina, Jan
Válek, Yani Williams, Ondřej Tichý,
Matěj Otáhal, Lukáš Jura, Ondřej
Jura, Ondřej Sedlák, Milan Šíma,
Tomáš Orálek, Matěj Vojáček, Martin Ligač. Trenéři: Matěj Řezáč, Milan Mareček, Martin Šafránek.
Střelci: 26 – Jan Válek, 11 – Matěj Vojáček, 11 – Milan Šíma, 10

Žáci FK Slavoj Kojetín – Kovalovice – po zápase se SOKOLem Tovačov
výsledek 1:2
Zleva stojící: Matěj Vojáček, Milan Šíma, Lukáš Jura, Jan Válek, Matěj
Otáhal, trenér Matěj Řezáč, trenér Martin Šafránek, Ondřej Tichý, Tomáš
Orálek, David Bibr; zleva v podřepu: Ondřej Sedlák, Yannick Williams, Ondřej Jura, Adam Toráč, Adam Svačina, Martin Ligač, Emil Zguyga
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Ze sportu – FK Slavoj Kojetín–Kovalovice
– Adam Svačina, 9 – Lukáš Jura,
8 – David Bibr, 6 – Ondřej Tichý,
6 – Yani Williams, 4 – Martin Ligač,
3 – Adam Toráč, 3 – Petr Janáček,
2 – Ondřej Sedlák, 1 – Tomáš Orálek, Ondřej Jura, dále v týmu hráli: Ondřej Zaťko, Matěj Otáhal, Jiří
Hrdlička a Luboš Pluhař.
Starší přípravka – krajský přebor
U přípravek se oficiální tabulky
nevedou. Není rozhodující pořadí,
spíše jde o to zahrát si opravdický
fotbal s delegovanými rozhodčími. Kdo se z dospělých fotbalistů
může pochlubit, že hrál se Sigmou
Olomouc, Uničovem, Prostějovem,
Hranicemi atd. Starší přípravce se
věnují jako trenéři Michal Kapoun
a Petr Hrabčík.
Za starší přípravku hrají: brankáři – Miloš Nečas a Jakub Hrabčík,
hráči – Patrik Hanák, Michael Hrabčík, Peter Kapoun, David Skácelík, David Štábl, Jakub Štábl, Aleš
Masařík, Radim Hönig, Viktor Filo,
Patrik Sedlák, Vojtěch Hrdlička, Yari
Hossain–Selsdon, David Koutný,
Jan Matějka, David Popovský, Filip
Kettner, Vojtěch Maga, Daniel Rudolf Popovský.

Viribus Unitis (spojenými silami, či
ve dvou se to lépe táhne) si řekly
v roce 2012 výbory Slavoje Kojetín
a Sokola Kovalovice a daly se dohromady. Výhoda byla zejména
u týmů dospělých, hráči si dle potřeby vzájemně vypomáhali. Také společné mládežnické týmy splňovaly
podmínky Fotbalové Asociace ČR.
Tomu bude od sezóny 2018/2019
konec. U těchto jednáních o odluce
jsem nebyl, a tak nevím důvody. Co
to přinese, nebo naopak zkomplikuje, to ukáže čas.
Hodně hráčů hraje za oba týmy,
jako například Jakub Krčmař, Zde-

něk Zezula, Martin Šafránek, Jan
Kantor, další obětavý Milan Mareček, který stíhá hrát i za dorosty.
Každopádně se budou muset doplnit hráčské kádry (nákupy a přestupy) a trenérské posty. Novým asistentem trenéra Radka Tomšice má
být Jaroslav Řehák, který trénuje
v Určicích. Kovalovice nemají žákovské týmy, což je podmínka
účasti v soutěži, tento handicap by
musely kompenzovat finančně.
Na závěr sezóny patří dík příznivcům, hráčům, trenérům zejména
mládežnických a žákovských kategorií a rodičům, kteří bez ohledu
na čas udělali maximum proto, aby
kluky fotbal bavil a měl v Kojetíně
perspektivu do dalších sezón. No
a hlavně těm, kteří se starají o servis
a organizaci činnosti FK, aby se fotbal v Kojetíně a Kovalovicích vůbec
mohl hrát. Prázdninovou přestávku
využijeme k regeneraci svých sil
a budeme se těšit na srpen na novou fotbalovou sezónu 2018/2019.
Jaroslav Bělka

Mladší přípravka – okresní přebor
Naši benjamínci se připravují v zápasech, kde není nouze o góly,
a hlavně radost ze hry. I když i tady
sem tam tečou slzičky, když se něco
nepodaří nebo z drobné bolístky.
Ale hlavně nechybí zápal a elán
všech aktérů. Trenér Rudolf Popovský a jeho pomocníci Marcel Lukáš
a Lukáš Chytil učí fotbalové abecedě.
Za mladší přípravku hrají: Tadeáš
Hanák, Tomáš Hys, Michal Jedinák, Adam Vymazal, Jakub Kroupa,
Martin Zaoral, Filip Šimek, Adam
Horák, Matouš Zítka, brankář – Jakub Langr.

Okénko do historie
kojetínského fotbalu
Josef Venclík, žijící legenda a pamětník kojetínského fotbalu
Tentokrát zapracovala trochu náhoda, když jsem se na cyklovýletu Střední Hanou seznámil s Jiřím Venclíkem, se synem jednoho
z kojetínských fotbalistů, který zažil
válečné i poválečné fotbalové roky.

Zmiňovaný se jmenuje Josef Venclík
a bydlí v Uhřičicích. Je to kamarád
našeho rozhodčího Miroslava Navrátila. Tak jsme vyrazili ve středu
6. června 2018 dopoledne na kolech po silnici do Uhřičic. Už cesta
mezi kamiony byla dost riskantní.
Špalírem Mirek nechtěl jet, protože
spěchal odpoledne pískat fotbal. Tak
jsme se štěstím přežili a dorazili na
místo setkání. Je to kousek vlevo za
hospodou.
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Ze sportu – FK Slavoj Kojetín–Kovalovice
Přivítal nás pan Josef Venclík, který
má letos úctyhodný věk 91 let! Je to
neuvěřitelné, dodnes jezdí na kole
i do Kojetína. Bohužel jízda na kole
se mu letos stala osudnou. Žádný
střet na státní cestě. V Uhřičicích se
dělá vodovod a náš hrdina zkoušel
přejet na kole vodovodní potrubí,
a to se mu stalo osudným. Pád
a zlomená levá ruka v předloktí.
Dlužno říci, že mu to neubralo na vitalitě a během rozhovoru se znovu
dostal do ráže a fotbal mu pomohl
zapomenout na ruku v sádře. Hrál
většinou na postu centrhalfa – středního záložníka. Narodil se v roce
1921. Byl současníkem slavných
bratří Nováků (Františka 1914–
1987, Miloše Bohumila 1923–2002,
Otakara 1925–2005). Původně jsme
měli v plánu popisovat dobová fota
fotbalistů, ale pan Venclík se „tak
rozjel“, že bylo lepší jeho vyprávění
natočit. Výsledek (fota a videa) je na
facebookových stránkách TJ Slavoj
Kojetín. A že bylo na co vzpomínat!
Jen pár zajímavostí, o čem pan

Venclík vyprávěl. Třeba o tom, jak
za války hrál SK Kojetín s německým posádkovým týmem. Nebo
o rivalském chudším DSK Kojetín,
který měl hřiště zhruba v místě, kde
je dnes benzínová pumpa směr
Kroměříž. O slavné době kojetínského fotbalu v letech 1941–1946,
kdy na hřiště Na Hrázi jezdily kluby
z Olomouce, Prostějova, Přerova
a Kroměříže. Také si vzpomněl na
smolný zápas v roce 1946 o postup
do divize – druhé nejvyšší soutěže,
který SK Kojetín prohrál 1:2, přitom
k postupu stačila remíza. Tehdej-

Kulturní léto v Němčicích nad Hanou

ší rekord návštěvnosti 4.500 diváků zůstal nepřekonán. V té době
3.000 diváků byla běžná návštěva.
Kdepak dnes, kdy přijde do stovky
diváků. A také chválil Františka Nováka, kterého považuje za svůj vzor
a jednoho z nejlepších fotbalistů. Po tomto utkání se tým rozpadl
a třeba František Novák odešel do
Hodonína a pak do SK Rolný Prostějov. Perličkou je, že jeho bratr
Otakar Novák odešel do Vítkovic,
kde hrál v letech 1951 a 1952 slavný
Pepi Bican, který vyžadoval přesné nahrávky, aby mohl střílet góly,
a to Otakar nezvládl. Pan Venclík se
v roce 1953 oženil do Uhřičic, kde
ukončil svou hráčskou kariéru.
K popisu fotek jsme se dostali až nakonec. Tam jsme narazili na to, že
bez lupy to nepůjde. Už moc času
nezbývalo, tak to necháme na příště.
Přeji Josefu Venclíkovi brzké zotavení, a aby mu zdraví, energie
a elán vydržely alespoň do stovky.
Jaroslav Bělka

INFORMACE
VZDĚLÁVACÍHO
A INFORMAČNÍHO
CENTRA,
MASARYKOVO
NÁMĚSTÍ 8, KOJETÍN

JSOU V LETNÍCH
MĚSÍCÍCH
ČERVENEC A SRPEN
OTEVŘENY
V SOBOTU I V NEDĚLI!
PROVOZNÍ DOBA:

pondělí - pátek
9 - 11.30 a 12.30 - 17 hodin
sobota a neděle
10 - 11.30 a 12.30 - 17 hodin
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Vážení příznivci divadla,
Městské divadlo Zlín

od 4. května 2018
zahÁJILO
předplatitelskou
sezónu 201782019.
V této sezóně pro vás chystáme,
kromě činoherních představení,
i jeden muzikál.
Katalog předplatného 2018/2019
najdete ve Vzdělávacím a informačním
centru Kojetín a v knihovně MěKS Kojetín
Masarykovo náměstí 8,
umístěn je také
na našich webových stránkách
www.divadlozlin.cz
Rezervace je možné učinit
přes web, e-mailem:
prodej@divadlozlin.cz
a na telefonu 577 636 207, 419, 220
30
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Vzpomínky
Čas plyne a nevrátí, co vzal.
Ale láska a vzpomínky zůstávají v našich srdcích dál.
Dne 14. června 2018 jsme si připomněli 15. výročí úmrtí, kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek a dědeček

pan Vlastimil Navrátil
Stále vzpomínají manželka Žofie, dcery Naďa, Iveta a Jitka s rodinami,
synové Roman a Mirek s rodinami.
Dne 6. července 2018 uplyne osm let od úmrtí

pana Oldřicha Šachy
Stále vzpomínají bratr Jindřich s manželkou, maminka,
dcera Hana s rodinou a přátelé, kteří ho znali.
Čas plyne a roky utíkají, však na tebe krásné vzpomínky zůstávají.
Utichly kroky i tvůj veselý hlas, ale tvá veselá tvář zůstává v nás.
Každičká vzpomínka smutný je vzdech, navždy však zůstaneš v srdcích nás všech.
Dne 13. července 2018 by se dožil 26 let náš syn, bratr a vnuk,

pan Jiří Zakopal
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou rodiče, sourozenci a ostatní příbuzenstvo.
Dne 16. července 2018 uplyne pět smutných let od úmrtí
naší maminky, babičky a prababičky

paní Jaroslavy Mirvaldové
S tichou vzpomínkou vzpomeňte s námi.
Už jen kytičku květů na hrob ti můžeme dát, zapálit svíci a tiše vzpomínat.
Dne 22. srpna 2018 vzpomeneme první smutné výročí úmrtí
manžela, tatínka a dědečka

pana Zdeňka Soukupa
Vzpomíná manželka Iva, syn Zdeněk s manželkou Martinou,
dcera Drahomíra s přítelem Pavlem, dcera Kateřina s manželem Zdeňkem,
vnoučata Tomáš, Adriana, Denisa, Veronika a Klaudie.
Čas ubíhá a nevrací co vzal, jen vzpomínka zůstává v srdci dál.
Dne 26. srpna 2018 vzpomeneme 40. výročí úmrtí mého bratra

pana Josefa Doležela z Kovalovic
Nikdy nezapomene sestra Jarmila s rodinou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Kdo poznal vás, ten měl vás rád, teď můžeme jen tiše vzpomínat.
Dne 1. července 2018 vzpomeneme páté smutné výročí úmrtí

pana Jaroslava Zapletala (Károše)

a před dvěma roky 16. července nás opustila i jeho manželka

paní Marie Zapletalová

Nikdy nezapomenou děti Jaroslav, Marie a Naďa s rodinami,
vnoučata a pravnoučata, sestra Jiřa a Anička, sousedi.
Smutek potrvá navždy.
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Blahopřání
Dne 27. července 2018 oslaví 55 let společného života

manželé Jana a Emil Dostálíkovi
Jak praví básník… namluvil jsem si děvčátko modrooké,
které jsem miloval a v noci budíval…
Jani, děkuji za společně prožitá léta,
mám Tě stále stejně rád jako před 55 lety.
Manžel Emil
Než sfoukneš na dortu svíčky, pár slov smotám do kytičky,
Štěstí zdraví, občas líná chvíle, kdy člověk povolí si knoflík u košile,
radost, lásku, úspěch a vlídné pousmání,tak krásné narozky, pusa, konec blahopřání.
Dne 12. června 2018 oslavil své životní jubileum 75 let

pan Alois Hromada
Do dalších let pevné zdraví a životní optimismus přejí manželka Mirka,
dcery Magda a Olga s manželem Petrem, vnučky Klárka s Tomem a Lexíčkem,
Natálka s Jirkou a Domča s Mildou.
Dne 8. července 2018 se dožívá 71 let
naše maminka, babička a prababička

paní Zdeňka Horáková, rozená Večerková
Hlavně zdraví jí přejí dcera Zdeňka s manželem Ladislavem,
dcera Jaroslava s manželem Martinem, syn Vladimír,
vnučka Deniska s manželem Pepou a pravnučka Štěpánka a vnučka Lucinka.
Máme tě moc rádi!

Dne 17. července 2018 oslaví 90. narozeniny

paní Jindřiška Šachová
Do dalších let hodně zdraví přejí synové Jindřich s manželkou,
vnuci Ladik, Martinka, Zdenek, Hana s rodinou a pravnoučata Ladik, Honza,
Natálka, Verunka, Pavel, Petr, Ríša, snacha Marta, sestra Liba s rodinou a přátelé.

Dne 27. července 2018 oslaví své životní jubileum 70 let

paní Marta Vaculová
Do dalších let jí přejí pevné zdraví, životní optimismus a elán
manžel Miroslav, dcera Jana a syn Miroslav s rodinami,
vnoučata Čestmír, Silvinka, Viktor, Romana a pravnuk Matoušek.
Za práci pro kojetínskou kulturu děkují
a do dalších let vždy jen veselou mysl a úsměv ve tváři přejí
bývalí i současní pracovníci MěKS Kojetín.
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