
Přišlo jaro

Ročník X Číslo 4 duben 2009 6,- Kč

KojetínsKý
ZPRAVODAJ

Po třech letech jsme se dočkali opět tužší zimy, která ne-
přinesla žádné teplotní rekordy, ale byla (a vlastně i teď, 
když píšu tyto řádky, pořád ještě je) dlouhá a vytrvalá. Už 
to tak někdy bývá, že se jaro rodí těžce a zima si drží vládu 
dlouho. O to je pak ale jaro radostnější a nakonec i jaksi 
přirozenější, než lednových 15 stupňů nad nulou. Oteplení 
a deště přinesly počátkem března zvýšení hladiny řek Mo-
ravy i Hané, naštěstí bez větších následků. Počátek břez-
na patřil jarním prázdninám, jeho polovina pak přehlíd-

ce amatérských divadel. Poprvé se v Kojetíně soutěžilo  
o nejlepší vzorek slivovice a dobrovolní hasiči oslavili 135 
let od svého založení. O řadě dalších událostí se dočtete 
v tomto čísle Kojetínského zpravodaje, takže ani dlouhá 
zima neznamená, že Kojetín spal. K několika fotografiím 
z březnové přírody jsem chtěl napsat i nějaké to říkání. 
Radějii to však nechám našim dětem, ty mají z přicházejí-
cích jarních dnů určitě radost největší a sám bych ji tak ani 
neuměl vyjádřit.                                                     Jiří Šírek

Kojetín od jihu

Řeka Morava dne 7. března 2009

Rozlivy u Popůvek

Naše říkanka – jarní
Michal Ston

Jaro už se blíží, slunce z nebe shlíží

Kluci hrají fotbálek a míč kopli do dálek

Holky hází míč, vyrostl nám petrklíč

Zase jednou po roce, budou Velikonoce
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Rada města Kojetín se na svém 53. zasedání konaném dne 18. března 2009 
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

Z jednání Rady města Kojetín

- zřídila hodnotící komisi pro posouze-
ní a hodnocení nabídek na realizaci ve-
řejné zakázky malého rozsahu „Víceú-
čelová multimediální učebna“,
- jmenovala členy hodnotící komise 
pro posouzení a hodnocení nabídek 
na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Víceúčelová multimediální 
učebna“,
- schválila seznam uchazečů ve výzvě 
v zadávacím řízení na realizaci výstav-
by „Víceúčelové multimediální učebny“, 
ZŠ nám. Míru 83, Kojetín:
1. Stavební firma Bradna Ladislav, Pa-
lackého 1413, 752 01 Kojetín,
2. Ptáček pozemní stavby s. r. o., Pod-
valí 629, 752 01 Kojetín,
3. Energo IPT s. r. o., Měrovice nad Ha-
nou 230, 751 42 Měrovice nad Hanou,
- zřídila Komisi pro poskytování půjček 
z Fondu rozvoje bydlení,
- jmenovala členy Komise pro poskyto-
vání půjček z Fondu rozvoje bydlení,
- souhlasila se zprávou o stavu po-
hledávek Města Kojetín k 31. prosinci 
2008,
- předloží zprávu o stavu pohledávek 
Města Kojetína ke schválení zastupitel-
stvu města dne 31. března 2009,
- uložila odboru MIM předložit na jed-
nání RM 04/2009 informaci o počtu  
a struktuře dlužníků, u kterých by bylo 
možno provést exekuci z dávek státní 
sociální podpory, 
- souhlasila s celoročním hospodaře-
ním města a závěrečným účtem Měs-
ta Kojetín za rok 2008 včetně zprávy  
o výsledku přezkoumání hospodaření 
Města Kojetín za rok 2008 bez výhrad, 
- předloží výsledky celoročního hos-
podaření města a závěrečný účet Měs-
ta Kojetín za rok 2008 včetně zprávy  
o výsledku přezkoumání hospodaření 
Města Kojetín za rok 2008 k projednání 
a schválení zastupitelstvu města dne 
31. března 2009,
- souhlasila s rozpočtovým opatření č. 
1/2009 ve výši 856,98 tis. Kč (účelová 
dotace na výkon přenesené působnosti 
obcí v roce 2009),
- předloží rozpočtové opatření  
č. 1/2009 ve výši 856,98 tis. Kč k pro-
jednání a schválení zastupitelstvu měs-
ta dne 31. března 2009,
- schválila rozpočtové opatření  
č. 1/2009,
- vzala na vědomí informaci, že Město 
Kojetín se povinně ze zákona stává od 

1. 5. 2009 plátcem DPH, příjmy podlé-
hající zdanění DPH (ekonomická čin-
nost) budou od 1. května 2009 navýšeny  
o 19%,
- uložila finančnímu odboru a odboru 
MIM společně provést nutné změny ve 
všech smlouvách, kde musí být uplat-
ňována DPH,
- souhlasila s návrhem na poskytnutí 
peněžitých dotací na rok 2009 zpra-
covaným komisí RM pro poskytování 
peněžitých dotací, s uzavřením smluv 
o poskytnutí peněžitých dotací dle plat-
ných zásad v celkové výši 500.000 Kč, 
- souhlasila s novými Pravidly pro tvor-
bu a použití účelových prostředků „Fon-
du rozvoje bydlení Města Kojetína“,
- předloží výše uvedené návrhy  k pro-
jednání zastupitelstvu města dne 31. 
března 2009,
- schválila prodloužení doby trvání náj-
mu nebytových prostor do 31. července 
2009 v  objektu polikliniky v ul. 6. květ-
na č. p. 1373 firmě OHL ŽS, a. s. Brno 
- střed, za dodržení stávajících podmí-
nek dle smlouvy o nájmu ze dne 20. 
února 2007 a dodatku č. 1 ke smlouvě 
o nájmu ze dne 28. května 2008,
- vzala na vědomí žádost MUDr. Jana 
Küchlera o povolení stavebních úprav 
v gynekologické ordinaci v objektu poli-
kliniky Kojetín, ze dne 11. února 2009,
- vzala na vědomí zprávu o hospoda-
ření s bytovým a nebytovým fondem 
v majetku Města Kojetína v roce 2008,
- předloží zprávu o hospodaření s by-
tovým a nebytovým fondem v majetku 
Města Kojetína v roce 2008 na jednání 
ZM 03/2009,
- uložila odboru MIM, ve spolupráci se 
společností Technis Kojetín s r. o., před-
ložit na jednání RM 04/2009 seznam  
a strukturu dlužníků nájemného za by-
tové a nebytové prostory a návrh mož-
ného způsobu vymáhání,
- uložila jednateli společnosti Technis 
Kojetín s r. o. předkládat odboru MIM 
měsíčně aktualizovaný stav dlužníků,
- souhlasila se zvýšením smluvní-
ho měsíčního nájmu z částky 20 Kč/
m2 na částku 25 Kč/m2 od 1. 4. 2009. 
U platných nájemních smluv sjedna-
ných na dobu určitou bude navýšení 
provedeno v dodatcích k platným  ná-
jemním smlouvám  při obnovování náj-
mu bytů před uplynutím sjednané doby 
nájmu, 
- vzala na vědomí informaci k prodeji 

pozemků v areálu bývalého Školního 
statku v Kojetíně,
- uložila starostovi města svolat jedná-
ní zainteresovaných stran k problemati-
ce prodeje pozemků v areálu bývalého 
Školního statku v Kojetíně a informace 
předložit na jednání RM 04/2009,
- souhlasila se zveřejněním zámě-
ru prodeje pozemku p. č. 800/28 orná 
půda, o výměře 474 m2, k. ú. Kojetín,
- souhlasila s prodejem uvedeného 
pozemku:
- výhradně za účelem individuální byto-
vé výstavby, v rozsahu architektonické 
studie Ing. Petra Leinerta, Schweitze-
rova 19, Olomouc,
- prodej výše uvedeného pozemku kon-
krétnímu zájemci bude schválen ZM  
a ten bude mít právo uzavřít Smlouvu  
o budoucí kupní smlouvě, kdy od pod-
pisu této smlouvu musí kupující požá-
dat o stavební povolení nejpozději do 
jednoho roku,
- skutečný prodej, tj. uzavření kupní 
smlouvy a vklad do katastru nemovi-
tostí bude proveden až po předložení 
výpisu z KN, osvědčující zápis rozesta-
věné stavby, tj. vybudování minimálně 
prvního nadzemního podlaží, z důvodu 
zamezení koupě pozemku ke spekula-
cím,
- „hrubá stavba“ musí být vybudována 
do 2 let od uzavření smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě,
- náklady na vydání územního rozhod-
nutí a stavební povolení, stejně jako 
veškeré další náklady a investice zajiš-
ťují a hradí jednotliví stavebníci. Pokud 
kupující nesplní výše uvedené podmín-
ky v určené lhůtě bude prodávající po-
žadovat smluvní pokutu ve výši 100.000 
Kč za každý jednotlivý případ neplnění. 
V případě nedodržení výše uvedených 
podmínek si prodávající vyhrazuje prá-
vo odstoupit od této smlouvy a uplatnit 
případně dohodnuté sankce,
- vzala na vědomí předloženou zprávu 
o požadavcích na jízdní řády AD a ČD, 
- vzala na vědomí předloženou zprávu 
o prokazatelné ztrátovosti autobusové 
dopravy za rok 2008,
- souhlasila s návrhem Koncepce roz-
voje škol, školských zařízení a mimo-
školní činnosti na území města Koje-
tína na léta 2009 - 2012 a předloží ji 
k projednání ZM 03/2009.              

Jiří Šírek
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Informace pro občany
Opakování matka 
moudrosti aneb Jak se 
zbavovat odpadů, aniž 
bych porušil zákon či jiný 
platný předpis

Vážení občané, 
po několika jednáních, které jsem 
absolvovala na základě Vašich 
podnětů, mi nezbývá než připome-
nout existenci zákona o odpadech  
č. 185/2001 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen zákon)  
a obecně závazné vyhlášky 2/2007  
o stanovení systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpa-
dů a nakládání se stavebním odpa-
dem na území města Kojetín (dále 
jen vyhlášky). Tyto předpisy nám 
všem mj. stanoví povinnosti nebo 
tomu můžeme říkat pravidla, které 
máme dodržovat. Také stanoví, co 
se stane, když je nebudeme dodr-
žovat, že nám může být uložena 
sankce. Ovšem podle mě je daleko 
důležitější, že pokud tato pravidla 
nebudeme dodržovat, tak si sami 
sobě zhoršíme a znepříjemňujeme 
bydlení v našem městě a na tom 
by nám přece mělo záležet. Věřím 
tomu, že nikdo z nás nechce bydlet 
ve městě plné odpadků, hlodavců, 
nepříjemného hmyzu atd.
Proto si připomeňme např. základ-
ní pojem a to, že podle zákona je 
odpadem každá movitá věc, které 
se osoba zbavuje nebo má úmysl 
nebo povinnost se jí zbavit a pří-
sluší do některé ze skupin odpadů 
uvedených v příloze č. 1 zákona.
Také si připomeňme některé 
obecné povinnosti, které nám zá-
kon stanoví např. že: 
1. Každý je povinen nakládat s od-
pady a zbavovat se jich pouze způ-
sobem stanoveným tímto zákonem 
a ostatními právními předpisy vyda-
nými na ochranu životního prostře-
dí. 
2. S odpady lze nakládat pouze v 
zařízeních, která jsou k nakládání 
s odpady podle tohoto zákona ur-
čena. Při tomto nakládání s odpady 
nesmí být ohroženo lidské zdraví 
ani ohrožováno nebo poškozováno 
životní prostředí a nesmějí být pře-
kročeny limity znečišťování stano-
vené zvláštními právními předpisy.

3. K převzetí odpadu do svého vlast-
nictví je oprávněna pouze právnická 
osoba nebo fyzická osoba oprávněná  
k podnikání, která je provozovate-
lem zařízení k využití nebo k odstra-
nění nebo ke sběru nebo k výkupu 
určeného druhu odpadu, nebo oso-
ba, která je provozovatelem zaříze-
ní nebo za podmínek stanovených 
zákonem též obec.
4. Každý je povinen zjistit, zda oso-
ba, které předává odpady, je k jejich 
převzetí podle tohoto zákona opráv-
něna. V případě, že se tato osoba 
oprávněním neprokáže, nesmí jí být 
odpad předán.
Dále bych chtěla upozornit, že 
všichni jsme povinni odkládat komu-
nální odpady na místech k tomu ur-
čených a ode dne platnosti vyhlášky 
komunální odpad odděleně shro-
mažďovat, třídit a předávat k využití 
a odstraňování podle systému sta-
noveného obcí, pokud odpad sami 
nevyužíváte v souladu s tímto záko-
nem a zvláštními právními předpisy. 
Povinnosti z vyhlášky naleznete na 
stránkách Města Kojetín, a to na 
adrese: http://www.kojetin.cz/docs/
radnice/vyhlasky/2007-2.pdf.
Při opakování mi nedá, abych všem 
majitelům dosloužilých automobilů 
nepřipomněla, co říká zákon o od-
padech. Začneme pojmem, pro účel 
tohoto zákona se myslí že autovra-
kem je každé úplné nebo neúplné 
motorové vozidlo, které bylo určeno 
k provozu na pozemních komunika-
cích pro přepravu osob, zvířat nebo 
věcí (dále jen „vozidlo“) a stalo se 
odpadem. Co je odpadem je uvede-
no v textu.
Povinnosti při nakládání s autovraky 
jsou např:
1. Každý, kdo se zbavuje autovraku, 
je povinen autovrak předat pouze 
osobám, které jsou provozovateli 
zařízení ke sběru, výkupu, zpraco-
vání, využívání nebo odstraňování 
autovraků.
2. Vlastník vozidla před jeho pře-
dáním podle odstavce 1 je povinen 
umístit vozidlo na místo, kde ne-
poškodí nebo neohrozí životní pro-
středí ani nenaruší estetický vzhled 
obce či přírody nebo krajiny.
3. Vozidlo umístěné v rozporu s 
odstavcem 2 (dále jen „opuštěné 
vozidlo“), přemístí obecní úřad bez-

odkladně na náklady jeho vlastníka 
na vybrané parkoviště. Informaci 
o umístění opuštěného vozidla na 
vybrané parkoviště zveřejní obecní 
úřad na své úřední desce. O umíst-
nění vozidla písemně informuje jeho 
vlastníka, pokud je ho možné iden-
tifikovat. 
4. Pokud vlastník nepřevezme vo-
zidlo z vybraného parkoviště po 
marném uplynutí lhůty 2 měsíců od 
informování vlastníka a v případě 
nemožnosti jeho identifikace od zve-
řejnění informace podle odstavce 3, 
má se za to, že vozidlo je autovrak. 
Obecní úřad naloží s autovrakem 
podle odstavce 1.
5. Náklady spojené s postupem pod-
le odstavců 3 a 4 je povinen uhradit 
obci poslední vlastník opuštěného 
vozidla, uvedený v registru motoro-
vých vozidel.
6. V případech, kdy je opuštěné vo-
zidlo umístěno na pozemní komu-
nikaci, se postupuje v souladu se 
zvláštním právním předpisem.
Závěrem bych ještě připomněla 
všem zahrádkářům, kteří budou 
provádět jarní úklid na svých za-
hrádkách, že biologický odpad je 
možno uložit v Kojetíně na sběrném 
dvoře. V místních částech Kojetín 
II - Popůvky a Kojetín III - Kovalo-
vice, pak do sběrných nádob na 
předem vyhlášených stanovištích. 
Musím rovněž upozornit na zákon 
o ovzduší č. 86/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (dále je záko-
na o ovzduší), který nám mimo jiné 
říká, že v otevřených ohništích, za-
hradních krbech nebo v otevřených 
grilovacích zařízeních lze spalovat 
jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rost-
linné materiály a plynná paliva ur-
čená výrobcem, přičemž uvedená 
paliva nebo materiály nesmějí být 
kontaminovány chemickými látkami. 
Upozorňuji na to vzhledem k tomu, 
že se podle zákona o ovzduší za 
porušení výše uvedeného, ukládá 
pokuta nikoliv od 0 Kč, ale od 500 
až do 150 tis. Kč. 
Všem, co dočetli i poslední řádky 
únavného a poučujícího textu, pře-
ji krásné jaro, nám všem krásné  
a zdravé město a co možná nejmíň 
problému s porušováním předpisů.

za odbor životního prostředí 
Eliška Izsová
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Informace pro občany
Přehled aktuálně 
platných podpor
pro podnikatele a firmy
Dotační program podpory Rozvoj 
je určen pro fyzické osoby a firmy 
např. z okresu Šumperk, Jeseník, 
Přerov ze zpracovatelského průmys-
lu. Dotace činí až 60% ze způsobi-
lých výdajů ve výši 1-20 mil. Kč, ze 
které můžete financovat například 
nákup strojů, zařízení a software, li-
cence, know-how (způsobilé výdaje). 
Žádosti o dotaci do programu Roz-
voj - výzva II můžete podávat od 15. 
dubna do 15. července 2009.
Dotační program podpory Inovace 
je určena pro podnikatelské subjekty  
i pro velké podniky. Dotaci lze získat 
na (a) inovační produkt, (b) inovač-
ní proces, (c) organizační inovace, 
(d)marketingové inovace. Dotace 
činí až 60 % ze způsobilých výdajů 
ve výši 1-75 mil. Kč pro (a,b), 1-2 
mil. Kč pro (c,d). Způsobilé výdaje: 
hmotný majetek (novostavby, in-
ženýrská činnost, technické zhod-
nocení staveb, HW a sítě, stroje 
aj.), nehmotný majetek (know-how, 
certifikace, SW aj.), služby (studie, 
školení, tvorba webových stránek) 
a mzdy. Žádosti do programu Ino-
vační projekty - výzva III můžete po-
dávat od 15. dubna  2009.
Program podpory - podřízený úvěr k 

dalšímu externímu financování for-
mou úvěru nebo leasingu. 
Progres je určen pro podnikatele 
a firmy mimo odvětví (zemědělství, 
uhelný a ocelářský průmysl, stavba 
lodí, průmysl syntetických vláken).
Podpora je poskytována ve výši 
podřízeného úvěru ve výši až 20 
mil. Kč s pevnou úrokovou mí-
rou 3% p. a. Doba splatnosti 
podřízeného úvěru je max. 7 let  
a odklad splátek jistiny je max. 3 roky. 
Veřejná podpora činí až 60%.
Žádosti do programu Progres lze 
podávat 16.  března do 31. prosince 
2009.
Program podpory - zajištění bankov-
ního úvěru ČMZRB.
Záruka je určena pro podnikatele  
a firmy k zajištění bankovního úvě-
ru. Výhodou je usnadnění přístupu  
k bankovnímu úvěru. Zprostředkova-
telská banka ČMZRB zajistí až 80% 
jistiny. Žádost lze podávat od 13.  
února 2009.
Dotační program pro podnikatele  
v cestovním ruchu (dále CR).
Projekt musí být realizován v obci do 
2 000 obyvatel. Určeno pro podni-
katele a firmy v zemědělské výrobě 
nebo nezemědělské podnikatelské 
subjekty s historií kratší než 2 roky, 
nebo zájmová sdružení a nebo ob-
čanská sdružení. 
Program je  zaměřen na rozvoj ak-
tivit v rámci venkovské ekonomiky 

směrem k činnostem v CR, zejména 
na využiti potenciálu zemědělských 
farem v oblasti agroturistiky. V rámci 
záměru lze financovat z dotací:
a) pěší, lyžařské trasy, vinařské stez-
ky a hippostezky mimo území lesů,
b) ubytování a sport, výstavba malo-
kapacitních ubytovacích a stravova-
cích zařízeni, půjčoven sportovního 
vybavení, objektů a ploch pro spor-
tovně rekreační vyžití.
Žádosti lze podávat od června do 
července 2009.                  

Jana Mikulková

MUDr. Jan Küchler 
oznamuje, že

NOvá 
GyNeKOlOGIcKá

ORDINace
bude od 6. dubna 2009 
otevřena v prostorách 

2. patra polikliniky 
Kojetín,

 ulice 6. května 1373.

Ordinace v Nové ulici
byla zrušena. 

Procházky Kojetínem (ulice a náměstí)
Stružní ulice - Stružní řádek

Stružní ulicí se nazývala řada domků 
a chalup, které se táhly do Olomouc-
ké ulice k mostku přes Struhu. Býva-
lo zde celkem 17 domků. Mostek, bý-
val dřevěný, cesta vedla do Špalíru, 
který byl osazen kanadskými topoly, 
jasany, duby a osikami. 
Stružní ulice u mostku přecházela 

ve „Stružní řádek“, nazývaný také 
„V sedničkách“.  Stružní řádek byl 
tvořen 18 obytnými domky. Mnohé 
si dlouho zachovaly doškové stře-
chy. Zajímavostí v této ulici bývala 
„prádla“, postavená z kůlů, tarasů 
a desek nad vodou. Sloužila k má-
chání prádla. Řada domků končí 
pod židovským hřbitovem. Tam bý-
val malý rybníček.
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Procházky Kojetínem (ulice a náměstí)
Polní ulice

Odbočuje z Olomoucké ulice  k západu 
do polí. Říkalo se tu také „V uličkách“. 
Stávala zde tzv. „prachárna“, zděný 
sklípek se železnými dveřmi. Obchod-
ník C. W. Trefil z hlavního náměstí zde 
míval sklad střelného prachu a nábojů.
Po pravé straně stávalo 15 obytných 
domků, levá strana byla tvořena hlavně 
stodolami.
Na konci cesty stával starý kříž, zvaný  
„Kříž za uličkami“ nebo také „Haukův 
kříž“. Kříž byl zhotoven v roce 1774, stá-
val na jiném místě a byl převezen „za ulič-
ky“ v roce 1874. Obnoven v roce 1884  
a 1900. Na podstavci kříže byl nápis: 
„Obnoven myslí zbožnou obč. před-
městí olomouckého r. 1884.“ „Kříž Kris-
ta Ježíše budiž  útočiště naše“. Nápisy 
nechal vyrýt nadučitel Klement Rump-
lík.

Mlýnská ulice
Mlýnská ulice vychází z Tržního náměs-
tí a směřuje ke mlýnu. Po levé straně 
bylo 7 chalup a domků, po pravé stra-
ně bývaly 3 dlouhé chalupy a zahrád-

ní domek Dolního pivovaru. Celkem  
i se mlýnem zde stávalo na počátku 20. 
století 12 budov. Podle pernštejnských 
urbářů (1566/1567) zde bylo 40 až 44 
gruntů. Je proto možné, že k Mlýnské 
ulici se počítaly i grunty v jiných částech 
předměstí (v urbáři není např. zmínka 
o Závodí, o Podvalí apod.). V ulici také 
stával  bratrský sbor. Byly zde také usa-
zeny zemanské rodiny.

Samozřejmě, že v ulici stával také mlýn, 
byl to mlýn panský, který byl několikrát 
přestavěl a změněn.  Stával již před ro-
kem 1566. Tohoto roku, podle urbáře, 
byl obnoven a z kamene vystavěn. 

Závodí
„Stružním mostkem“, který býval původ-
ně dřevěný, se přejde na „Závodí.“ Na 
hrázi panské louky bývaly parní a vano-
vé lázně a hostinec „ Na Hrázi“ se sálem 
s divadelním jevištěm. Lázně („lázňa“) 
byly patrně za pánů z Pernštejna po-
stoupeny městu. Lazebník platil vrch-
nosti stanovený poplatek. Před Hrází 
býval rybník, stejně i na cestě k Oboře. 
Kolem roku 1800 byly oba rybníky zru-
šeny. Za hostincem a lázněmi byla velká 
zahrada s kuželnou a s cvičištěm. Ko-
návaly se zde národní slavnosti, sjezdy  
a veřejná cvičení. Velká národopisná 
slavnost byla v roce 1892. Mezi Hrá-
zí, mlýnskou strouhou a Špalírem bylo 
pastviště pro dvorské krávy. V zimě se 
napouštělo vodou a vzniklo tak kluziště. 
(Druhé bývalo na rybníku Jordán, které 
udržoval Sportovní klub. Večer bývalo 
i osvětlené). Závodí byla původně jen 
úzká cesta mezi oplocenými zahradami, 
kde stávalo jen několik chalup. Zmíníme 
jen některé. Např. za mostem po pravé 
straně to bylo stavení zámečnického mis-
tra Jakuba Drbala s rozsáhlou zahradou, 
kde se pěstovalo chutné ovoce, zvláště 
jablka. Dále to byla chalupa Vavroucho-
va, také pěstovali jablka a vyskytoval se  
u nich poslední tkalcovský stav v Ko-
jetíně. Po levé straně  stávalo stavení 
vrchního policejního strážníka Rudolfa 
Mračka. Na této straně stávala také cha-
lupa Čechova, zajímavá tím, že to byla 
poslední chalupa v Kojetíně, která byla 
kryta doškem.  Na Závodí bývaly původ-
ně hluboké doly, jezírka a louže, které se 
postupně zavážely rumiskem.        -řez-
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Zprávy z Mikoregionu Střední Haná
Jiří Sumín, vlastním 
jménem amálie vrbová

Již málokdo z lidí dnes ví, že se v Uh-
řičicích na Hané, které se nacházejí 
asi dva kilometry severně od města 
Kojetína, dne 9. října roku 1863 ve 
zdejším mlýně svých rodičů v čísle 
21, narodila  spisovatelka Amálie Vr-
bová, která užívala pseudonym Jiří 
Sumín. 
První zmínka o mlýně v Uhřičicích je 
z roku 1277, vodu na mlýn přivádě-
la Blatní stružka, přírodní říčka, která 
spojovala oplocanská, polkovická, lo-
bodická a uhřičická blata a od mlýna 
byla voda odváděna podél obce Uhři-
čice a na druhém konci obce změnila 
směr k řece Moravě, kde nad Špalí-
rem se do řeky Moravy vlévala.
Matka spisovatelky Apolonie Oralová, 
byla dcerou Jana Orala, pololáníka 
z Uhřičic č. 19 a jeho manželky Regi-
ny Dočkalové z Lobodic.
Jan Vrba mlynářský pomocník, byl 
synem Jana Vrby, domkáře v Horních 
Heřmanicích v Čechách a Anny roze-
né Kristové v Herbarticích.
Apolonie Oralová byla v sedmnácti 
letech provdána za již starého mly-
náře Kašpaříka majitele mlýnů v Uh-
řičicích a na Cvrčově. Narodila se 
jim dcera, ale její otec brzy zemřel  
a dcera zdědila celé oba mlýny Uhři-
čický a Cvrčovský, protože  její matka 
Apolonie na mlýnech podíl zapsaný 
neměla. Dědička mlýnů zemřela ještě 
v dětských letech a teprve nyní oba 
mlýny zdědila její matka Apolonie 
Kašpaříková. 
Jan Vrba pracoval na mlýně v Uhřiči-
cích jako mlynářský pomocník. Mly-
nářka Apolonie již dvakrát ovdověla a 
po třetí se provdala 10. února 1863 za 
Jana Vrbu a bydleli na mlýně v Uhřiči-
cích. Ještě ten rok, 9. října 1863, se 

narodila dcera Amálie, ale ve škole jí 
napsali pozdější datum jejího naroze-
ní na 9. října 1864. Spisovatelka se 
dělala trvale i v dalším životě o rok 
mladší, tj. že změnila rok svého na-
rození o rok, na rok 1864, vyplývalo 
patrně z její ohleduplnosti k matce 
a také ze snahy zastřít okolnost, že 
nebyla zplozena v loži manželském  
a narodila se příliš brzy po sňatku.
Manželům Vrbovým se narodilo 
více dětí, několik z nich jim zemřelo  
a zůstala nejstarší Amálie, dvě sestry 
a bratr. Amálie byla velmi slabé dítě 
a do šestého roku stále churavěla. 
Přesto, že se narodila v Uhřičících, 
tak první školní rok prožila na Cvr-
čovském mlýně, je to osada patřící 
k obci Lobodice, které sousedí s její 
rodnou obcí Uhřičice. V Lobodicích 
začala Amálie Vrbová chodit do prv-
ní třídy. Jelikož jí cesta za špatného 
počasí činila značné obtíže, proto ji 
služka nosívala do školy v putně na 
zádech. V Lobodicích chodila jen do 
první třídy, kvůli prchlému a krutému 
učiteli, který trestal její spolužáky tak 
krutě, že v děvčátku vyvolával hrůzu 
a záchvaty pláče. Z tohoto důvodu ji 
rodiče museli dát do školy v Tovačo-
vě, kde pak vychodila 2. a 3. třídu. Po-
slední rok v Tovačově i bydlela, a to u 
soukromé učitelky, která jí zároveň dá-
vala hodiny francouzštiny a němčiny, 
jak to bylo tehdy „v módě“ a její peč-
livá maminka přála i módě, protože 
měla být učitelkou. Malá Amálie byla 
bystré, zvídavé, vnímavé a nadané 
děvče, pilné s dobrou pamětí, soud-
ným rozumem a bujnou obrazotvor-
nou fantasií. K tomu přispěly příznivé 
poměry v rodině, chůva pohádkářka 
a babička vypravěčka, při tom, ač tě-
lesně tehdy slabá, byla jaré, veselé  
a dobromyslné  povahy. Ne nadarmo ji 
už doma nazývali „poloklukem“ - „ha-
rantem“ a v ústavě i „malým čertem“, 
měla však tak ráda už tento život, že 
se modlívala: „Pánbičku milý, nebeř 
mě ještě do nebe!“ A byla vyslyšena, 
přežila v plné síle a svěžesti 73 roků. 
Již v mládí četla Balzaca, Stendhala  
a Zolu v originále a dalšími oblíbenými 
autory byl Gorkij, Dostojevský, Kras-
zewski a soudobá polská beletrie.  
Manželství Vrbových nebylo spoko-
jené a šťastné, asi po deseti letech 
nastala doba, kdy se definitivně roz-
padlo a Apolonie Vrbová požádala  
o rozvod. Po ukončení třetí třídy v To-

vačově dala matka malou Amálii do 
nově zřízeného klášterního penzioná-
tu sester Boromejek s německým vy-
učovacím jazykem ve Frýdlantě nad 
Ostravicí. Po ukončení studia v kláš-
terním penzionátu  se vrátila Amálie 
zpět do Uhřičic na mlýn, teprve nyní 
se seznámila se zdejší mládeží, hrá-
vala s nimi divadla a mladší mládež 
i cvičila. Blíže se seznámila s Annou 
Macourkovou a staly se velkými pří-
telkyněmi. Než se vyřídil rozvod a než 
matka pronajala mlýn, tak žili ještě na 
mlýně v Uhřičicích a teprve roku 1882 
se matka i s dětmi natrvalo přestěho-
vala do zakoupeného domku v Přero-
vě. V domě v ulici Za mlýnem č. 13, 
žila nejprve s matkou, dvěma  sestrami  
a bratrem. Později, sama neprovdána 
jen se svobodnou sestrou, druhá se 
provdala. V letech před její smrtí se 
k ní přistěhoval i její bratr.  Zde napsa-
la celé své literární dílo, v němž její 
dětské zážitky ožily přečetnými mo-
tivy, zde také zemřela 11. listopadu 
1936 na mozkovou mrtvici. Poslední 
rozloučení s ní se konalo jako s čest-
nou občankou města Přerova ve vý-
stavní síni přerovského zámku. Její-
ho pohřbu  se zúčastnila i delegace  
žen z Uhřičic, paní Josefa Jedličková, 
Anna Macourková a Zdenka Tichá, 
které ji s krásným věncem věnova-
ným uhřičickými ženami  doprovodily 
až k jejímu hrobu na městském hřbi-
tově v Přerově, v oddělení H.
Za svého pobytu v Přerově se začala 
mladá Amálie seznamovat s městem, 
které ze dne na den rostlo a prudce 
se měnilo v dopravní, obchodně-
průmyslové a školské centrum. Zde 
působili na školách učitelé, jejichž 
aktivita se neomezovala jen na školu  
a kteří zároveň rozdmychávali ná-
rodně-probuzenecké dění ve vzdělá-
vacích spolcích: Matici české, v Čte-
nářském spolku a v Ochotnickém 
spolku. Právě sem docházela Amálie 
Vrbová a dychtivě prožívala kultur-
ní kvas spolkového života. V kultuře 
začínala jako ochotnice v divadelním 
spolku „Tyl“, kde hrávala divadla. Za-
ujala ji však touha po spisovatelství. 
První větší práce, kterou se předsta-
vila, byla divadelní hra, aktovka „Tajný 
sňatek“, kterou uvedlo brněnské Ná-
rodní divadlo v roce 1886, v seriálu 
her mladých autorů. Pravděpodob-
ně ji tato činnost povzbudila k jejim 
dalším vlastním literárním pokusům 
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Zprávy z Mikoregionu Střední Haná
a Amálie Vrbová začala psát i své prv-
ní rozměrnější prózy.
Literární činnost započala psaním 
básní a povídek do Národních listů, 
brněnské  Nivy a Domácí hospodyně, 
kde je otiskovala pod jménem Serafi-
na (nebo také Fina) Svitavská. První 
verše jí vyšly v „Almanachu Moravské 
omladiny, Zora III“. Také pokračova-
la psaním článků pro Národní listy  
a brněnskou Nivu, které přijala kritika 
příznivě. Důležitý je rok 1885, kdy jí 
vydali knižně tři novely z hanáckých 
dědin a městeček. Teprve pod svou 
knižní prvotinu „Z doby našich dědů“ 
(1895) se podepsala jako Jiří Sumín. 
Pseudonym převzala z Kraszewské-
ho románu „Podivíni“ polského au-
tora, který již potom důsledně použí-
vala a všechny své knížky - bylo jich 
devatenáct - podepsala Vrbová svým 
mužským pseudonymem.  
V próze „Zapadlý kraj“ (1898) popsa-
la svůj předmět tak důkladně a natolik 
průhledně (Cvrčice = Cvrčov, Krava-
řov = Tovačov), až to autorku stálo 
prozrazení pseudonymu. Neboť jen 
bozi vědí, jak z mužského Sumínova 
jména poznali, že spisovatel, je rodu 
ženského a náleží skutečné dámě 
a to bylo v tu dobu považováno za 
kalamitu. Odhalení pravého jména 
způsobilo, že dostávala anonymní 
dopisy, dokonce přišla návštěva -  
i ze zapadlého kraje, z tohoto důvodu 
redakce k Sumínově obraně napsa-
la: „…těšíme se, že náš milý Sumín 
brzy dostaví se před udivené krajany 
s novým - zrcátkem“. Na počátku je-
jich prací, byly zřejmě určující životní 
zážitky. Jedním z nich bylo celé au-
torčino prožité dětství, vlastní těžká 
nemoc, kdy se již neměla dočkat rána 
a už se s ní rozžehnali, tíha a tvrdá 
kasárenská výchova v německém 
klášteře. Byla to tíživá výbava pro 
děvčátko sotva desetileté. Také to byl 
nezřízený otcův život, končící rozpa-
dem rodiny a sebevražda nevlastního 
bratra z matčina druhého manželství. 
K tomu se přidal i autorčin intenzivní 
zážitek měnící se doby, skýtala-li jí 
minulost přece jen jakousi možnost 
zachytit se na vytvořených hodnotách 
v minulosti, přítomnost jí nenabízela 
nic pozitivního, než zmar a úpadek. 
Snažila se psát objektivně, občas 
s trochou ironie, nezapírala svůj sou-
cit s trpícími a klade vždy veliký důraz 
na statečný zápas svých hrdinů, za-

mýšlela se nad osudy zejména zraze-
ných a opuštěných žen, podporovala 
jejich lidskou důstojnost proti jejich 
společenskému bezpráví zejména 
na vesnici. Za svou literární činnost 
se v roce 1925 stala členkou České 
akademie věd a umění. V aleji parku 
Michalov v Přerově jí byla postavena 
bysta jako projev vděčnosti Přero-
vanů k její literární práci. Také jedna 
ulice města Přerova je pojmenována 
jejím pseudonymem Jiří Sumín. Byla 
členkou ženského spolku „Vlasta“, 
kde pracovala ve výboru a byla jeho 
jednatelkou. Měla snahu podporovat 
chudou školní mládež i pozvednout 
úroveň a postavení žen, manžel byl 
v rodině pánem a ženu považoval za 
svoji služku. Také učitelky na vesnici 
byly v postavení služky. Amálie Vr-
bová byla zvolena čestnou členkou 
spolku, který se zasloužil o zřízení 
pamětí desky na domě, v němž žila. 
Literární historikové oceňují její zá-
sluhy ve vývoji moravského románu, 
který pozdvihla k dokumentaci lidské 
radosti i bídy. Není také zanedbatel-
ná její snaha za první světové války 
informovat veřejnost o zajímavostech 
ze světa, proto četla francouzské no-
viny a překládala z nich některé člán-
ky pro české noviny na Moravě. 
Na oslavu šedesátých narozenin spi-
sovatelky Amálie Vrbové, rodačky 
z Uhřičic,  nezapomněla její přítelkyně 
z mládí paní Anna Macourková a za-
slala jí k tomuto významnému výročí 
blahopřání. Jako poděkování obdrže-
la následující dopis, uchovávaný jako 
vzácnou rodinnou památku.

Vážená přítelkyně,
velice mě potěšilo, že si tyto dny také 
v Uhřičicích na mě někdo vzpomněl. 
Myslela jsem, že už mě tam nikdo 
nezná. Děkuji Vám srdečně a přeji 
Vám ještě dlouhou řadu krásných po-
žehnaných let prozářených výsluním 
štěstí a blahé spokojenosti.
Pozdravujte ode mne všechny zná-
mé. S upřímnou úctou a pozdravem 

Vaše přítelkyně A. Vrbová. 

Ulice Za mlýnem, kde Amálie Vrbo-
vá bydlela, je téměř na konci města, 
blízko sadu Michalov, dům je patro-
vý. Dvorek odděluje dům od zahrady 
s besídkou, kde chodívala se svým 
pejskem Muratem, velkým dobrákem. 
V bytě měla u oken několik květináčů, 
na stěně dva velké obrazy z venkov-

ského života, uprostřed pokoje stolek 
s křesly a dvě velké knihovny, plné 
knih, mezi nimi i plody svého ducha 
a srdce. Na jedné knihovně stály dvě 
bílé, asi sádrové sochy muže a ženy 
a na druhé rodinný starý kříž. Nebyl 
tady přepych - byl to jen útulek pro 
besedování s hosty a přáteli. Ty nej-
milejší měla ovšem stále u sebe, byly 
jich plné téměř obě knihovny pochá-
zející z různých dob i národů a byly jí 
oporou v její samotě vysokého věku  
i v nemoci. 
Mlýn v Uhřičicích Apolonie Vrbová 
prodala Vilému Hermanovi, který v tu 
dobu již vlastnil mlýn cvrčovský. Ko-
nec mlýna v Uhřičicích nastal, když  
24. prosince 1900 mlýn vyhořel. Mlýn 
byl od požáru v troskách a majitel 
Herman jej prodal Vodnímu družstvu, 
což bylo družstvo mlynářů, kteří měli 
mlýny na mlýnském náhonu. Obnove-
ní mlýna Vodní družstvo neuskutečni-
lo a prodalo budovy mlýna spolu se 
zahradou a polnostmi, které ke mlýnu 
patřily v roce 1910 Rudolfu Indrákovi 
z Uhřičic a ten budovy postavil a zřídil 
tam hostinec. 

literární dílo 
amálie vrbové - Jiří Sumín: 
- Z doby našich dědů (1895),
prvotina, vesnický příběh
- Zapadlý kraj (1898), románová studie
- Věště (1899), románová studie
- Úskalím (1900), sbírka povídek
- V samotách duší (1902),
sbírka čtyř povídek
- Potomstvo (1903)
- Zrádné proudy (1904),
předtím vydány v Květech jako Přeludy
- Dvě novely (1907)
- Spása (1908),
velký náboženský román
- Podle cest (1909), povídková knížka 
- Když vlny opadly (1910),
povídky o ubohých ženách
- Kroky osudu (1912)
- Poupata (1912), pro mládež
- Trosečníci (1913)
- Příčina rozvodu a jiné povídky (1913)
- Zápas s andělem a jiné prózy (1917)
- Děti soumraku (1918)
- Bílý ďábel (1922)
- Martin Gaca (1936) 

V únoru 2009, z dostupných 
materiálů a poskytnutých údajů 

z domácí kroniky rodiny
Zdeňka Tichého z Uhřičic, 
napsal Bohumil Kyselý st.
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Došlo do redakce
Pozvánka na nevšední 
vlakový zájezd 
do Tovačova, 
spojený s exkurzí 
ve štěrkovnách Skašov
v sobotu 9. května 2009

Občanské sdružení Kroměřížská drá-
ha (KMD) vás všechny srdečně zve 
na nevšední výlet historickým rych-
líkovým motorovým vozem M286.1 
„Krokodýl“ do Tovačova, spojený 
s exkurzí v provozech štěrkoven 
Skašov. Do prostoru štěrkoven mezi 
Anínskými jezery dojedeme také vla-
kem po neveřejné vlečce.

Program je předběžně takový:
- odjezd z Kojetína po 9. hodině ran-
ní,
- mezi 9.30 a 12.00 hodinou individu-
ální program v Tovačově (možnost 
prohlídky zámku, procházky městem, 
návštěva restaurace…),
- ve 12.00 hodin odjíždíme z Tovačova 
do Lobodic a odtud na vlečku štěrko-
ven,

- mezi 12.30 a 13.30 hodinou exkurze 
v provozech štěrkoven (pásové dráhy, 
povídání o způsobu těžby štěrku, tří-
dění atd…),
- návrat do Kojetína mezi 14.00 a 15.00 
hodinou.
Cena na 1 osobu je stanovena na 
250 Kč, platí se až ve vlaku, ale na 
akci je nutné se (pouze závazně) při-
hlásit prostým zasláním SMS s kon-
taktními údaji a počtem přihlášených 
osob na telefonní 
číslo 776 689 487 
nebo prostřednictvím 
emailu zaslaného na 
adresu: rosta.kol-
macka@centrum.cz
Přihlásit se můžete 
do 3. května 2009, 
počet účastníků je 
omezen kapacitou 
vozu!

Více informací o této 
jízdě, přesný jízdní 
řád i program včas 
najdete na strán-
kách tovačovské 

trati:

http://www.prototypy.cz/tovacovka

Občanské sdružení Kroměřížská 
dráha tímto také děkuje všem, kte-
ří se na výše uvedených stránkách 
zúčastnili ankety o výstavbě vlakové 
zastávky Kojetín-sever. Anketa bude 
ukončena dne 10. dubna 2009.

R. Kolmačka

Ozelenění Sladovny
aneb spolupráce sdružení Stromy 
pro budoucnost o. s., studentů 
Gymnázia Kojetín, obyvatel Koje-
tína, MěÚ a Města Kojetín

Jak již název článku napovídá, z po-
pudu občanského sdružení a ze 
spolupráce výše zmíněných subjek-
tů postupně vzniká projekt ozeleně-
ní parcely ve Sladovní ulici.  Není 
to ovšem typ projektu, o kterém se 
veřejnost dozví až když bude pro-
váděna výsadba. Je to projekt tak-
zvaně komunitního typu. Spočívá  
v tom, že každý jednotlivý krok se 
snažíme projednávat s obyvateli 
domu a diskutovat mezi jednotlivými 
spolupracujícími subjekty. Prvním 
našim krokem bylo jakési prozatím-
ní zhotovení návrhů - dvou variant 
projektu, které vypadalo následov-
ně: Vybrali jsme druhy rostlin, které 
by se hodily na tento typ stanoviš-
tě a všechny je pečlivě zakreslili do 
půdorysu parcely. Navrhli jsme dvě 
varianty - zahradu  okrasnou nebo 
užitkovou („ovocnou“). Naše návrhy 
jsme prezentovali na schůzce Komi-
se životního prostředí. Tyto nákresy 
jsme spolu s dotazníky doručili za 

pomoci odboru VŽPD MěÚ Kojetín 
obyvatelům Sladovny. Takto bylo 
osloveno 32 rodin, dotazníků se nám 
ovšem vrátilo jen 8, čímž se nám 
spolupráce podstatně ztížila. Ale je 
nutno podotknout, že právě těchto 8 
rodin, se kterými jsme se i setkali v 
prostorách sladovny, je velmi ochot-
ných podílet se na realizaci výsadby. 
Na schůzce jsme v podstatě vysvět-
lili všechno, co obyvatele zajímalo 
a zapamatovali si jejich poznámky 
a připomínky. Co se odevzdaných 
dotazníků týče, tak byla mezi okras-
nou a ovocnou variantou zvolena 
ta okrasná, která obsahuje šeříky, 
javory, zlaté deště, trvalky a další. 
Lidé si zde přáli i bylinkový koutek s 
pažitkou a bazalkou. Jako další nám 
napsali také vrby, duby, jeřabiny, ma-
liny, ostružiny, okrasné jehličnany a 
různé okrasné trávy. Dále se také 6 
rodin rozhodlo o tuto zeleň pečovat, 
ať už formou zalévání, či jinou. 
V podstatě jediný větší problém vzni-
ká s  přáním pergoly, altánu či pís-
koviště pro děti. A to z toho důvodu, 
že celý tento projekt je financován 
z ekologického fondu města a dota-
ce bude určena pouze na ozelenění, 
nikoliv na jiné stavební úpravy a za-

hradní prvky. 
V současné době zapracováváme 
návrhy občanů do konečné varianty 
okrasné zahrady s bylinkovým kout-
kem (tento návrh bude opět diskuto-
ván na komisi ŽP), rovněž proběhla 
konzultace s odborníky ze zahrad-
nické firmy (odborným garantem vý-
sadeb).
Na závěr lze snad jenom požádat, ať 
nám všichni ostatní drží palce, ať vý-
sadba dobře dopadne, ale myslím, 
že nemusíme mít obavy, protože jak 
kdysi řekl M. T. Cicero: „Pod velením 
přírody nemůžeme nikterak pochy-
bit.“ 

Za studentský tým A. Hálková
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Došlo do redakce
velký eko příběh

Víte, jak si tříděné odpadky krátí dlou-
hou chvíli? Že ne? No tak já vám to 
povím. Zrovinka teď jsem šla kolem 
žluté popelnice na plasty a modré 
na papír, když v tom slyším takový 
teňoučký hlásek přímo z popelnice. 
Byla to Nanynka Novinová s Pepou 
Papírem a jejich věrnou kamarádkou 
Petty Petkou. Nanynka jim zrovna 
vykládala jednu EKO zamilovanou 
love story s happy endem. No uznej-
te sami, kdo by odolal a nezaposlou-
chal se do té směsice různých hlasů 
a hlásků. Já jsem neodolala, zastavila 
se a nastražila jim uši. Věřte nebo ne, 
ale já myslím, že to mohla být všech-
no pravda. Ten příběh začínal takto:
Žila, byla, jednou jedna sličná slečna 
na samém okraji Olomouce v rozto-
milounkém příbytku a každičký den 
shlížela na své přátele v ledničce. 
Vždy se ladně vyklonila, aby zjistila, 
zda klape vše tak, jak má, jestli ná-
hodou není příliš zima nebo horko 
a hlavně, kdy už si pro ni přijde její 
milovaná paní. Pak ji vždy oči zazá-
řily a nemohla se dočkat, až jí paní 
řekne: „Tak co Flaško Fančo, co si 
dáme dneska?“ Flaška Fanča měla 
nejraději jahodový sirup. Věděla sice, 
že linii moc neprospívá, ale nemohla 
si pomoci. Zato měla k smrti nerada, 
když ji v žilách koloval nějaký perlivý 
nápoj. To se pak cítila nafouklá, měla 
nadýmání a Activií se mohla klidně  
i přecpávat.
Fanča byla hrdá na to, že je PET, ale 
když jednou v novinách četla článek  
o ekologii, dočetla se, z čeho je vyro-
bená  a udělalo se jí silně nevolno. „To 

není možné!“ říkala si. „Já, taková slič-
ná slečna a jsem vyrobená z nějaké 
smradlavé ropy.“ Mimo jiné se Fanča 
dozvěděla třeba i to, co se s nimi děje, 
až doslouží majitelům. Fanču hlavně 
šokovala zpráva: „Petky ničí životní 
prostředí! Co s tím?“ Po dosloužení 
je prý majitelé vyhodí do zapáchající 
popelnice a popeláři je po dlouhém 
čekání naloží do velkého auta, na-
konec skončí na skládce. Tam je pak 
čeká dlouhá pouť. Ze všeho nejdříve 
se musí roztřídit, jednak podle barvy, 
nebo také podle konkrétnějšího slože-
ní a všude po továrně je rozváží velký 
pás, který je doveze přímo ke strojům 
s nabroušenými zuby. Některé z nich 
je slisují s dalšími petkami na kostky. 
(„Což musí být velmi nepohodlné,“ po-
myslela si Fanča). A to je jen začátek. 
Konečné fáze mohou být různé - od 
náplní do spacáků po plovací kruhy. 
Fanča nechápala, jak tohle mohou 
lidé udělat svým milovaným flaškám 
a ze zármutku raději usnula.
Jenže to ještě chudinka netušila, co 
se bude dít potom. Hned jak se pro-
budila, spatřila co snad ještě neviděla 
a také doufala, že hned zase neuvidí. 
Oproti ní se tyčilo obrovské plechové 
monstrum. „Ahoj, já jsem Termoska 
Terka, a teď tu budu místo tebe!“ pro-
nesla dutým, nafoukaným a povýše-
ným hlasem. Flašku Fanču polilo nej-
dříve horko, pak zima a nakonec ani 
nevěděla co. Fanča si jen tiše před-
stavovala, jak Termosku drtí kovové 
zuby, o kterých četla.
A pak už to šlo ráz na ráz. Najednou 
ani nevěděla jak , Fanča se ocitla 
ve žluté popelnici na plasty celá po-
muchlaná a zkrabacená, že by ji ani 

lifting nepomohl. Po pár ne zrovna 
vonných dnech strávených v popelni-
ci jí a kamarády odvezli na skládku 
v Mrsklesích. Cestou si udělali vyhlíd-
kovou jízdu kolem sběrných dvorů  
a skládek v Neředíně a Hodolanech. 
Fanča byla rozlícená, stále nechápa-
la, jak jí to paní mohla udělat. Doufala, 
že je to jen nějaké nedorozumění, že 
si pro ni paní přijde a že bude všech-
no jako dřív. Upínajíc se k této naději  
a pohroužena do myšlenek ani nevní-
mala, že dojeli do „jejího nového do-
mova“. A pak to přišlo. Došlo jí, že je 
teď vlastně součástí tohoto koloběhu. 
Takový osud nečekala ani v těch nej-
černějších snech. Ano, přesně jako 
v článku.
Když jela po třídící lince …zuby…
všimla si, že na protější lince jede do-
cela pohledný flašák. Věnovala mu 
letmý pohled, avšak on jí ho opětoval 
mnohem vroucněji. …slisovat na kost-
ky… A pak už si ani neuvědomovala, 
co se s ní děje. Než dojeli k „lisovači“, 
stihli si o sobě říct několik málo věcí: 
ona že je Fanča a on se prý jmenuje 
Fido. I přes krátící se čas jiskra stihla 
přeskočit a těsně před drtičem jí Fido 
stihl poslat nesmělý polibek.
…cvak, cvak, cvak…
„Ale no tak, Alenko, dávej přece po-
zor na Bertíka!“- „Ale mami, vždyť má 
přece to plovací kolo!“ křikla dcera  
a dál se věnovala časopisu. 
Fanča přemýšlela, co by bylo lepší: 
být stále PETkou,  nebo teď skutečně 
pomáhat a bránit spolu s dalšími pet-
kami  Bertíkovu utopení? Navíc tahle 
práce měla i další výhody - být zadar-
mo na Hawai a mít „hawai“. Jediné, 
co ji trápilo, (nebo spíš kdo) byl Fido. 
Kdepak asi je? 
Ale moment, co to? Jako by mě ně-
kdo volal! No jistě! Vždyť to je Fido! 
Vyrobili z něj pěknou plastovou židli, 
na níž sedí Alenka.
„Fido!“- „Fančo!“…a všichni na pláži 
se divili, jak to, že ta židle a plovací 
kruh k sobě úplně letí.
„Tak co?“ zeptala se Nanynka No-
vinová. „Super!“ odpověděla dojatá 
Petty Petka a zamáčkla slzu v oku. 
Pak všichni čekali až přijedou popeláři  
a odvezou je.
A co vy? Víte, co se děje ve vaší po-
pelnici? Raději se běžte podívat, ale 
nejdřív jen tiše poslouchejte…

Bára Řezáčová

Štafeta
Štafetu převzaly Klára Nesvad-
bová a Radka Dvouletá ze sexty 
Gymnázia Kojetín, které se ptaly 
Dany Dvorníkové na tyto otázky: 
1. Kam se chystáte na dovolenou?
Na dovolenou se chystáme na Vra-
novskou přehradu a moc se tam tě-
ším.
2. Jak budete trávit velikonoce?
Plánuji nějaký výlet s rodinou, doma 
určitě nebudeme.
3. Jak jste spokojená v zaměstnání?
Se svým zaměstnáním jsem spoko-
jená.

Příště se budeme ptát paní Dany 
Sýkorové.
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anketa
anketní otázka, kterou položili Barbora Poláková  a Michal axamit, 

studenti sexty GKJ, zněla: „Postihla vás finanční krize? 
Pokud ano, jak se ji snažíte řešit?“

Jan Mirvald 
Nic mě nepostihlo a nijak to neřeším.

lenka Kačírková
O tomto tématu se hodně mluví v te-
levizi, novinách a všude kolem nás. 
Ale myslím si, že na mě žádná fi-
nanční krize nedolehla.

Petra Filípková
Určitě se mě to dotýká, protože je 
nedostatek práce a nám nezbývá nic 
jiného než čekat, až nějaká bude. Já 
to sama nijak nevyřeším.  

Dana Sýkorová 
Já nemám děti, jsem už skoro důchod-
kyně, takže mě to asi nepostihlo.

Klára Nesvadbová
Já jsem student, takže se mě to ně-
jak zvlášť netýká. Snad mi jenom na 
brigádě zkrátí pracovní dobu.

František Sajbrt 
Mě žádná finanční krize nepostihla. 
Mám se skvěle.

Hugo Bohuslav
Já jsem sociální případ, já jsem 
chudý pořád, takže to nemohu 
nijak posoudit. Nechávám tomu 
volný průběh.

Radek Dostalík 
My jsme důchodci a jsme závislí na 
tom, co dostaneme.

Břetislav Študent 
Finanční krize mě taky postihla.

věra vojáčková 
Připadá mi, že jsem na tom pořád stejně.

INZeRce

PRODÁM

RD 4 + 1 
se zahradou 

anebo 
vyměním za 

měnší

tel: 722 640 204
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Pionýrská skupina Kojetín

Pionýrská skupina Kojetín
pořádá

 III. ročník turistického pochodu
Rajnochovická stopa

Turistický pochod pro rodiče 
s dětmi, děti, mládež 
a širokou veřejnost.

Pochod se uskuteční 
v sobotu 25. dubna 2009.

Sraz účastníků je v 8.00 hodin  
u České spořitelny,

 Masarykovo náměstí. 
Jedná se o nenáročnou turistickou 

procházku z Tesáku do Rajnochovic, 
která je vhodná i pro menší děti. 

Během cesty se zastavíme na naší 
táborové základně, kde si opečeme 
špekáčky a bude zde k občerstvení 

čaj a káva. Děti si zde mohou 
zahrát různé hry. Poté se vydáme 

do středu obce Rajnochovice, 
kde na nás bude čekat autobus, 

který nás odveze zpět do Kojetína. 
Délka trasy je přibližně 8 km.

Děti do 5 let zdarma, 
bez nároku na místo.

Cena zahrnuje autobusovou 
dopravu tam i zpět, čaj a kávu

S sebou: pohodlnou obuv,
špekáček a dobrou náladu.

Cena je 120,- Kč
Přihlášky od 25. března 2009 
ve videopůjčovně Hanačka 

Masarykovo nám. 34, Kojetín
nebo Marek Štětkář, Olomoucká 353, 

Kojetín, tel. 777 709 432.

Mateřská škola Kojetín

Zápis do mateřské školy
se bude konat 9. dubna 2009
od 9 do 15 hodin v budově
MŠ Kojetín, Hanusíkova 10. 

Přijďte s dětmi!
S sebou si přineste: občanský průkaz  

a rodný list dítěte.
Vhodné je i potvrzení o zaměstnání 

rodičů. Zápis je pro děti, které nastoupí 
do MŠ od září 2009 případně

v průběhu školního roku 2009 - 2010.
MŠ nabízí: saunování a rehabilitační 

cvičení,  předplavecký výcvik, 
rozšířenou TV a vycházky do přírody, 

tvořivé práce v keramické dílně,  výuku 
anglického jazyka, dopravní výchovu, 

kulturní pořady atd.

Kriteria pro přijetí dítěte 
do mateřské školy

Základním předpokladem pro přijetí 
je trvalé bydliště dítěte v Kojetíně.
V případě zájmu o umístění dětí do 
mateřské školy nad kapacitu školy 
bude postupováno podle následují-
cích kritérií: 

1. Včas podaná přihláška dítěte k zá-
pisu do MŠ (v době zápisu do MŠ) 
a na ni navazující rozhodnutí o přijetí 

2. Věk dítěte 5 - 6 let (dítě před ná-
stupem do základní školy).

3. Zaměstnání obou rodičů (vhodné 

je tuto skutečnost doložit  potvrzením 
od  zaměstnavatele).

4. Doporučení lékaře, okresní pe-
dagogicko psychologické poradny, 
spec. ped. centra.

5. Dítě ze sociálně znevýhodněného 
prostředí.

6. Děti od rodičů na RD budou přijaty 
pouze v případě volné kapacity ško-
ly. Dětem, pobývajícím v MŠ max. 4 
hodiny denně, či 5 dnů v měsíci ne-
bude docházka ze strany MŠ nijak 
omezována, budou přijímány za stej-
ných podmínek, jako děti celodenní.

Ivana Krčmařová, 
ředitelka MŠ
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Mateřská škola Kojetín
Březen v MŠ Kojetín

Březen je první jarní měsíc a i když 
zima  na nás ještě pořád zkouší své 
vrtochy, přeci jen se jaro už hlásí   
a sluníčko přináší všem dobrou nála-
du.
Na konci února jsme oslavili Maso-
pust karnevalem a masopustním 
průvodem dětí po Kojetíně. Všich-
ni si užili celé dopoledne v maskách,  
o čemž asi ale  nejlépe vypovídají přilo-
žené fotografie.
V pondělí 16. března  se děti z oddělení 
„Pastelek“ zúčastnily v sále Pivovarské-
ho hotelu „vítání jara“,  které uspořá-
dalo pro seniory Centrum sociálních slu-
žeb města Kojetín. Děti se představily s 
programem plným jarních básní, písní  

a říkadel. 
V úterý 17. března děti z obou mateř-
ských škol v sokolovně Kojetín zhlédly 
v rámci divadelní přehlídky  pohádku 
„loupežník a princezna anka“ v po-
dání Divadélka Andromeda Praha. Byla 
to veselá pohádka, děti neměly čas se 
nudit, zpívalo se živě od začátku až do 
konce.
Nenudili jsme se ale ani ve třídách, 
protože jsme chystali obě naše ško-
ličky na den otevřených dveří. Dveře 
obou mateřských škol byly pro naše 
příznivce otevřeny dne 19. břez-
na. V mateřské škole Hanusíkova -  
v oddělení „Pastelek“ byla připravena 
výtvarná dílna, kde si děti za pomoci 
svých rodičů a učitelek mohly vyrobit 
malé překvapení. Vyzkoušely si růz-
né výtvarné techniky - otisky prstů do 

vystřižených šablon zvířátek, doprav-
ních prostředků, tiskání bramborovými 
tiskátky atd. V 10 hodin pak zahrály  
učitelky malým návštěvníků maňásko-
vé divadlo, které ještě zopakovaly i pro 
děti z 1. tříd ZŠ, které se za námi také 
přišly podívat. 
V pátek 20. března  se děti z oddělení 
„Berušek“  definitivně rozloučily se zi-
mou vynesením „Morany“. Tak doufá-
me, že  jaro konečně vyhraje nad zimou 
a přejeme všem veselé Velikonoce.
Naše poděkování patří pracovní-
kům Rehabilitace Kojetín za vstříc-
nost a profesionální přístup, jelikož 
jsme měli možnost téměř tři měsíce 
navštěvovat s dětmi zdejší saunu  
a provádět cvičení pod jejich odborným 
vedením. Těšíme se na další spoluprá-
ci.                             vedení MŠ Kojetín
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Základní škola nám. Míru Kojetín
lyžařský 
a snowboardový  kurz

V únoru 2009 jsme se vydali na 
hory. Letos jsme opět našim žákům 
nabídli mimo výuky na lyžích i mož-
nost výcviku na snowboardu. Kurz 
probíhal v Kunčicích za ideálních 
sněhových podmínek a pěkného 
zimního počasí. 
Na začátku kurzu byla ze všech 35 
účastníků většina těch, kteří nikdy 
nestáli na lyžích ani na snowbo-
ardu. Všichni tito účastníci kurzu 
se svou velkou snahou a pílí, ale  

i díky kvalitním instruktorům po-
stupně měnili v lyžaře a snowboar-
disty, kteří na konci zvládli základní 
techniku jízdy, ale především zís-
kali kladný vztah k těmto zimním 
radovánkám.
Poděkování patří sponzorům, kteří 
přispěli drobnými dary a zabezpe-
čili dopravu lyžařské výzbroje na 
kurz.
Chtěli bychom také poděkovat 
všem, kteří škole věnovali (nebo 
se chystají věnovat) použitou lyžař-
skou nebo snowboardovou výzbroj, 
která ještě může posloužit našim 
žákům.                        vedení školy

Jedete lyžovat? 
Potřebujete půjčit 

lyžařskou 
nebo snowboardovou 

výzbroj?
SRPŠ při ZŠ nám. Míru 83

 půjčuje lyžařskou
a snowboardovou výzbroj.

Cena za komplet je 
od 60 do 80 Kč za den.

Informace na tel. 731 483 561.

vedení školy

Základní škola Sv. Čecha Kojetín

Básnická soutěž
Na konci měsíce března byla na naší 
škole vyhodnocena celoškolní bás-
nická soutěž, pořádaná školní druži-
nou. Jednalo se o 2. ročník  „Šprýmů 
s rýmy“. V letošním roce byl počet 
soutěžících opravdu velký a bylo vel-
mi obtížné vybrat vítěze. Po těžkém 
rozhodování jsme o pořadí ve dvou 
kategoriích rozhodli takto:

Zpráva o exkurzi 
do Národního muzea

Dne 13. března 2009 jsme se vydali na 
exkurzi do Národního muzea v Praze. 
Chtěli jsme zhlédnout výstavu Repub-
lika, která měla 15. března 2009 skon-

čit. Zklamání se nedostavilo. Výstava 
byla perfektně zpracovaná a vystave-
né exponáty určitě stály za zhlédnutí. 
Navíc za naše vstupné jsme si prošli 
celé muzeum a v něm si každý našel 
to své. Někdo výstavu 100 let ledního 
hokeje v Čechách a někdo paleonto-
logickou sbírku. Následoval rozchod. 

Někteří žáci se vydali za nákupy, jiní 
za další kulturou. Na Pražském hra-
dě se nyní koná výstava Zlato Inků. 
Není špatná, ale ani nijak rozsáhlá. 
Její návštěvu lze doporučit jen tehdy, 
pokud dané problematice rozumíte  
a neočekáváte hory exponátů. 

Pavel Navrátil

1. kategorie - 1. stupeň:
1. místo - Marian Plíšek
s básní „Naše farma“ - 4. třída
2. místo - Veronika Horňáková
s básní „Bráška“ - 3. třída,
Aneta Miková
s básní „Anděl“ - 5. třída
3. místo - Lucie Benková
s básní „Naše kočka“ - 5. třída
4. místo   - Markéta Čipčalová
s básní „Léto“ - 5. třída

2. kategorie - 2. stupeň:
1. místo - Monika Paličková
s básní „Zhrzená láska“ - 9. třída
2. místo - Monika Petrová
s básní „Konec lásky“ - 8. třída
3. místo  - Michaela Ďurtová
s básní „Večer“ - 8. třída
4. místo - Renata Miková
s básní „Lásko“ - 8. třída
Děkuji všem soutěžícím za účast  a tě-
ším se na další ročník.    Alice Stonová
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Nechte mě bejt

Dne 11. března 2009 proběhla  na 
naší škole v 6. a 7. ročníku beseda, 
kterou nám v rámci preventivního 
programu předcházení patologickým 
jevům ve společnosti připravil  velitel 
Městské policie Kojetín, Jiří Hübner.
Velmi zajímavým způsobem, prací 
se záznamem skutečných událostí, 
vysvětloval velitel žákům situace, do 

kterých se v dnešní době dostáva-
jí. Jednak je to setkání s pedofilem, 
dále šikana mezi spolužáky, okrádá-
ní slabších nebo starších spoluobča-
nů, pití alkoholu za volantem, gam-
blerství atd. Žáci obou tříd s velkým 
zájmem sledovali skutečné případy, 
které se staly, byly seznámeni s je-
jich řešením a spolu s přednášejícím 
dospěli k závěru, že v současné době 
panuje nezájem lidí všímat si a řešit 

tyto patologické jevy ať už ze strachu, 
nebo že jen nechtějí mít problémy  
a práci navíc. Na závěr byla diskuse, 
žáci se mohli pobavit s velitelem MP  
i o věcech , které je zajímají, kladli 
mu dotazy ohledně drog a alkoho-
lu, byli seznámeni s následky svého 
jednání a poučeni, jak mají situace 
řešit. Beseda byla velmi zdařilá  a za 
spolupráci děkujeme.

Vladimíra Vránová

Fotografie z akce vítání Jara

Pozvánka na

MóDNí PřeHlíDKU 
žáků školní družiny

Základní školy
Svatopluka Čecha 

Kojetín

Módní přehlídka
se uskuteční 

v úterý 
21. dubna  2009
ve 14.30 hodin
na Masarykově 

náměstí u kašny.

Přijďte se inspirovat 
originálními modely.

žáci školní družiny 

SDRUŽENÍ ŘEDITELŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 
MIKROREGIONU STŘEDNÍ HANÁ

si vás dovolují pozvat na tradiční

JaRNí vÝSTavU,
která se koná ve dnech

 31. března 2009, 1. dubna 2009 a 3. dubna 2009 
od 8.00 do 15.30 hodin

v budově Základní školy
v Měrovicích nad Hanou

Mikroregion Střední Haná
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Gymnázium Kojetín
veřejná akademie 2009
Pro stálého čtenáře KZ není překva-
pením, že na tomto místě, v tento 
čas nachází text o veřejné akademii 
Gymnázia Kojetín dne 12. března 
2009. Činíme tak několik let, a tak 
neuděláme výjimku ani letos. Může-
me třeba začít statistickou informací, 
že na přípravě programu se podílelo 
téměř sto účinkujících a nepočítáme 
tvůrce výtvarných prací v rámci vý-
stavky v předsálí. V hledišti se sešlo 
na 250 diváků. Ti snad byli spokoje-
ni, neboť se bylo jako vždy na co dí-
vat. Pravda, letos se více zpívalo, ale 
byly zastoupeny i jiné žánry umění. 
Nebudeme unavovat výčtem jednot-
livých účinkujících a souborů, to lze 
nalézt v KZ č. 2, kde informujeme 
o Vánoční akademii 2008. Vzhledem 
ke skutečnosti, že program veřejné 
akademie vždy plníme čísly a výstu-
py z našeho vánočního setkání, a je 
proto možné si přečíst zmíněný text 
v únorovém KZ,  zaměříme se na to, 
co v prosinci nebylo, popřípadě se 
povedlo tak, že nelze neupozornit. 
První změnou bylo třeba vystoupení 
Lucie Matějčkové. Tentokrát nehrála 
na flétnu, ale zazpívala v rodinném 
triu s tátou a bratrem píseň z reper-
toáru Ewy Farne La la laj. Kytara, 
violoncello, housle, zpěv naladily 
publikum do pohodové nálady. Ta 
byla snad součástí celé akce, což 
může posoudit jen zúčastněný. Ně-
kteří studenti se zapojili do programu 
i vícekrát. Třeba i třikrát a magické 
síly čísla tři jsme využili i při výstavbě  
a kompozici programu. Tři části aka-
demie jsou již tradicí, ne tak už tro-
jice moderátorů - Kristýna Strašáko-
vá, Milan Ligač a Michal Axamit. Těm 
se vše opět podařilo propojit a uko-
čírovat svým bezprostředním proje-
vem. Zahráli si sice na moderátory 
známějších jmen, zůstali však sví  
a to se cení. Třikrát se kromě jiných 
představila třeba Dáša Nosálová. 
Opora dívčího komorního sboru Pri-
ma nota, který celou akci opět zaha-
joval, přednesla text L. Ferlinghetti-
ho, se kterým zvítězila ve školním 
kole recitační soutěže. Potřetí jsme 
ji mohli vidět při dokonalém předne-
su písně od Booke Fraser s názvem 
Life line. Možná, že v budoucnu bu-
dou její vystoupení oceňována mini-
málně tak bouřlivým potleskem jako 

tentokrát. 
Málokdy se podaří, aby na odpoled-
ní akci přišla celá třída a vystoupila 
v programu. To se podařilo a kvinta 
svým uvolněným tancem evokovala 
v přítomných náladu letní pohody 
v exotické cizině. Hudebníci z téže 
třídy společně s dalšími muzikanty 
pak v závěru ještě zpívali. Třeba o 
Poutníkovi a dívce z Nového zákona  
a pak jeden kánon anglicky. Vše 
s instrumentálním doprovodem opět 
v pohodovém podání. Když zmiňu-
jeme zpěv kolektivní, připomeňme i 
sextány s druhým ročníkem. Jejich 
čtyřhlasý Batalion bez instrumentál-
ního doprovodu taky vypovídá o vy-
soké úrovni hudebních dovedností. 
První část akce nemohla končit lépe 
než premiérou nové skladby mažore-
tek Šarm při TJ Sokol Kojetín. Ladné 
pochodové kroky spojené s dívčím 
půvabem ve skladbě s názvem Re-
nesance ukončily první třetinu. 
Druhá část přinesla také podíva-
nou. Trio diabolo opět předvedlo své 
možné i nemožné kousky s kulatými 
nesmysly na provázku za doprovo-
du ohnivé rockové hudby. Pak přišlo 
na řadu divadlo, které i letos před-
znamenávalo kojetínský týden ama-
térského divadla. Děvčata z tercie si 
připravila hru od oblíbených tvůrců 
Divadla Járy Cimrmana. Vyšetřovala 
se totiž ztráta třídní knihy. Je pravda, 
že zvláštní humor zmíněných autorů 
může být mnohými diváky nepocho-

pen, ale je nutné ocenit zaujetí a he-
recké výkony zúčastněných. Sluší se 
herce jmenovat: Gábina Hadrabová, 
Kristýna Rosecká, Pavlína Brázdilová  
a Veronika Pešáková. Snad nám na 
škole vyroste další generace divadel-
níků a nahradí ty letos odcházející. 
Z nich zvláště Honza Kramář stoupá 
vzhůru na pomyslném žebříku se 
svými hereckými kreacemi. Doká-
zal to i tentokrát. Bezesporu jedním 
z nejpůsobivějších čísel byla v první 
části akademie scénka Žák, kde Hon-
za ztvárnil roli učitele a Lukáš Dostál 
z ročníku čtvrtého se dokonale vžil do 
role nespokojeného prvňáčka Vaška 
Klausů. Bouře smíchu byly oběma 
zaslouženou odměnou za předvede-
né výkony. Podívané bylo tentokrát 
opět tak akorát. Zvláště při šermíř-
ském vystoupení  skupiny Aqua fortis 
z Němčic si v závěru mnozí oddechli, 
že vše dobře a bez úrazu skončilo. 
Jednotlivé souboje byly realisticky  
a věrohodně podané. 
Ve třetí části našeho setkání se jako 
vždy hrálo. Vystoupilo trio muzikan-
tů. Nejdříve Míša Borovičková s ky-
tarou a potom jako vloni bratři Petr  
a Radek Vitíkové. I přes pokročilý 
čas odměnili přítomní muzikanty za-
slouženým potleskem. 
Co dodat závěrem? Pokud se všichni 
zúčastnění dobře bavili, jistě je mož-
né se těšit na další setkávání. Třeba 
na Veřejné akademii 2010.

Miroslav Matějček

letní prázdniny 2009
6. 7. - 18. 7. 2009

Stanový tábor v Nejdku „Pán prstenů“
25. 7. - 1. 8. 2009

Rybářský v Tovačově 
3. 8. -  7. 8. 2009

Příměstský tábor
17. 8. - 21. 8. 2009

Příměstský tábor 
Bližší informace na MěDDM,

Masarykovo nám. 52, telefon: 581 76 24 98
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Městský dům dětí a mládeže Kojetín
V neděli 15. března 2009 se náš zá-
jmový kroužek Sluníčko vypravil na 
Tovačovské fěrtóšek.
Mnozí se zeptáte a co to je? Jed-
ná se o oblastní přehlídku dětských 
hanáckých souborů. Město Tova-
čov pořádá tuto přehlídku každý rok  
a každý druhý se soutěží. Le-
tos se na přehlídce sešlo celkem  
8 dětských koletivů. Na krajskou 
přehlídku, která se bude konat 18.  
dubna 2009 v Městkém divadle  
v Prostějově, postoupily čtyři a právě 
Sluníčko bylo mezi postupujícími.
Na našem postupu má také velkou 
zásluhu hudební trio Šikulka ze Stří-
brnic. Byli výborní. Chtěli bychom 
poděkovat rodičům, zvláště mamin-
kám, za jejich pomoc při žehlení krojů  
a za doprovod dětí na soutěž. 

vedoucí  kroužku  
foto: Blanka Hönigová

centrum sociálních služeb Kojetín
Besedy s Městskou 
policií Kojetín
V měsících lednu a únoru se v kul-
turních místnostech na DPS Dr. E. 
Beneše a J. Peštuky konaly besedy s 
Městskou policií Kojetín. Besedy byly 
zaměřeny především na bezpečnost a 
ochranu seniorů. Obyvatelům DPS byla 
promítnuta výroční zpráva o činnosti 
Městské policie Kojetín a zodpověze-
ny veškeré dotazy týkající se Městské 
policie a bezpečnosti ve Městě Koje-
tíně. Besedu na J. Peštuky navštívilo 
19 seniorů, na DPS Dr. E. Beneše 22 
seniorů. Akce měla velký úspěch. 

výroční schůze alfa 
handicap
Dne 4. března 2009 se ve Více-
účelové klubovně na DPS Dr. E. 
Beneše 3 konala výroční schůze 
Alfa handicap - sdružení zdravot-
ně postižených občanů. Centrum 
sociálních služeb Kojetín zajistilo 
před zahájením schůze malý kul-
turní program. Dívky ze Základní 
umělecké školy Kojetín si připravily 
a zahrály čtyři písně na flétnu a za-
recitovat báseň o Ječmínkovi přišla 
E. Řezáčová. Vystoupení se všem 
velmi líbilo. 

vítaní jara
V pondělí 16. března 2009 přivítali 
obyvatelé DPS, členové klubu dů-
chodců a senioři z řad veřejnosti 
jaro. Akce se konala ve Velkém sále 
hotelu Pivovar. Na programu bylo ta-
neční vystoupení dětí z MŠ Kojetín, 
na flétnu zahrály žákyně ZUŠ Kojetín 
a recitaci básní a povídek si připra-
vila E. Řezáčová. Dále zaměstnanci 
CSS pro účastníky  připravili  jedno-
duchou soutěž ve skládání puzzle. Ti 
nejrychlejší  obdrželi diplom, ostatní 
soutěžící poděkování za účast v sou-
těži. Pro návštěvníky bylo připraveno 
malé občerstvení a již tradičně se sá-
lem linula hudba pana Přikryla. Přiví-
tat jaro přišlo 43 seniorů.
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Divadelní Kojetín 2009
Z Divadelního Kojetína 
pojedou do Děčína
divadelníci z vyškova
Divadelní Kojetín 2009 zná své-
ho vítěze - stalo se jím Divadlo bez 
střechy z Vyškova s inscenací hry 
Slawomira Mrožka Šťastná událost, 
které bylo zároveň nominováno na 
Celostátní přehlídku amatérského 
činoherního a hudebního divadla Di-
vadelní Děčín 2009. Doporučení na 
zmíněnou přehlídku získal Divadel-
ní spolek Kroměříž za inscenaci hry 
Michaela Cooneyho Habaďůra. Třetí 
místo nebylo uděleno.

Divadelní týden od 17. do 22. břez-
na jsme v Kojetíně prožili s ochotníky 
ze všech krajů Moravy. Od úterní-
ho rána do nedělního odpoledne se 
nám představilo celkem jedenáct di-
vadelních souborů.

Letos odborná porota hodnotila in-
scenace her šesti divadelních sou-
borů, udělila několik individuálních 
ocenění a také zvolila vítěze.
Poprvé rozdělila ocenění na dvě ka-
tegorie - v nižší kategorii udělila ně-
kolik čestných uznání a vyšší ocenila 
diplomy.

vÝSleDKy:
1. místo - nominace na Celostátní 
přehlídku amatérského činoherního 
a hudebního divadla Divadelní Děčín 
2009 a vítěz Divadelního Kojetína 
2009:

Divadlo bez střechy vyškov
při o. s. Thalia a MKS vyškov

za inscenaci hry
Slawomira Mrožka

Šťastná událost

2. místo - doporučení na 1. místě na 
Celostátní přehlídku amatérského či-
noherního a hudebního divadla Diva-
delní Děčín 2009:

Divadelní spolek Kroměříž
za inscenaci hry

Michaela cooneyho Habaďůra

3. místo - nebylo uděleno

ČeSTNá UZNáNí:
- Michal ScHMalZ za autorský pří-
nos inscenaci hry Už tu byla?,
- Pavel SOlDáN za roli Dalibora 
v inscenaci hry Už tu byla?,
- alois KUMMeR za roli Přibylce 
v inscenaci hry Šťastná událost,
- Marie SeIDleROvá za roli Dary 
v inscenaci hry Paní ministrová,
- Marcel STeJSKal za roli Čedy 
v inscenaci hry Paní ministrová.

DIPlOMy:
- Divadelní spolek Kroměříž za in-
scenaci hry Habaďůra,
- ladislav KOlář za soustavnou 
úspěšnou práci s Divadelním spol-
kem Kroměříž,
- Divadelní spolek Kroměříž za 
přesnou hereckou souhru v inscena-
ci hry Habaďůra,
- eva a Rado MeSaRČ za scénogra-
fii nastudování hry Šťastná událost,
- vladimír GOlDa za dramaturgii in-
scenace hry Šťastná událost,
- Tomáš DORaZIl ml. za režii in-
scenace hry Šťastná událost,
- Přemysl HNIlIČKa za roli Muže  
v inscenaci hry Šťastná událost,

- Divadlo bez střechy vyškov při o. 
s. Thalia a MKS vyškov za inscena-
ci hry Šťastná událost,
- Jana DaMaSKINU za roli Živky 
Popovičové v inscenaci hry Paní mi-
nistrová.

Vítěznému Divadlu bez střechy 
z Vyškova blahopřejeme - hercům 
upřímně a ze srdce přejeme, aby 
v Děčíně uspěli a postoupili až na 
Jiráskův Hronov. Můžeme si přát 
a určitě by si to přáli i diváci, aby se 
na Děčín dostal i Divadelní spolek 
Kroměříž - šance má veliké.
Ty, kteří oceněni nezískali a nevyhrá-
li, můžeme ubezpečit, že u diváků si 
své sympatie získali a to je nejdůle-
žitější.
Velké poděkování patří všem zú-
častněným divadelním souborům, 
bez kterých by se přehlídka v Koje-
tíně vůbec nekonala, děkujeme také 
všem našim věrným divákům, kteří 
podpořili svou účastí festival, děku-
jeme odborné porotě - Vítu Závod-
skému z Brna, Miroslavě Ernstové 
z Kojetína, Petře Kohutové z Kar-
lových Varů a Dušanu Zakopalovi z 
Ostravy - neměli to lehké, děkujeme 
Městu Kojetín za finanční podporu, 
všem sponzorům a všem příznivcům 
divadelní přehlídky v Kojetíně, kteří 
přispěli ke zdárnému průběhu celého 
festivalu.
Velké poděkování si zaslouží kolek-
tiv pracovnic a pracovníků Městské-
ho kulturního střediska Kojetín, který 
již tradičně perfektně zvládl hladký 
festivalový průběh ke spokojenosti 
všech.
V neděli jsme se rozloučili se 17. 
ročníkem Divadelního Kojetína 2009 
s přáním do budoucna „ať Kojetín 
i nadále zůstává městem divadla  
a hanáckou „Mekkou“ všech ochot-
níků.         - svah -, foto: J. Večeřová

Úterý 17. března 2009 v 8.15 a 10.00 hodin - Divadélko Andromeda Praha: Loupežník a princezna Anka
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Úterý 17. března 2009 ve 20.00 hodin - Divadelní spolek Smotaná hadice Křenovice 
Hana Hásová, Jakub Šírek: Rozpalme to, má panenko! (hanácká hasičská komedie)

Středa 18. března 2009 v 8.15 a 10.00 hodin - Divadelní soubor Hanácká scéna MěKS Kojetín 
Smoljak/Svěrák/Cimrman: Dlouhý, Široký a Krátkozraký (pohádková komedie)

Středa 18. března 2009 ve 20.00 hodin - Divadelní soubor J. K. Tyl Brodek u Přerova 
Petar Petrovič Pecija: Bóží dopuštění (balkánská komedie)

Čtvrtek 19. března 2009 ve 20.00 hodin - Divadelní soubor Občanské besedy Troubky
Pavel Němec: Amant (situační komedie, 1. soutěžní představení)

Pátek 20. března 2009 v 16.00 hodin - Divadelní odbor Sokola Litovel 
Michal Schmalz: Už tu byla? (černá komedie, 2. soutěžní představení)
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Divadelní Kojetín 2009

Pátek 20. března 2009 ve 20.00 hodin - Divadelní spolek Kroměříž (2. místo, doporučení na Divadelní Děčín 2009) 
Michael Cooney: Habaďůra (crazy komedie, 3. soutěžní představení)

Sobota 21. března 2009 v 11.00 hodin - Divadlo Vysokozdvižného soumara Opava 
Jiří Karen: Koitální materiál (experimentální autorská hra, 4. soutěžní představení)

Sobota 21. března 2009 v 15.00 hodin - Divadlo bez střechy Vyškov (vítěz, nominace na Divadelní Děčín 2009) 
Slawomir Moržek: Šťastná událost (groteska, 5. soutěžní představení)

Sobota 21. března 2009 ve 20.00 hodin - Divadlo U lípy Ostrava
Branislav Nušič: Paní ministrová (satirická veselohra, 6. soutěžní představení)

Sobota 21. března 2009 ve 20.00 hodin - 1. Divadelní disko candrbál 
Bowling City Kojetín
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Neděle 22. března 2009 ve 14.00 hodin - Slavnostní vyhlášení výsledků Divadelního Kojetína 2009

Neděle 22. března 2009 v 15.00 hodin - Ořechovské divadlo 
Vlastimil Peška: Babička v trenkách aneb Aprílová komedie (bláznivá veselohra se zpěvy a tanci)

Divadelní Kojetín 2009Z akcí MěKS Kojetín
III. country bál
ve víru kankánu

V sobotu 28. února 2009 se na  
III. country bál, pořádaný MěKS Ko-
jetín a taneční skupina Lucky While, 
sjeli všichni příznivci a fandové coun-
try hudby a tanců.
Celý večer hrála country kapela Ná-
hoda z Němčic n. H. Byl také připra-
ven bohatý doprovodný program, ve 
kterém se ve třech vstupech předsta-
vili členové country taneční skupiny 

Lucky While při MěKS Kojetín. V je-
jich podání jsme obdivovali country 
tance, line dance a půlnoční kankán 
s překvapením, který byl okouzlují-
cím vyvrcholením letošního plesu.
Program svým pásmem country 
tanců zpestřily také Báječný ženský  
z Majetína a v kankánovém stylu 
to po svém rozjely žhavé seniorky  
z Bochoře, které sklidily velký potlesk 
i obdiv.
Všechny přítomné ohromily kovboj-
ské výkony Libora a Honzy Krčma-
řových z Kojetína a Pepy Zahradníka 

z Bezměrova, kteří předvedli jak umí 
perfektně ovládat dovednosti s la-
sem, bičem a kolty. Na bále se po ce-
lou dobu podávaly pravé kovbojské 
speciality (výborné a z pekla ostré)  
a byl otevřen stánek s kovbojským 
oblečením, klobouky a doplňky. Le-
tošní Country bál proběhl na výbor-
nou a ten kdo letos nepřišel, udělal 
velkou chybu!
Velké poděkování patří všem členům 
country skupiny Lucky While a hol-
kám z MěKS Kojetín za bezchybnou 
přípravu a organizaci plesu.
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Z akcí MěKS Kojetín
Koňský klíh vol. 1
O týden později 6. března jsme se 
vnořili do víru pravé nefalšované 
městsko-vesnické taneční zábavy 
s názvem Koňský klíh vol. 1., kte-
rou pro nás připravila parta sranda 
fotbálku R. K. Božkov ve spolupráci 
s MěKS Kojetín. V bigbítovém sty-
lu 80. let to v kojetínské Sokolovně 

rozjela legendární regionální kapelka 
TipTopQ. V průběhu večera exhibič-
ně vystoupila i breakdance taneční 
skupina Hollywood stars. Děkujeme 
všem, kdo přišli, za podporu!
Parta Rudých koníků pro nás v čer-
venci připravuje další hudební zále-
žitost - v pořadí již třetí Božkov fest 
- více se dozvíte na:

www.rkbozkovfest.wz.cz

v galerii vIc vystavují 
dva autoři ze Zlína

Slavnostní vernisáží výstavy byla 
v galerii VIC v pátek 13. března ote-
vřena výstava s renesančním názvem 
Chiaroscuro. Svá díla zde vystavují 
dva zlínští autoři - Jaromír P. Lešťan-
ský (akryl, olej, kvaš, pastel, sochy...) 
a Dana Lišková (fotografie). Průvod-
ního slova se ujala Dana Bradová - 
Kaštánková ze Zlína. Výstava bude 
otevřena do 24. dubna 2009. Autor vý-
stavy vystudoval obor kamenosochař-
ství v Uherském Hradišti. V současné 
době se zaměřuje na olejomalbu na 
plátno, umělé materiály, papír i sklo. 
Námětem jeho tvorby jsou zvířata, lidé  

i ojedinělá zákoutí přírody. Některá z 
jeho děl působí jako obraz v obraze 
(zrcadlení). V minulosti vystavoval 
Lešťanský i v zahraničí, například  
v Izraeli a Hamburku. Kojetínská vý-
stava je zajímavá především auto-
rovým perfektním ovládáním všech 

zmíněných technik a jeho vyzrálostí, 
které může návštěvník objevit na vel-
kých i menších plátnech. Dále výsta-
va upoutá svou okázalou barevností, 
účelné je i propojení obrazů s fotogra-
fiemi Dany Liškové, v kterých nalez-
nete společné prvky a tématiku.

Dětský karneval
s postavami z pohádek

Letošní dětský maškarní karneval, 
konaný 14. března 2009, zahájil rej 
masek. O zábavu a moderování akce 
se postarali členové divadelního sou-
boru Hanácká scéna - pirát Milan Li-
gač, loupežník Jakub Šírek, král Ma-

rie Němečková, mochomůrka Zuzana 
Hladíková, princezna Hana Hásová, 
glum Tereza Panáková, Večerníček 
Zdeněk Novák, čaroděka Monika 
Nováková a klaun Pavlína Dvořáko-
vá. S těmito pohádkovými postavami 
děti prožily odpoledne plné masek, 
her, soutěží a diskotékových taneč-
ků. Na karnevalu vystoupily taneční 
skupiny Kvítko a Freedance pod ve-

dením Jany Kytlicové. Své kovbojské 
dovednosti s lasem předvedl Honza 
Krčmař. Nechyběly balónky, bohaté 
občerstvení, cukrová vata, popcorn, 
krásné ceny a sladké odměny. Kar-
neval se v Kojetíně vydařil a děti od-
cházely pěkně vydováděné.

více informací www.kojetin.cz/meks
-svah-
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Bláznivá komedie Petera Turriniho 
v podání Divadelního studia D3 Karlovy Vary

NEJBLÁZNIVĚJŠÍ DEN
aneb FIgaro sEm, FIgaro tam
Před arogancí a mocí nelze utéct ani se schovat.

Je třeba se bránit včas!
pátek 3. dubna 2009 - 19.30 hodin

Sokolovna Kojetín, vstup: 50 Kč
Slosovatelné vstupenky!!!

Velká pohádka pro děti
Jana Drdy v rámci víkendových pohádek

v podání Divadelního studia D3 Karlovy Vary 
HrÁtKY s ČErtEm

neděle 5. dubna 2009 - 14.30 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 30 Kč

Slosovatelné vstupenky!!!

Pro rock(chtivé) 
BEtHraYEr mEatFLY FEst

sobota 18. dubna 2009 - 18.00 hodin
Cocotte minute (nu-metal - Praha), 

HC3 (croosover/nu-metal - Odry/Fulnek)
Malignant Tumour (metal/rock n‘ roll - Ostrava)

Bethrayer (thrashcore/nu-metal - Kojetín)
Fatisfucktion (metal/rock - České Budějovice)

Hannibal Lecter (ganja-core - Kojetín)
Straight (rap-metal/hardcore - Jihlava)
Dievision (metal - České Budějovice)

Sokolovna Kojetín, vstup: 120 Kč 

Hasičská hanácká komedie
na motivy filmu M. Formana 

v podání DS Smotaná hadice Křenovice
roZPaLmE to, mÁ PaNENKo!

sobota 4. dubna 2009 - 19.30 hodin
!!!Kulturní dům Křenovice!!!

Divadelní představení 
bláznivá komedie Raye Cooneyho

v podání DS Na štaci Němčice n. H.
v režii Michala Sopucha

1 + 1 = 3
(JEDEN a JEDNa Jsou třI)

čtvrtek 23. dubna 2009 - 19.30 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč

Slosovatelné vstupenky!!!

Pořad pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ 
autoŠKoLKa

pondělí 27. dubna 2009 - 10.00 hodin
Uvádí: Umělecká agentura SUSA Praha

Dopravní pořad ve spolupráci s BESIPem
Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč

DS Hanácká scéna MěKS Kojetín
uvede pohádkovou komedii 
DLouHÝ, ŠIroKÝ
a KrÁtKoZraKÝ

pátek 24. dubna 2009 - 18.00 hodin
!!!Sál Kulturního domu v Uhřičicích!!!

 

 NS Hanácká beseda Kojetín srdečně zve na tradiční
KÁCENÍ mÁJE

sobota 30. května 2009 - 18.00 hodin
Nebudou chybět masky a vtipné dialogy při kácení
v podání členů a příznivců Hanácké besedy Kojetín

park u Sokolovny Kojetín, vstup: volný 

NS Hanácká beseda Kojetín srdečně zve na tradiční 
staVĚNÍ mÁJE

čtvrtek 7. května 2009 - 18.00 hodin, park u Sokolovny

KoNCErt ZuŠ KoJEtÍN
středa 13. května 2009 - 16.00 hodin

Sokolovna Kojetín, vstup: volný 
Pekelný klubový večer 

KLuBoVKa - ŽIVĚ
Blatt Shee List (progresive-metal Kojetín),

Bloodground (trash-core Kojetín), IQ Opice (opičí rock Kojetín)
Veselá zhouba (rock-alternative Kojetín-Prostějov) 

sobota 16. května 2009 - 20.00 hodin
Peklo Sokolovny Kojetín, vstup: volný

Jarní koncert pěveckého souboru
CaNtas KoJEtÍN

pátek 22. května 2009 - 18.00 hodin
Nádvoří VIC Kojetín, vstup: volný

Mezinárodní taneční soutěž
HoLLYWooD stars
aNNIVErsarY 5tH

sobota 9. května 2009, Sokolovna Kojetín

Víkendová pohádka pro děti
sINDIBÁDoVa DoBroDruŽstVÍ

neděle 17. května 2009 - 14.30 hodin
Uvádí: Divadlo Koráb Brno

Pohádka u které se nezastavíte ani na konci, protože vás děj vtáhne 
do stavu trvalého snění. Není nebezpečná pro děti ani pro dospělé. 
Sokolovna Kojetín (v případě počasí - park), vstup: 30 Kč

DS Hanácká scéna MěKS Kojetín
DLouHÝ, ŠIroKÝ a KrÁtKoZraKÝ

pátek 8. května 2009 - 14.00 hodin
Účast na Hanáckém divadelním máji - Němčice n. H.

Římskokatolická farnost Kojetín
VELIKoNoČNÍ KoNCErt
čtvrtek 2. dubna 2009 - 19.00 hodin

chrám Nanebevzetí Panny Marie Kojetín
Program: Jan Zach - II. sinfonia

antonio vivaldi - concerto F-dur („la Tempesta di Mare“)
Jiří Čart - Sonata á Flauto e violino cembalo e Basso

antonio vivaldi - concerto in la Minore per violino,
archi e cembalo („l´estro armonico“)

Účinkuje: Holešovský komorní orchestr
Sólisté: Sylvia Šimečková - flétna, Ivo Kurečka - housle
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Výstava obrazů a fotografií 
JaromÍr LEŠťaNsKÝ (ZLÍN)

(akryl, olej, kvaš, pastel, sochy...)
a DaNa LIŠKoVÁ (fotografie)

 výstava otevřena od 9. 3. do 24. 4. 2009 NeJvZácNěJŠí SBíRKy Z DePOZITáře
ŽIDOvSKÝ KOUTeK 

Výstava obrazů a fotografií 
VLaDImÍr KřEPELKa Z BrNa

výstava otevřena od 4. 5. do 5. 6. 2009

vladimír Křepelka - rodák z Kojetína

Galerie Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8, 752 01 Kojetín
telefon: 581 202 202, mobil: 774 001 403, e-mail: info@meks.kojetin.cz

OTevřeNO PO - PÁ  9 - 11 a 12 - 17 hodin, SO a NE po telefonické domluvě

vladimír Křepelka
*1923 Kojetín

Vladimír Křepelka, velice vitální, 
86letý pán, který má neustále chuť 
tvořit, se narodil v roce 1923 v Koje-
tíně. Své obrazy vystaví v kojetínské 
galerii Vzdělávacího a informačního 
centra, Masarykovo nám. 8. Výsta-
va bude otevřena od 4. května do 
5. června 2009.
Vladimír Křepelka, díky svým rodi-
čům a učiteli, kteří ho vedli k umě-
ní a hudbě, začal malovat a hrát  
v orchestru již od mládí. Nakonec se 
rozhodl pro dráhu muzikanta, hraje 
na pozoun, malbě se však věnoval 
i nadále.

Když mu bylo 14 let, vznikl v Koje-
tíně nový taneční orchestr Koruna, 
který vedl kapelník Sedlář. Orchestr 
potřeboval pozounistu a volba padla 
právě na Vladimíra Křepelku. Brzy 
se orchestr rozrostl a hrál v násle-
dujícím obsazení: trumpety - Tichý, 
Trnečka, Maixner, pozoun - Křepel-
ka, saxofony - Vrtěl, Uher, Svoboda, 
kytara - Zubal, bicí - Slovák, klavír - 
Procházka.
V tomto složení hrála kapela až do 
okupace. V roce 1939 orchestr ukon-
čil svou činnost a po válce se již or-
chestr znovu nesešel.
Vladimír Křepelka se rozhodl pro drá-
hu muzikanta. Po krátkém působení 
v Armádním uměleckém souboru  
v Olomouci, odešel do Brna, již jako 
pozounista. V Brně tenkrát působila 
celá řada kapel a tak nebyla nouze  
o angažmá. Na doporučení pana 
Kozderky se dostal do Rozhlasového 
tanečního orchestru. V letech 1947 - 
1960 mimo jiné působil v orchestru 
Richarda Kubernáta, který uspěl ve 
finále soutěže v Pražské Lucerně. 
Do roku 1960 hrál v orchestru Erika 
Knirsche. Současně s provozováním 
hudby studoval Strojní průmyslovou 
školu.
V roce 1958 se Vladimír Křepelka 

spřátelil s malířem Bohumírem Mata-
lem, který ho přivedl do ateliérů celé 
řady brněnských výtvarníků. Sou-
běžně si prohluboval znalosti studi-
em zejména figurální kresby.
Láska ke dřevu vedla k vytvoření 
řady plastik. Ve spolupráci se socha-
řem Karlem Bajákem byly vytvořeny 
plastiky pro Brněnské výstaviště. Re-
alizoval také několik plastik jako pro-
lézačky pro školky.
Po roce 1968 opustil ateliér v Brně 
a nové podněty k práci našel v Roz-
seči nad Kunštátem, kde v současné 
době tráví více jak polovinu roku.

- svah -

Městská knihovna Kojetín informuje

Kniha mého srdce

Česká televize připravuje ve spolu-
práci s Českým rozhlasem, Svazem 
českých knihkupců a nakladatelů  
a s knihovnami ČR pořad „Kniha 
mého srdce“ (KMS), jehož cílem je 
nalézt nejoblíbenější knihu obyvatel 
České republiky.
Od dubna do října 2009 se uskuteční 
rozsáhlý cyklus televizních a rozhla-

sových pořadů, které budou provázet 
hlasování veřejnosti o nejoblíbeněj-
ší knihu. V pořadech vystoupí řada 
známých herců, autorů, politiků, zpě-
váků a dalších osobností, které vyjá-
dří svůj vztah k četbě i knihám.
(http://skip.nkp.cz/akcKMS.htm)

Hlasovat můžete prostřednictvím in-
ternetových stránek www.knihasrdce.
cz nebo prostřednictvím hlasovacího 
kupónu, který získáte v knihovně!
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alenka je nejlepší basák
Kapela Gospel of the Future dává 
přednost hraní. Bubeník aleš Me-
duna z Kojetína vysvětluje proč.

Debut jste vydali u epidemie Re-
cord v roce 2007. Pracujete na no-
vých věcech? Máte představy, kde 
novinka vyjde?

Náš aktuální koncertní set stojí pře-
vážně na materiálu z posledního 
alba. Novinky hrajeme dvě, jednu 
vlastní a jednu coververzi od kultov-
ních Master´s Hammer. Na dalších 
skladbách pracujeme. Bohužel ne 
zrovna intenzivně.
Jsme rádi, když se sejdeme jednou 
týdně ve zkušebně a víkendy býva-
jí ve znamení koncertů. Do studia 
máme přesto namířeno ve druhé po-
lovině tohoto roku. S vydavatelstvím 
Epidemie Records máme takřka 
rodinné vztahy, takže věřím v další 
spolupráci.

Hrajete poměrně dost. Kde se vám 
v loňském roce vystupovalo nejlé-
pe?

Koncertů skutečně přibývá. Naše 
živé vystoupení, ostatně celá hu-
dební koncepce, to vše je hodně po-
stavené na masivní zvukové stěně, 
tudíž se nám nejlíp hraje na místech 
s kvalitním zvukem. Vypíchl bych 
třeba vídeňskou Arenu. Tento klub 
poměrně často navštěvujeme i jako 
diváci a máme rádi tamní zvuk. 
A právě náš koncert s Asva v Areně 
byl vynikající.

Se zahraničím máte zkušenosti 
víc. Jak na své „výlety“ vzpomíná-
te? chtěli byste v budoucnu pod-

Převzato z tisku - rozhovor s alešem Medunou

Městská knihovna Kojetín informuje

Z březnových lekcí informační výchovy

niknout něco podobného?

Loňské léto jsme rádi přijali pozvá-
ní skandinávského promotéra a na 
vlastní kůži poznali, že Finsko je 
opravdu země metalu zaslíbená. 
Pozdě noční koncert v Tampere se 
sluncem nad hlavou je až surrealis-
tický zážitek. Nebo dva vyprodané 
koncerty v Helsinkách s vynikajícím 
publikem, s místním znalcem čes-
kého metalu v čele, jenž v pauzách 
mezi skladbami našemu kytaristovi 
velmi neodbytně a přímo do ucha kři-
čel střídavě Citron a Debustrol! Síla.
Letošní tour momentálně bookuje-
me. Na začátek června chystáme 
Holandsko, Belgii, Francii, Švýcar-
sko, Itálii, Rakousko a Polsko.

Členové Gospel of the Future po-
řádají koncerty podobných nebo 
spřízněných kapel. jaká je vaše 
„promotérská zkušenost“?

Koncerty pořádáme bezmála 10 let. 
Prošli jsme si jak úspěchy, tak totál-
ními propadáky. Mladickým nadše-
ním i krutým vystřízlivěním. Stále to 
však děláme ze stejných pohnutek. 
Jednoduše děláme kapely, co baví  
v první řadě nás.
Už teď například spřádáme plány na 
druhý ročník akce Doom Over Brno, 
jež proběhne 23. října 2009 za účasti 
Spiritus Mortis z Finska, s bývalým 
členem kultovních Reverends Biza-
rre v čele.

Je trochu netradiční, že máte  
v sestavě dívku. říká se, že žen-
ská v kapele mezi chlapy je zlo. 
Jsou věci, které děláte jinak jen 
kvůli alence?

Nevzpomínám si na žádnou takovou 
situaci. Alenka je mimochodem nej-
lepší basák v naší sestavě. A že jsme 
jich pár vystřídali.
I když teď mě napadá jeden han-
dicap a to je fakt, že neunese svůj 
aparát. Všechno za ni odtaháme my. 
A taky vyžaduje častější zastávky na 
benzinkách. Ovšem její kulinářské 
umění jdoucí ruku v ruce s postem 
dvorního provianťáka, vše dokonale 
vynahradí.

Nehrajete právě mainstreamovou 
hudbu do hitparát. Kam se to dá 
reálně dotáhnout? Jak si předsta-
vujete ideální budoucnost kape-
ly?

Meta k dosažení je pouze jedna. Na 
nejhlasitější kapelu!

Jana Kačurová
Lidové noviny ze dne  19. 3. 2009
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PROGRaM Na MěSíc DUBeN 2008

charita Kojetín
  

DŮM SvaTÉHO JOSeFa - ceNTRUM  DeNNícH  SlUŽeB  PRO  SeNIORy
Komenského náměstí 49 (bývalý klášter), 752 01 Kojetín

Tel. 581 76 21 60 ,  mob. 720 126 475, e-mail: stacionar.josef@seznam, www.charita.kojetin.cz

středa 1. dubna od 9.00 do 14.00 hodin
velikonoční jarmark

Uživatelé a pracovníci Domu sv. Josefa zvou všechny 
občany na výstavku svých výrobků s velikonoční 

tematikou s možností odkoupení  

pátek 3. dubna v 7.30 hodin
Pouť na Svatý Hostýn

spojená s prohlídkou jarmarku lidových řemesel
v Kroměříži, návrat mezi 14.00 - 15.00 hodin

pondělí 6. dubna v 9.00 hodin
Pečení velikonočního cukroví

Přihlaste se předem

středa 8. dubna v 9.00 hodin
vidoeklub - ukřižování Ježíše Krista

promítání filmu vypovídajícího o událostech Velikonoc

úterý 14. dubna v 7.30 hodin
výlet na státní zámek lysice, návštěva poutního
místa Kostela Božího milosrdenství a sv. Faustyny

ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě

pátek 17. dubna v 9.00 hodin
videoklub - Filip Neri (životopisný film)

úterý 21. dubna ve 12.00 hodin
Pedikůra

středa 22. dubna v 9.00 hodin
Dílna pro radost

vyrábíme obrázky na zeď ubrouskovou technikou

středa 29. dubna v 9.00 hodin
vaření - langoše

vyzkoušíme různé způsoby úpravy - přihlaste se předem

Každé úterý od 9.00 hodin zdravotní cvičení pod vedením cvičitelky. Přijďte ve vhodném oblečení.
Každý čtvrtek od 9.00 hodin duchovní setkávání.

Dovoz a odvoz na programy zajistíme po předběžné domluvě na tel. číslech 581 762 160 nebo 720 126 475. 

Ze života katolické farnosti
Milí čtenáři,
na prahu měsíce dubna, kdy otevíráte tento Kojetínský zpra-
vodaj, nás už jen několik dní dělí od Velikonoc, které křesťané 
považují za největší svátek roku. Co ale Velikonoce zname-
nají pro ostatní lidi? Pro všechny je to přinejmenším den volna 
navíc, což je určitě záležitost vítaná. (Objevil se v současnosti 
i návrh, aby byl mezi státní svátky zařazen též Velký pátek 
- petici na podporu tohoto kroku můžete podepsat na inter-
netu.)
Mnoho lidí Velikonoce slaví jako svátky jara, proto všichni ti 
čokoládoví zajíci a kuřátka i spousta zvyků starších, barvení 
kraslic a pletení pomlázek. Je pravdou, že Velikonoce, připa-
dající vždy na některou neděli mezi 22. březnem a 25. dub-
nem, k oslavě probouzející se přírody přímo vybízejí. Přesto 
bych ale označení „svátky jara“ upravil na „svátky nového ži-
vota“ - a nejen v přírodě. O Velikonocích, kdy si připomínáme 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista, totiž dostáváme ten největší im-
puls, abychom i my žili nově a lépe než dosud.
Představa posmrtného života je i přes mnohé rozdíly společ-
ná všem náboženstvím. Hinduisté a buddhisté věří, že se po 
smrti vtělí do jiné bytosti nebo živočicha, aby si tak dobrým 
životem mohli zasloužit vysvobození z cyklu opakujících se 
převtělování a věčný klid ve spojení s božstvím. Židé očeká-
vají konečné vzkříšení všech mrtvých při příchodu mesiáše, 
muslimové zase věří, že po smrti je každý člověk postaven 
před soud a obstojí-li, může si užívat nekonečných rozkoší 
v ráji.
Co od „vzkříšení mrtvých“ očekávají křesťané? Podle Bible  
i podle tradice je podstatou věčného života návrat k původní 
dokonalosti. Bůh stvořil svět jako dobré dílo a až hřích prvních 
lidí do něj vnesl vzpouru a narušil tak původní harmonii a řád. 
Důsledky této neposlušnosti pak poznamenávají celou naši 

existenci.
Najednou se však děje cosi nevídaného: člověk, kterého ně-
kteří nazývají synem Božím, hlásá všem lidem, že mohou 
dosáhnout spásy, když budou litovat svých hříchů a napraví-
li své chování. Ačkoliv sám neprovedl nic špatného, je brzy 
zatčen a popraven tou nejkrutější smrtí - ukřižováním. Jeho 
příběh tím ale nekončí. Když třetího dne zrána přicházejí  
k jeho hrobu ženy, aby tělo podle židovského zvyku namaza-
ly vonnými mastmi, naleznou hrob otevřený a prázdný. Ten, 
do kterého vkládaly všechny své naděje, nezklamal, přemohl 
smrt a s ní i vše špatné, co bylo do světa vneseno jako důsle-
dek hříchu.
Ne snad, že by nyní zmizelo všechno utrpení, bolest a bez-
práví. My lidé jsme vynalézaví a všechno to si umíme i nadále 
připravovat moc dobře. Když se však na svůj život - ten do-
časný, pozemský - zahledíme z perspektivy zmrtvýchvstání 
k životu věčnému, všechna naše trápení a námahy nabudou 
nového smyslu. Zmrtvýchvstání nám ukazuje, že úsilí o dob-
ro v tomto světě není samoúčelné, ale směřuje k lepšímu  
a trvalejšímu cíli. „Velikonočního rána se vyřinulo z otevřené-
ho hrobu světlo, které je schopno proniknout do nejtemněj-
ších kobek našeho vězení, rozrazit ztuhlé vrstvy naší únavy 
a našich špatných návyků, které jsme už už přijímali jako svůj 
přirozený šat,“ píše v jedné své úvaze Jan Čep, spisovatel 
nám blízký nejen proto, že pocházel z hanácké vesnice Mys-
lechovice u Litovle.
Právě tato myšlenka je poselstvím Velikonoc a základem ono-
ho nového života, který „svátky jara“ přinášejí. A nevadí, že na 
jejich oslavu máme zatím kromě víkendu jen ten jeden den 
navíc. Velikonoční radost se stejně spoutávat nedá a prostu-
puje dny sváteční i všední ještě dlouho po oné Velké noci, kdy 
se na zemi zrodil život nový a skutečný.                 Jiří Gračka
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církev Československá husitská
Náboženská obec cČSH Kojetín a Tovačov

„Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen Syn člověka, aby každý,
 kdo věří v něj, měl věčný život.“ Jan 3,14-15

5. 4. 2009 neděle: Květná - bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

5. 4. 2009 neděle: Květná - bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru

6. 4. 2009 pondělí - duchovní výchova
 od 13.30 hodin na ZŠ Nám. Míru (5.B)
7. 4. 2009 úterý - pašijová pobožnost 
od 15.00 hodin v DS Tovačov (kaple)

8. 4. 2009 středa - duchovní výchova 
od 13.30 hodin na ZŠ Sladovní ul. (8.tř.)

Program pašijového týdne
8. 4. 2009 středa - modlitby a zpěvy z Taizé 

od 18.00 hodin v Husově sboru
9. 4. 2009 čtvrtek: Zelený - biblická hodina 

od 16.00 hodin  na faře s „Poslední večeří Páně“
10. 4. 2009 pátek: velký - pašije 
od 18.00 hodin v Husově sboru

11. 4. 2009 sobota: Bílá - čtení Nové BIBle Kralické 
od 16.00 hodin v Husově sboru

12. 4. 2009 neděle: Boží hod velikonoční
- slavnostní bohoslužby 

od 10.00 hodin v Husově sboru

přináší nadčasové po-
selství Bible v součas-

né, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním 
hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však 
chce oslovit dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat  
z této knihy inspiraci pro každý den, anebo ji otevírají po-
prvé. Dokončený překlad všech knih Bible najdete zde: 
http://www.nbk.cz/preklad_bible/bible21

Kristus řekl: „Neboj se. Já jsem Ten první i poslední, ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků. Já 
mám klíče smrti i záhrobí.“ Zjevení 1,17b-18

Setkávání našeho požehnaného společenství lásky a modlitby v Kojetíně a jeho diasporách pokračuje i v měsíci 
dubnu (při všech setkání církve čteme texty Bible podle novokralického překladu). Naše setkání jsou zcela otevře-

na veřejnosti a všichni jste srdečně zváni.

Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho dalšího najdete 
na našich webových stránkách: http://ccshkojetin.wz.cz/

Celonárodní čtení Nové BIBLE Kralic-
ké se uskuteční ve více jak 50 městech 

po celé České republice na Bílou sobotu o Velikonocích. 
Mediálními partnery projektu jsou Česká televize a Čes-
ký rozhlas 1. Radiožurnál. http://www.bible21.cz/non-
stop_cteni/vyzvy_nonstop_cteni_bible_NBK
I v Kojetíně máme jedinečnou příležitost číst z tohoto 
právě dokončeného a vydaného moderního překladu 
Bible. Přijďte v sobotu 11. dubna v 16 hodin do Huso-
va sboru a přečtěte si svůj kousek nové Bible. Na místě 
bude také možno zakoupit si Bibli za minimální dotova-
nou cenu z nadace NBK.

římskokatolická farnost Kojetín
Bohoslužby Svatého týdne v kojetínském kostele Nanebevzetí Panny Marie

Květná neděle - 5. dubna 2009
9.00 hodin - Mše svatá na památku vjezdu

Páně do Jeruzaléma
14.00  hodin - Křížová cesta

Zelený čtvrtek - 9. dubna 2009
18.00  hodin - Mše svatá na památku večeře Páně

19.00 - 21.00 hodin - Otevření kostela k tiché adoraci
21.00 hodin - Adorace v Getsemanech

velký pátek - 10. dubna 2009
8.00 - 18.00 hodin - Otevření kostela k tiché adoraci

15.00 hodin - Křížová cesta
18.00 hodin - Obřady na památku umučení Páně

Bílá sobota - 11. dubna 2009
8.00 - 20.00  hodin

- Otevření kostela k tiché adoraci
20.00  hodin

- Mše svatá ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

Neděle - 12. dubna 2009 
slavnost Zmrtvýchvstání Páně

9.00  hodin
- Mše svatá ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

14.00 hodin - Svátostné požehnání

Pondělí velikonoční - 13. dubna 2009
9.00  hodin - Mše svatá
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Inzerce

www.profimalba.webnode.cz
  - malby interiérů a exteriérů
  - efektové interiérové malby
  - nátěry a moření podhledů, obložení,  
    oken, dveří, zárubní, radiátorů

Nabízíme až 12 000 odstínů barev na omítky, 
sádrokartony, dřevo, železo, plast a staré obklady.

Pracujeme výhradně s výrobky značky ICI
 (Dulux, Xyladecor, Hammerite)

Barevné návrhy Vašeho interiéru či exteriéru 
provedeme zdarma!

Namícháme i vámi předložený vzorek barvy.
Pozor!!! Nepřijímáme subdodávky 

od stavebních firem!

Kontaktní osoba: Michal Vavřík
Mobil: 736 139 801

Email: profimalba@seznam.cz
Web: www.profimalba.webnode.cz

Těšíme se na vzájemnou spolupráci

NOvá PRODeJNa
PRODáváMe OBleČeNí Na SPORT 

a vOlNÝ ČaS, v NaBíDce NOvě
 I TeRMOPRáDlO

JaRNí aKce
21. 3. - 18. 4. 2009

PřI NáKUPU NaD 1000 Kč 
sleva 10% z celkové částky

Masarykovo náměstí č. 60
(ve dvoře naproti pošty)
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Inzerce

!!POZOR!!
!PlaŤTe MÉNě!

nyní máte konečně možnost 

ZMěNIT DODavaTele 
eleKTRIcKÉ eNeRGIe a PlyNU

Za jediný rok tak můžete uspořit:
  Domácnost: cca od 400 do 5.800 Kč
  Malá firma:  cca od 2.000 do 8.000 Kč
  Střední firma: cca od 8.000 do 20.000 Kč
  Větší firma: cca od 20.000 do 80.000 Kč

Společnost
Bohemia energy entity, s. r. o.

 * vyřídí za zákazníka veškeré administrativní kroky
 * garance nejnižší ceny na trhu
 * schůzka v kanceláři nebo i u vás doma
 * rychlé vyřízení - 5 min.

Bližší informace, případně sepsání nové smlouvy:
Úvěrová a pojišťovací kancelář, 

budova Polikliniky u nádr., 2.patro, vpravo, č.dv.213.
Tel.: 737 173 800

TRUHLÁŘSTVÍ Tomáš Janoušek 
Křenovská 1424, Kojetín 
 
Nabízí zakázkovou výrobu 
 
Interiérů 

- kuchyně, rekonstrukce kuchyňských linek 
- vestavěné skříně 
- dětské pokoje 
- kanceláře 
- schodiště 
- dveře, vrata 
- výroba bytových doplňků 

 
Exteriérů 

- pergoly, ploty 
- dětské prolézačky 
 

KOMPLETNĚ VYROBÍME VŠE DO NOVOSTAVEB A REKONSTRUOVANÝCH 
BUDOV 
 
ZDARMA vyměříme, zpracujeme návrh a cenovou nabídku 
 
Volejte 777 561 826 
 
Pracovní doba po-pá 7:00-12:00 13:00-16:00 

   Přijďte si zacvičit
    aeROBIK
   S příjemnou instruktorkou aerobiku 
   Monikou Novákovou

Kde: v sále Pivovarského hotelu 
na náměstí Dr. E. Beneše 61, Kojetín

Kdy: každou středu od 18 do 19 hodin
S sebou vzít dobrou náladu, svoji kamarádku, 

tenisky na cvičení, podložku na zem a pití.
Případné informace na telefonním čísle: 739 073 544 

anebo prostřednictvím emailu: monanetka@seznam.cz

Pobočka Kojetín
 

Tel.: 737 173 800
 • Levné povinné ručení a havarijní pojištění vozidel
 • Levné majetkové pojištění - domácnost, budova
 • Životní a úrazové pojištění dětí a dospělých
 • Levné rizikové - úrazové pojištění

 Budova Polikliniky, ul. 6.května 1373, Kojetín
 Pondělí:                10.00 - 17.00 hodin
 Úterý až čtvrtek:     9.00 - 17.00 hodin
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vzpomínky
V minulém zpravodaji jste si mohli 
připomenout 135. výročí založení  
Sboru dobrovolných hasičů v Ko-
jetíně.  V tomto měsíci, konkrétně 
17. dubna, si můžeme připomenout 
datum narození člověka, který byl 
celý život spjat s činností hasičstva  
a požární ochranou nejenom v Ko-
jetíně, ale na celé střední Moravě. 
Narodil se  před 170 lety na památ-
ném  Velehradě a v roce 1842 se 
rodina Kalovských přistěhovala do 
Kojetína, kde otec Rudolfa Kalov-
ského začal vykonávat kominické 
řemeslo. Navštěvoval obecnou 
školu a pomáhal otci při živnosti. 
V roce 1860 byl odveden k dělo-
střelectvu a jako poddůstojník se 
zúčastnil války proti Prusku v roce 
1866. 
Po návratu z vojny v r. 1869 se ujal  
kominického  řemesla a začal půso-
bit v hasičském sboru. Nejprve jako 
lezec, pak zbrojmistr, dále četař 
lezců, náměstek náčelníka, až v r. 
1883 byl zvolen náčelníkem sboru. 
Po roce 1890 došlo jeho přičiněním  
ke změně původně německy mlu-
vícího sboru na český. Byl spoluza-
kladatelem Župní hasičské jednoty 
střední Moravy č.3, kde zastával 
funkci místopředsedy a od r. 1895 
až do své smrti v r.1922 předse-
dou. V Ústřední jednotě hasičské 
byl od r.1897 zvolen jako II. místo-
předseda, dále byl čestným členem 

Dne 6. dubna 2009 vzpomeneme 

3. smutné výročí úmrtí

pana Zdeňka Tvrdého z Kojetína
Dne 9. dubna by se dožil 79 let

Vzpomíná manželka, dcery a syn s rodinami

Dne 15. dubna 2009 

by se dožil 70 let 
náš manžel, tatínek, dědeček a pradědeček

pan vlasta Svozil
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina

řady hasičských sborů v širokém 
kojetínském okolí.  Působil  též  
v obecní správě jako radní, policej-
ní komisař nebo ředitel veřejných 
sadů, kde výsadba je dodnes pa-
trna v nynějších Palackého sadech 
nebo sadech v ulici Sv. Čecha.  Za 
jeho činnost se mu dostala řada 
uznání, které v té době korunova-
lo udělení Zlatého záslužného kří-
že císaře Františka Josefa I., jenž 
mu byl slavnostně předán 23. října 
1910. Na jeho počest přijal Sbor 
dobrovolných hasičů v Kojetíně ná-
zev Župa Kalovského.

     Rudolf Kalovský, pravnuk 
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vítání občánků

vojtěch Maga Zuzana Medunová alena Navrátilová

Tereza Minaříková

vojtěch HlaváčBarbora KodýtkováDaniela Muchová

V sobotu 21. března 2009 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Až se tě budou ptát kolik roků máš, 
tak řekni krásných osmdesát.

Dne 9. dubna 1929 se narodila 

paní Marie Pěchová z Kojetína.
Hodně lásky a zdraví ze srdce přejí 

Tvoji synové, snachy, vnoučata a pravnoučata

Dne 4. dubna 2009 oslavili

manželé anna a Stanislav Krčmařovi
50 let společné cesty životem

Mnoho zdraví, štěstí a pohody přejí
synové Stanislav, Jaromír a Libor s rodinami


