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Měsíc únor, přelom mezi zimou a jarem byl pro naše 
předky měsícem, kdy se pozvolna připravovali na polní 
práce, takzvané oračky a kopačky. V tomto období se 
lidé však především bavili a setkávali se se sousedy, 
ať už na přástkách, v hospodě nebo na domácích za-
bijačkách, které dodnes zůstaly symbolem masopustu. 
Masopust, končiny, ostatky, fašank jsou termíny, kterými 
se označuje časový úsek, který trvá od Tří králů až do 
Popeleční středy. Poté naši předkové dodržovali oprav-
du přísný půst, kdy si odříkali veškerou masitou stravu, 
alkohol i zábavu. V Kojetíně se slavily ostatky okázale, 
maškary v čele s medvědem, opleteným povřísly nebo 
hrachovinou, obcházely ulicemi i několik dní před Pope-
leční středou a skoro vše bylo dovoleno. Mnohdy se sta-
lo, že rozverní aktéři průvodu vtrhli do stavení a uzmuli 
hospodyni pečínku, kterou zrovna připravovala k obědu. 
Vrcholem ostatků bylo masopustní úterý, kdy se večer 
na Hané konala zábava s hanáckým právem. Tam se 
chlapci i děvčata vykupovali z celoročních hříchů, po-
případě za ně byly náležitě odměněni „na gatě“. O půl-
noci vybubnoval obecní policajt konec zábavy a všichni 

se museli rozejít domů, samozřejmě ve vší počestnosti, 
dívky první a chlapci v náležitém časovém odstupu za 
nimi. Jak plynula doba, tak se přetvářely zvyky a obřa-
dy spojené s masopustem. Medvěd už není omotaný 
hrachovinou nebo povřísly, průvody se konají většinou 
o víkendu před Popeleční středou a místo zábavy pod 
právem se pochovává basa, což je dobře, protože zvyky, 
které se inovují a vyvíjejí, jsou stále živé a mají význam 
i pro dnešní společnost. Člověk se tak může na chví-
li stát kominíkem, policajtem, dělostřelcem a veselit se 
v průvodu, dřív než nastane onen přísný půst, který, co 
si budeme povídat už málo kdo z nás drží.

Milan Zahradník, muzejník
Foto: archiv rodiny Gardavských, archiv MěKS Kojetín

Masopustní průvod
v šedesátých letech minulého století
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na své 48. schůzi konané dne 11. ledna 2017

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila zřízeným příspěvkovým 
organizacím jejich účetní odpisové 
plány na rok 2017,
- vzala na vědomí výroční zprávu 
o poskytování informací Městem 
Kojetínem za rok 2016, dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném pří-
stupu k informacím,

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém 15. zasedání konaném dne 24. ledna 2017

zabývalo těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:

● Když jsme se zhruba před ro-
kem na redakční radě Kojetínské-
ho zpravodaje rozhodli vydávat 
seriál o kojetínské hudbě a zpě-
vu, netušili jsme, kolik informací 
o tomto fenoménu získáme. 
V tomto KZ, který právě otvíráte, 
je zveřejněn již 11. díl seriálu a to 
ještě zdaleka není konec. Na měs-
to naší velikosti úctyhodný počet 
kapel a hudebníků různých žánrů 
a směrů a člověk až při čtení vzpo-
míná na všechny ty soubory, které 
viděl a slyšel a dnes už mnohdy 
neexistují. Je vidět, že Kojetín byl 
a je kulturním městem se spous-
tou šikovných muzikantů. Nezbý-
vá, než se těšit na knižní podobu 
tohoto seriálu, kterou se naše 
kulturní středisko chystá vydat. 
A pokud máte jakoukoliv informaci 
nebo fotografii z hudebního života 

- schválila zplnomocnění společ-
nosti BM-BAUMAS, spol. s r. o., 
Praha 4, k zastupování před sta-
vebním úřadem a před orgány stát-
ní správy a organizacemi dotčený-
mi v územním a stavebním řízením 
v rámci přípravy realizace stavby 
„Rekonstrukce KD Popůvky“,

- schválila zplnomocnění spo-
lečnosti BM asistent spol. s r. o., 
Olomouc k zastupování u projektu 
s názvem „Rekonstrukce ZŠ nám. 
Míru Kojetín“, předkládaného do 
47. výzvy IROP – Infrastruktura zá-
kladních škol /SVL/.

Jiří Šírek

- schválilo rozpočtové opatření 
č. 1/2017, kterým se zapojují do 
rozpočtu:
- nové výdaje ve výši
   19 524,50 tis. Kč
- financování o částku
   19 524,50 tis. Kč,
- schválilo prodej pozemku parc. 
č. 3453/523, orná půda o výměře 
436 m2, ve vlastnictví Města Ko-
jetína, Českému rybářskému svazu 
Tovačov za kupní cenu 15.101 Kč 
a za podmínky úhrady veškerých 
nákladů s převodem spojených ku-
pujícím,
- schválilo zprávu o realizaci opat-
ření 2. komunitního plánu sociál-
ních služeb ve městě Kojetíně na 
období let 2012–2016 za rok 2016,

- vzalo na vědomí výroční zprávu 
Domu dětí a mládeže Kojetín, pří-
spěvkové organizace za školní rok 
2015/2016,
- vzalo na vědomí zprávu o činnos-
ti Jednotky sboru dobrovolných ha-
sičů Kojetín a Jednotky sboru dob-
rovolných hasičů Popůvky v roce 
2016,
- vzalo na vědomí zprávu o činnos-
ti Městské policie Kojetín a stavu 
veřejného pořádku za rok 2016,
- vzalo na vědomí zprávu o činnos-
ti Policie ČR, Obvodního oddělení 
Kojetín a stavu veřejného pořádku 
za rok 2016,
- vzalo na vědomí Zprávu o čin-
nosti Svazku obcí mikroregionu 
Střední Haná v roce 2016,

- schválilo převod bytové jednotky 
č. 907/9, která se nachází v domě 
č. p. 907, za kupní cenu ve výši 
400.000 Kč,
- schválilo plán činnosti Kontrolní-
ho výboru ZM na rok 2017,
- schválilo plán činnosti Finanční-
ho výboru ZM na rok 2017,
- schválilo plán činnosti Osadního 
výboru Popůvky na rok 2017,
- schválilo plán činnosti Osadního 
výboru Kovalovice na rok 2017,
- schválilo vstup Města Kojetína do 
dobrovolného svazku obcí Sdruže-
ní obcí Střední Moravy,
- pověřilo starostu města Kojetína 
podáním přihlášky do uvedeného 
svazku obcí. 

Jiří Šírek

Ve zkratce
v našem městě, budeme vám 
vděčni za její poskytnutí.

● Dne 17. ledna 2017 jsem na 
radnici přijal doktorku Vlastu Pro-
cházkovou, která skončila svou 
přes čtyřicet let trvající praxi dět-
ské lékařky v Kojetíně. Paní dok-
torce děkuji za péči o celé gene-
race našich dětí, přeji jí spokojené 
dny příští a její nástupkyni doktor-
ce Janě Mathonové hodně zdaru 
na místě pediatra.

● A abychom nebyli smutní z le-
tošní dlouhé zimy, končím verší-
kem od žáků 7. B ze ZŠ náměstí 
Míru, který je obsažen v básničce, 
kterou mi po návštěvě radnice při-
nesli: „Je-li léto nebo zima, v Ko-
jetíně je to prima“. Tak ať je prima 
i celý zbytek zimy!          Jiří Šírek

Starosta města Kojetína
zve na

16. ZaSedání

ZaStupItelStVa
MěSta

Kojetína
které se uskuteční

ve středu 15. února 2017
od 16.00 hodin

v sále Vzdělávacího
a informačního centra,

Masarykovo náměstí 8, Kojetín.

Jiří Šírek, starosta města
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Informace pro občany
jak se bránit
obtěžování kouřem?
Obtěžování kouřem může být ne-
příjemné zejména v zimním obdo-
bí. Zmíněnou otázku řeší zákon 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdu-
ší, ve znění pozdějších předpisů.

povinnost zdržet se obtěžová-
ním kouřem
Povinnost neobtěžovat nikoho kou-
řem mají provozovatelé všech spa-
lovacích zdrojů znečištění ovzduší 
bez rozdílu jejich velikosti (tedy jak 
provozovatelé např. výrobny koksu, 
čerpací stanice, tak i provozovate-
lé/vlastníci kotlů určených k vytápě-
ní rodinných domů). Tato povinnost 
vyplývá z ust. § 17 odst. 1 písm. b) 
ve spojení ust. § 4 odst. 1 zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdu-
ší, ve znění pozdějších předpisů.
Kdo projednává nadměrnou tma-
vost kouře?

Dle § 22 zákona o ochraně ovzduší 
„v případě, že provozovatel neplní 
povinnosti stanovené tímto záko-
nem nebo povolením provozu, jsou 
inspekce nebo obecní úřad obce 
s rozšířenou působností oprávněny 
uložit provozovateli provést v při-
měřené lhůtě opatření ke zjednání 
nápravy.“
Za nedodržování stanovené tma-
vosti kouře je možné uložit peněžité 
sankce.
jak řešit situaci krok za krokem
1. Nejdříve je třeba pokusit se iden-
tifikovat zdroj kouře a jeho provozo-
vatele.
2. Obrátit se na příslušný orgán ve-
řejné správy, kterými jsou pro pro-
vozovatele – fyzickou osobu obecní 
úřad obce s rozšířenou působností 
(Magistrát města Přerova, odbor 
stavebního úřadu a životního pro-
středí, Bratrská 34, 750 00 Přerov, 
kontakt Jaroslav Čagánek, ochra-
na ovzduší 581 268 236) a pro 

provozovatele – právnickou osobu 
či podnikatele Česká inspekce ži-
votního prostředí (ČIŽ Olomouc, 
Tovární 1059/41, 77900 Olomouc 
tel. 595 134 140, 595 134 147).
3. Za nedodržování povinností, kte-
ré bylo zjištěno ve správním říze-
ní, se ukládají opatření k nápravě 
a pokuty (ust. § 22 a násl. zákona 
o ochraně ovzduší).

odbor VŽPD, MěÚ Kojetín

Ke stanovisku Kanoistiky Kojetín
Rekonstrukce
a modernizace
loděnice Kojetín
Rekonstruovat a modernizovat 
zbouranou budovu, stejně jako 
využití neexistujících základů, to 
je nápad. Zdlouhavé povídání 
o úspěších vodáků je zbytečné, 
moje kritika se týká jenom projektu. 
Mé jasné otázky (KZ 10/2016) zů-
staly bez odpovědi, snad se (já i ve-
řejnost) dozvíme, na základě čeho 
byl vybrán autor pochybného pro-
jektu, dodavatel stavby, který dob-
ročinný spolek poskytuje miliony 
a nezajímá se o kvalitu návrhu. 
K pracovitosti kanoistů: Existence 
vodáků byla vždy založena na práci 
členů oddílu. V roce 1915 postavili 
zdarma loděnici. V současnosti „při-
ložili ruku k dílu“ a za peníze zbou-
rali.
K panu Muchovi
U loděnice jsem prožil pěkné chvíle 

v nádherném prostředí u řeky Mo-
ravy. Jsem jedním ze zakladatelů 
oddílu, nedovedu lhostejně přihlížet 
k současným změnám. Už škare-
dá, třicet stará, zděná šopa s kadi-
budkami mohla mít solidní sociální 
zařízení. Autor je mně neznámý 
diletant. V tradici podprůměrných 
projektů kanoistika pokračuje. Pan 
Mucha asi neví, že ne každý návrh 
se realizuje, s tím se každý archi-
tekt musí smířit. Vadí mi (slušně ře-
čeno) monstrum, které trvale zne-
hodnotí přírodu u soutoku Moravy 
a Struhy.
Pokud se týká „pomocné ruky“. Na 
žádost části členů oddílu s vědo-
mím tehdejšího předsedy J. Kačírka 
jsem vypracoval návrh na celkové 
řešení areálu (bez honoráře). Moji 
práci současné vedení povýšenec-
ky ignorovalo (o co jde až v první 
řadě?). Přednost dostal návrh, kde 
jsou na třech stranách vyjmenová-
ny normy, kapitolu architektura na 
pěti řádcích uzavírá konstatování, 

že „stavba sedne“. 
Pan Mucha můj návrh buď neviděl, 
nebo neumí číst výkresy: oba návr-
hy mají shodný obestavěný prostor 
(megalomanie?), strašit Povodím 
Moravy může jen člověk, který ne-
chce nebo neumí jednat. Celá vý-
chodní část Kojetína je v záplavo-
vém území. 
Možná, že ovlivňuji veřejnost. Proti 
špatným stavbám jsem vystupoval 
vždycky, těžko hledám pochopení. 
Stavební úřad architekturu a urba-
nismus posunul na vedlejší kolej, 
vedení města úspěšně hraje roli 
mrtvého brouka, vlivný člen rady 
mne odmítl s poznámkou, že ho lo-
děnice nezajímá! 

Stavba v hodnotě kolem deset mi-
lionů korun byla zahájena. Kanois-
tika - pokud vím - má dva miliony. 
Pan Mucha doufá, že kompetentní 
(?) lidé najdou cestu (asi občané 
Kojetína) jak tento hazard zaplatit. 

B. Leinert, listopad 2016 

definitivní reakce
na článek B. leinerta

Obsah článku pana Leinerta mě 

uráží, nechci jeho obsah odtržený 
od reality podrobně dále rozebírat 
a polemizovat o něm. Pro mou oso-
bu a doufám, že i další vodácké 
generace, je podstatné, že voda 

v řece Moravě dále teče, a že dů-
stojné zázemí pro vodácký sport se 
staví. Zatrpklé myšlenky a teze pana 
Leinerta, nechť skončí v propadlišti 
kojetínských dějin.   Jaroslav Mucha
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policista roku 2016
policista oop Kojetín
oceněn jako policista 
roku 2016
V pátek 6. ledna 2017 proběhlo 
v Přerově slavnostní vyhlášení Po-
licisty roku 2016, kde byli za svoji 
kvalitní práci oceněni nejlepší po-
licisté Územního odboru Přerov 
v kategoriích Velitel roku, Policis-
ta roku, Tým roku a Občanský za-
městnanec roku.
Všichni ocenění obdrželi z rukou 
ředitele Krajského ředitelství PČR 
Olomouckého kraje plk. Tomáše 

Landsfelda a vedoucího Územní-
ho odboru PČR Přerov plk. Martina 
Lebdušky pamětní listy a keramické 
upomínkové předměty.
Jedním z oceněných v kategorii Po-
licista roku je policista obvodního 
oddělení v Kojetíně, prap. Luděk 
Ondrušek, který je jedním z nejzku-
šenějších policistů na tomto obvod-
ním oddělení. Slouží zde již déle 
než dvacet let a postupně se vypra-
coval až na pozici zpracovatele. Byl 
oceněn za dlouhodobé dosahová-
ní výborných pracovních výsledků 
a za příkladné plnění služebních 
povinností.

Prap. Luděk Ondrušek získal toto 
ocenění již podruhé, poprvé za rok 
2013. npor. Martina Schrammová

vedoucí OOP Kojetín

Milostná soška panny Marie v Kojetíně
K  250. výročí přenesení milost-
né sošky panny Marie do farního 
kostela
Historie mariánských poutních míst 
v naší zemi sahá svými kořeny 
hluboko do doby předreformační. 
Četné sochy či obrazy Panny Ma-
rie pocházejí již z doby gotiky, byly 
uctívány již v 15. století. K rozkvě-
tu poutí došlo až v době vrcholné 
rekatolizace, v době pobělohorské. 
Pouť za zázračným obrazem Pan-
ny Marie se stala „symbolem religi-
ozity“. (Zdeněk Kalista). V době ba-
roka vzniklo na našem území velké 
množství nových chrámů, a to jak 
na poutních místech, která se do-
chovala z minulosti, tak na místech 

nově vzniklých. Tam, kde socha či 
obraz Panny Marie zůstaly v původ-
ních chrámech, dochází k částečné 
přestavbě či změně mobiliáře v ba-
rokním duchu.
Duch barokní zbožnosti se odrážel 
také ve vzniku četných bratrstev při 
poutních chrámech, mariánských 
družin, v rozmachu chrámové hud-
by, v bohaté tvorbě lidových písní či 
modliteb. Četná poutní místa byla 
také spojena s kultem zázračných 
pramenů a studánek.
Mezi nejznámější poutní místa na 
střední Moravě patří Svatý Kope-
ček u Olomouce  a  Svatý Hostýn, 
která jsou propojena poutní ces-
tou, prodlouženou až na Velehrad. 
Z Kojetína se také konaly poutě do 
Žarošic (10 km od Kyjova), do Ští-
py (u Zlína), do Provodova (u Zlína) 
a do Dubu nad Moravou.
Tradici mariánské úcty v Kojetíně 
připomíná především zasvěcení 
farního kostela Nanebevzetí Pan-
ny Marie. (Podle tradice, chrám 
původně stával v prostoru dnešní-
ho náměstí, v osmdesátých letech 
13. století byl inkastelován. Ve 
14. století byl chrám postaven na 
dnešním místě, při silnici z Kroměří-
že do Olomouce, zasvěcení zůstalo 
stejné.) 
Nejvzácnější památkou připomína-
jící tradici mariánské úcty je přede-
vším sama milostná soška Panny 
Marie na hlavním oltáři farního kos-
tela. Soška představuje Pannu Ma-
rii jako královnu, držící za ruku ma-
lého Ježíše. Ten se chystá šlápnout 
na hlavu hada, který se svíjí kolem 

zeměkoule pod nohama Panny 
Marie. Soška pochází z přelomu 
17. a 18. století, autor je neznámý.
Další památkou je kaple svaté Anny 
(původně byla kaplička zasvěcena 
Panně Marii). Kaplička stojí po pra-
vé straně silnice z Kojetína do Mě-
rovic nad Hanou. Pochází z počát-
ku 18. století a váže se k ní pověst 
o původu milostné sošky Panny 
Marie. U kaple bývala také studán-
ka s pramenitou vodou, která vli-
vem terénních úprav zanikla.
Třetí mariánskou památkou je ko-
jetínská modlitba „Ó Maria, celá jsi 
krásná“, která se zachovala v ně-
kolika verzích. Původní je z roku 
1767, další pak z let 1863, 1891 
a verze současná.
K původu milostné sošky Panny 
Marie se vztahuje legenda, která 
říká, že zbožný kojetínský měšťan 
a primátor Tobiáš Demarko (primá-
tor 1694–1699 a 1702–1707) byl 

Poutní obrázek Panny Marie Ko-
jetínské, 19. století

Kaple svaté Anny, 1923, autor Karel 
Štéger
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i se svojí manželkou a dětmi velkým 
mariánským ctitelem. Tuto úctu se 
snažil rozšířit i mezi občany města, 
ve kterém ještě na konci třicetileté 
války žilo větší množství nekatolí-
ků. Legenda hovoří o tom, jak jed-
noho dne před jeho domem zastavil 
cizinec, na jehož voze Tobiáš De-
marko uviděl sošku Panny Marie. 
Ihned ji od cizince koupil a s man-
želkou i dětmi vyobrazenou Pannu 
Marii uctíval. O několik let později 
postavil za městem, směrem na 
Měrovice, kapličku, do které sošku 
umístil. (Podle  rukopisné „Ivanovy 
kroniky“ se kapličce dlouho říkalo 
„Demarkova“). Stojí na původním 
místě dodnes, podle umístění soš-
ky dostala název kaple svaté Anny. 
V roce 2016, v předvečer 250. výro-
čí přenesení sošky do farního kos-
tela, byla památkově chráněná kap-
lička péčí Města Kojetín opravena.
Mezi lidmi, ve městě i v okolních 
obcích, se brzy rozšířila mariánská 
úcta. Věřící se k Panně Marii obra-
celi se svými prosbami v různých 
potřebách, nemocech a starostech. 
Poděkování za vyslyšení byla roz-
věšena na stěnách kapličky. Podle 
kojetínské farní kroniky z roku 1898 
a spisku Milostná Panna Maria 
v Kojetíně z roku 1907, autor Dr. 
Rudolf  Zháněl, byly v kapličce ve-
deny zápisy o vyslyšení proseb za 
uzdravení. Tak k roku 1763 existuje 
zápis o uzdravení Mariany, dcery 

Milostná soška panny Marie v Kojetíně
Vavřince Jonáška  z  Polkovic.  Z té-
hož roku je zápis o uzdravení Anny 
Kolářové z Bezměrova, z roku 1764 
děkovali za uzdravení rodiče Anež-
ky Motalové z Měrovic, roku 1766 
děkuje Martin Škroňák z Biskupic 
za uzdravení půlroční dcerky.
Úcta k Panně Marii Kojetínské se 
rychle šířila v blízkém i vzdáleném 
okolí města, poutníků přibývalo. 
Kaple již pro poutníky nestačila, 
a proto v roce 1766 kojetínský fa-
rář František  Antonín Zwach (fará-
řem v Kojetíně 1748–1773) navrhl, 
vybudovat v místech kapličky nový 
poutní kostel, zasvěcený Panně 
Marii. Olomoucký biskup Maxmili-
án, hrabě z Hamiltonu (olomouc-
kým biskupem 1761–1776) žádost 
o nový kostel zamítl. (Od roku 1777 
bylo olomoucké biskupství pový-
šeno na arcibiskupství). Obával se 
totiž o snížení významu farního, 
nedávno konsekrovaného, kostela. 
(Kostel byl konsekrován 22. října 
1741 olomouckým biskupem Ja-
kubem Arnoštem z Lichtenštejna). 
Dovolil však přenesení sošky Pan-
ny Marie do farního kostela. (Pamě-
ti fary kojetínské. Zháněl, Milostná 
Panna Maria v Kojetíně).
Soška Panny Marie byla do kojetín-
ského farního chrámu přenesena   
v slavnostním průvodu dne 11. úno-
ra 1767 a po slavnostních boho-
službách umístěna na bočním oltáři 
svatého Josefa. Na hlavní oltář byla 

instalována 22. srpna 1769. (Ivano-
va kronika, rukopis z let 1704–1921, 
opis zhotovil Karel Štéger).
K umístění sošky se vztahuje le-
genda, která podporuje význam pa-
mátky a úctu k ní: „Po dobu úprav 
hlavního oltáře pro umístění sošky, 
byla tato na bočním oltáři sv. Jo-
sefa. Druhého dne soška zmizela 
a byla opět nalezena v kapličce 
u silnice do Měrovic. Přenesli ji 
tedy zpět do kostela, avšak dal-
ší den byla opět v kapličce. I další 
přenesení bylo neúspěšné. Teprve 
když ji postavili na nově zhotove-
ný mramorový hlavní oltář, na kte-
rém byl upraven trůn pro milostnou 
sošku, soška již v kostele zůstala. 
(Jiří Gračka, Dějiny římskokatolic-
ké farnosti v Kojetíně. In: Kojetín 
v proměnách času. Kojetín 2008. 
Dr. Rudolf Zháněl. Milostná Panna 
Maria v Kojetíně. Brno, 1907).
Poutě k Panně Marii Kojetínské ča-
sem zanikly. Mariánská úcta však 
v lidech zůstala. Přenesení milost-
né sošky Panny Marie do farního 
chrámu se každoročně připomíná 
11. února tzv. malou poutí. Modlit-
ba k Panně Marii se v kojetínském 
chrámu modlí dodnes.  
Letošní 250. výročí přenesení mi-
lostné sošky Panny Marie vzpome-
neme slavnostní mší svatou, kterou 
bude sloužit olomoucký arcibiskup 
Mons. Jan Graubner, v sobotu 
11. února 2017 ve farním kostele. 

František Řezáč
Foto: citovaná literatura, Městské 
muzeum MěKS Kojetín, Jiří Šírek

Soška Panny Marie Kojetínské, lidová 
práce, Městské muzeum MěKS Kojetín

Soška Panny Marie Kojetínské na hlav-
ním oltáři farního kostela v Kojetíně

Kaple svaté Anny při silnici Ko-
jetín–Měrovice po opravě v roce 
2016
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oprava podlah
a výměna dveří
ve víceúčelové budově 
obce oplocany
Tento projekt byl spolufinancován 
z rozpočtu Olomouckého kraje ve 
výši 50.000 Kč, dotační titul: Pod-
pora budování a obnovy infrastruk-
tury obce 2016. V rámci této akce 
byly opraveny podlahy vstupních 
prostor, společenské místnosti ví-
ceúčelové budovy, výměna dveří 
pro zateplení prostor. Po té byly 
provedeny malířské práce.
Na základě výběrového řízení byla 
podepsána smlouva o dílo s do-
davatelem TECHNIS Kojetín spol. 
s r. o., s celkovými náklady 103.066 
Kč. Vystavená faktura byla uhraze-
na v měsíci listopadu 2016. Opra-

Z mikroregionu Střední Haná
vou bylo zmodernizováno prostře-
dí pro občany a širokou veřejnost. 
Oprava přispěla ke zlepšení kvality 
života na vesnici. 
Druhou akcí, která byla spolufinan-
cována z rozpočtu Olomouckého 
kraje je účelová neinvestiční dota-
ce pro JSDH obce ve výši 27.000 
Kč, která byla použita na pořízení 
osobních ochranných prostředků 
– jednovrstvé zásahové obleky, 
zásahové boty a zásahové přilby. 

Osobní ochranné prostředky po-
slouží ke zlepšení akceschopnosti 
JSDH obce. Doposud zásahová 
jednotka postrádala toto vybavení. 

Hana Skřépková 

došlo do redakce
tříkrálový koncert
v psychiatrické
nemocnici v Kroměříži
Po vzoru Tří králů přinášejících 
dary do Betléma, přijeli žáci ZUŠ 
v Kojetíně obdarovat pacienty Psy-
chiatrické nemocnice KM hudbou 
a radostí. Žáci učitelek Daňkové, 
Vaculovičové a Smilkové nás po-
těšili hrou na bicí nástroje, housle 
a příčnou flétnu.
Vystoupení určené dospělým pa-
cientům bylo završeno společným 
zpíváním koled. Malí pacienti na 
dětském oddělení byli seznámeni 
s jednotlivými hudebními nástroji, 
počínaje bicí soupravou, djembe, 
darbuku, cajon a všelikými percu-
sy. Nahlédnutí do světa hudby při-
neslo poznání vlastního prožitku 

i vyzkoušení rytmu na vlastní tělo. 
Celý bohatý program učitelka Daň-
ková ukončila společnou hrou s or-
ffovými a bicími nástroji.
Děkujeme vedení ZUŠ v Kojetíně 
za organizaci benefičního koncer-
tu. Žákům za hru, inspiraci a ně-
kolikahodinovou prezentaci. Také 
rodičům žáků za nezištnou pomoc 
při převozu, stěhování nástrojů 
a osobní zájem o realizaci celého 
koncertu. V neposlední řadě pak 
duši tohoto počinu, učitelce Daňko-
vé. 
Hudba nám přináší krásu, uvolnění 
a naději. Co víc můžeme věnovat 
druhému člověku? Děkujeme!

Ilona Hloušková
vedoucí ergoterapeut a Dětské 

oddělení Psychiatrické nemocnice 
Kroměříž

domov
Domov. To není jen plané slovo.
Je to místo, co v srdci nosíme.

Jsou to ti nejbližší, co žijí s námi,
na které stále myslíme.

To místo je nám nejdražší,
je tak důvěrně známé,

a když jsme od něj daleko,
stále na něj vzpomínáme.

Když nás někdy život zklame
a všechno ztrácíme,

domov nás přijme s láskou
a rádi se tam vracíme.

Prožíváme v něm svoje Lásky,
malé i velké starosti,

čekáme každý na své štěstí
a chceme pracovat a žít s radostí.
Není to jenom střecha nad hlavou,

je to i blízké okolí.
Domy a lidé, co potkáváme,

lesy a říčka v údolí.
Když potkáme známého člověka

a on se na nás usměje, hned nálada
se pozvedne a srdce pookřeje.

Víme, že k městu svému patříme,
a vše, co milujem, sem patří též.

I když, člověče, projdeš světa kraj,
krásnější nenajdeš.

Domov, to není jen plané slovo.
Je to jistota a zázemí.

V srdci a mysli pevně zakotveno, 
nejlepší místo na zemi. 

Antonie Rumlová
rodačka z Kojetína 
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pozvánky na plesy

anketa
Únorová anketa je věnována otázkám týkajícím se svátku sv. Valentýna.

Kojetínským spoluobčanům jsme položili tyto otázky:
1. Víte, kdo to byl sv. Valentýn? 

2. Slavíte svátek sv. Valentýna? jestli ano, jak? jestli ne, proč ho neslavíte?
3. jak byste obdarovali na tento svátek vaši milovanou osobu? 

jana Křepelková 
1. Ano, byl to kněz, který ve starém 
Římě tajně oddával zamilované 
páry. Dne 14. února byl popraven 
a na jeho počest v tento den slaví 
svátek všichni zamilovaní. 
2. Ano, slavím. Já manželovi upeču 
valentýnský dort a dostanu kytičku. 
3. Návštěva kina, večeře, čokoládo-
vé pralinky… 

Ptaly se 
Anna Křepelková

a Monika Šrámková, sexta GKJ 

lucie Mirgová
1. Tak to opravdu nevím, kdo to byl. 
2. Ano, svátek sv. Valentýna slavím. 
Svému příteli dávám srdíčko nebo 
čokoládu a on mně kytičku.
3. Dala bych mu pusu a něco dob-
rého.

Radim Špalek 
1. Ne, nevím, kdo 
byl sv. Valentýn.
2. Svátek nesla-
vím, protože ne-
mám přítelkyni. 
3. Dal bych jí 
květinu a bonbo-
niéru. 

Radek Kristek
1. Nějaký zamilo-
vaný člověk.
2. Jak kdy. Někdy 
ano, někdy ne. 
Když je s kým, 
obyčejně někam 
zajdu. Třeba na 
víno. 
3. Nějakým prs-

týnkem nebo kytičkou. 

Kristýna potočná
1. Ne, nevím, kdo 
to byl.
2. Když ho mám 
s kým trávit, tak 
ano, slavím. 
Hlavně být celý 
den spolu. 
3. Nějakou čoko-
ládou nebo bon-

boniérou. 
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Mateřská škola Kojetín
leden v mateřské škole
Začal nový rok a po vánočních 
prázdninách jsme se zase začát-
kem ledna setkali v obou mateř-
ských školách. Děti z našich školi-
ček čekalo plno zajímavých a pes-
trých činností. Aby ten návrat byl 
veselejší, přišel za námi „Kašpárek“ 
s maňáskovou pohádkou, kterou 
zahrály dětem učitelky.
Od středy 11. ledna 2017 některé 
děti ze třídy „Pastelek“, „Sluníček“ 
a „Rybiček“ zahájily již tradiční 
saunování spojené s relaxačním 
a dechovým cvičením v rehabilitač-
ním centru na poliklinice. Program 
probíhá jednou týdně, děti jsou roz-
děleny do dvou skupin, jedna pod 
vedením fyzioterapeuta provádí 
relaxační cvičení, druhá využívá 
prostory sauny, kde pod dohledem 
pedagoga probíhá saunování dětí 
a relaxace. Tato spolupráce s Relax 
centrem je dlouholetá, osvědčená 
a potrvá do konce března.
Ve čtvrtek 12. ledna 2017 v dopo-
ledních hodinách proběhl na obou 
mateřských školách výchovný kon-
cert kapely Countrio z Hodonína. 
Koncert se skládal ze známých 
country písniček, písniček z dět-
ských filmů a pohádek až po Báječ-
nou ženskou… V průběhu vystou-
pení byly děti hravou formou sezná-
meny se všemi hudebními nástroji, 
na které hráli členové kapely. Melo-
dická hudba všechny rozpohybova-
la, jak děti, tak i učitelky. Děti byly 
z celého koncertu nadšeny. Díky 
hudebnímu zpestření nám celé do-
poledne rychle uteklo.
V pátek 13. ledna 2017 byl již tra-
dičně Den otevřených dveří v hasič-
ské zbrojnici. Místní hasiči připravi-
li prohlídku své techniky a výstroje. 
Přivítali děti, ukázali jim záchranné 
obleky i techniku. Děti si mohly vy-
zkoušet, jak se sedí v hasičském 
autě a nasadit si ochrannou přilbu.
Viděly ukázku, jak se sjíždí po tyči 
a na závěr jim zahoukalo velké ha-
sičské auto. Děkujeme za pěkné 
vyprávění a jednotlivé ukázky.
Copak dělají zvířátka v zimě? To 
zjistíme brzy, protože se chystáme 
s batůžky plnými dobrůtek za zví-
řátky do polí ke krmelci. Těšíme se 
na další divadlo, které nám přiveze 
do MŠ pohádku, ale i na konec úno-

ra, kdy pro děti chystáme v obou 
mateřských školách karneval, při 
kterém děti předvedou své masky, 
všichni si zatančí a zahrají soutě-
živé hry, protože se blíží masopust 
a ten je obdobím masek a vesele-
ní. A protože je zima dlouhá, dou-
fáme, že sněhová nadílka k nám 
bude štědřejší, abychom si mohli 
ještě užít zimních radovánek a  po-
řádně se vyřádit na sněhu.

vedení MŠ

Saunování

Návštěva u hasičů

Countrio ve školce

Bobování
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
Škola v přírodě v zimě?
Klidně…

V pondělí 9. ledna 2017 v osm ho-
din jsme vyjeli na týdenní pobyt na 
Švagrov. Je to malebné místo v Je-
seníkách nedaleko Velkých Losin, 
s výhledem na Praděd. Jednalo se 
o školu v přírodě, tentokrát nezvykle 
v zimním období, s tematickým ná-

zvem „Zima v lese“. Po příjezdu jsme 
se ubytovali, seznámili s budovou 
a jejím nejbližším okolím, pooběd-
vali a vybaveni zimním oblečením 
a igelitovými pytli vyrazili sjíždět 
nejbližší kopce. Bylo na nich tolik 
sněhu, že takové kupy jsme v Ko-
jetíně ještě neviděli.
V průběhu celého týdne nás místní 
lektoři seznamovali se životem zví-
řat v zimním období. Věděli jste na-

příklad, že sysel spí deset měsíců 
v kuse? Nebo že ježek musí na 
konci listopadu vážit více než 
600 gramů, jinak pravděpodobně 
nepřežije zimu? Ještě mnoho po-
dobných zajímavostí jsme se do-
zvěděli. V pátek jsme po obědě se 
slzami v očích odjížděli zpět domů 
a doufáme, že se do těchto míst 
ještě někdy vrátíme.

Za žáky Jiří Hrdlička, 5.A

Gymnázium Kojetín
Konec roku v dobré
náladě a se zpěvem 
aneb ohlédnutí
za Vánoční akademií 

Jak titul naznačuje, byla naše Vá-
noční akademie 2016 opět ve zna-
mení dobré pohody. Říká se, že 
s úsměvem jde všecko lépe, a jistě 
je to pravda. Tradiční setkání žáků 
našeho gymnázia k ukončení ka-
lendářního roku v Sokolovně dne 
22. prosince 2016 trvalo opět celé 
dopoledne. Hodně se zpívalo, hrá-
lo, moderovalo, vyšla nová rocková 
hvězda a závěr byl opět v duchu fil-
mového představení. 
Když začneme koncem, dá se říct 
asi to, že po zkušenostech z mi-
nulých roků pokračovali naši starší 

studenti v započaté cestě a připravi-
li tentokrát úsměvný pětadvacetimi-
nutový příběh s názvem Punťa. Je 
o sázce mezi studenty o to, kdo dří-
ve dorazí do cíle. Automobil, či ba-
beta? Při natáčení filmu jistě všichni 
zúčastnění „zažili spoustu zábavy 
a budou mít na co vzpomínat“, jak 
poznamenal před uvedením dílka 
jeden ze zúčastněných. Na vzniku 
se totiž podíleli významnou měrou 
letošní maturanti. 
Když mluvíme o tom, že se hodně 
zpívalo, je třeba říci, že se na pó-
diu vystřídali vlastně všichni žáci 
naší školy, někteří zpívali i vícekrát, 
což by mohlo být z jistého hlediska 
hodnoceno i v širších souvislostech 
jako rekordní výkon. Třeba bychom 
si nějaký ten drobný zápis v kni-
ze rekordů i zasloužili. Věříme, že 
v rámci okresu jistě. Zpívaly nejdří-

ve všechny třídy nižšího gymnázia 
písně Z. Svěráka a J. Uhlíře, poz-
ději studenti – hudebníci z gym-
názia vyššího a vyvrcholením byl, 
jako vždy, zpěv ruštinářů (Jechali 
na trójke) a letos bylo nejpočetněji 
obsazeno vystoupení němčinářů 
s vánoční písní Morgen kommt der 
Weihnachtsmann. Celou akci zahá-
jil znovu komorní sbor Prima nota 
mimo jiné písní z 60. let od skupiny 
Rebels nazvanou Šípková Růžen-
ka. V pohádkové atmosféře jsme 
totiž zůstali i v dalším průběhu, 
a proto Šípková Růženka od Jiřího 
Schelingera nemohla chybět. Za-
zpíval ji 2. ročník se sextou. Mezi 
nejznámější melodie jistě patřila 
píseň Halleluja. Ta zazněla v před-
nesu 1. ročníku a kvinty jako připo-
mínka nebývalé osobnosti populár-
ní hudby L. Cohena. Ten opustil náš 
svět 7. listopadu 2016 a celý sál se 
připojil ke znějící melodii máváním 
rozsvícenými mobilními telefony. 
Kromě kolektivních čísel si zaslouží 
pozornost i vystoupení individuál-
ní. Je třeba zmínit instrumentální 
trio ve složení dva klarinety a klavír 
v provedení Radovana Mládka 
a hostů Davida Kirnera a Ondřeje 
Krále. Jejich skladba od F. V. Kramá-
ře přispěla ke slavnostní atmosféře 
celé akce podobně jako varhanní 
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Gymnázium Kojetín
fuga J. S. Bacha, kterou zahrál Ro-
sťa Mládek. Třetím instrumentálním 
číslem byla skladba S. Prokofjeva 
v působivém klavírním přednesu 
Anety Dostálíkové. Vítězka okresní 
soutěže Slavíci z Přerova Anička 
Hrušáková zazpívala svou soutěžní 
píseň Vlaštověnka lítá bez instru-
mentálního doprovodu a byla za 
své vystoupení odměněna zaslou-
ženým bouřlivým aplausem. Podob-
ně jako Barbora Gajová při umělec-
kém přednesu textu A. Lindgrenové 
a Tereza Hermanová za své žong-
lérské umění. Na akademiích rádi 
dáváme prostor talentům. Troufá-
me si tvrdit, že tentokrát si zaslou-
ží pozornost kytarové umění Petra 
Žáka, který předvedl čtyři klasic-
ké rockové „pecky“, a věříme, že 
o jeho hře ještě uslyšíme. Kromě 
hvězd betlémských jsme tedy viděli 
i třeba budoucí hvězdu rockovou.
Součástí našich setkání bývá diva-
dlo a tentokrát patří vřelý dík mla-
dým hercům ze souboru Mimoni, je-
hož členy jsou i naši žáci. Předvedli 
lidovou frašku o zrození s názvem 
Kojecké betlém aneb Jak to bylo 
doopravdy a také jejich číslo bylo 
odměněno bouřlivým potleskem.
V úvodu tohoto textu byla zmínka 
o moderování a to opravdu ne-
lze přejít mlčením. Celou akcí nás 
totiž provázelo trio maturantů ve 
složení Monika Dočkalová, Michal 
Knobloch a Pavel Němec. Jejich 
improvizace dokázaly, že uvádění 
programu lze doplnit i hereckými 
kreacemi a nápady.
Závěrem lze opět jen upozornit, že 
úspěšná vystoupení mohou zá-
jemci nejen z řad rodičů spatřit 
na akademii veřejné dne 30. břez-
na 2017 v 16.30 hodin v Sokolov-
ně, a srdečně všechny zveme.

Miroslav Matějček

Z Kojetína do Ústí
nad labem a zase zpátky
Gymnázium opouštěla před třemi 
lety jako zkušená členka debatního 
kroužku, úspěšná reprezentantka 
své školy i našeho města v umělec-
kém přednesu, vybavená znalostmi 
i nadšením, a především rozhodnu-
tá jednou se na Hanou vrátit a své 
středoškolské i vysokoškolské sna-
žení zúročit jako logopedka.

O Kláře Ligurské jsme už na 
stránkách zpravodaje psali. Ještě 
jako gymnazistka se do Kojetína 
vracívala s úspěchy z recitačních, 
autorských i debatních soutěží, ve 
vyšších ročnících dokonce mlu-
vené slovo školila. Spojení záliby 
v práci s dětmi a mládeží se záli-
bou v komunikaci ji motivovalo vy-
dat se za studii na pedagogickou 
fakultu až do dalekého Ústí nad 
Labem. Zde se Klára souběžně 

věnuje studiím oborů Pedagogika 
volného času a Speciální pedago-
gika.
K tomu, aby mohla rozšířit v Ko-
jetíně nabídku logopedické péče, 
Kláře ještě několik let studia zbývá. 
Už dnes ale působením v akade-
mickém senátu ústecké univerzity 
v celostátní iniciativě studentů pe-
dagogických oborů Otevřeno, nebo 
třeba spoluprací na projektech své 
fakulty, své znalosti a dovednosti 
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Gymnázium Kojetín
zúročuje. Část své energie přitom 
vrací i zpět do našeho města. Zů-
stává věrná debatování, příležitost-
ně školí či v soutěžích jako rozhodčí 
hodnotí i své následovníky v debat-
ním kroužku. O vzdělávání debatou 
ve volném čase dětí a mládeže do-
konce píše svou bakalářskou práci.  
České mládežnické organizace pak 
reprezentovala třeba při setkání 
s ministryní školství.
Především se ale věnuje přípravě 
a vedení mezinárodních vzděláva-
cích a zážitkových výměn mládeže 
v programu Evropské unie Eras-
mus+, jichž se rádi a opakovaně 

účastní také naši gymnazisté. V po-
slední době si užívali Klárou připra-
veného týdenního programu třeba 
na akcích v Mikulovicích u Jeseníka 
či Radíkově u Olomouce a to spolu 
s desítkami kamarádů z Estonska, 
Lotyšska, Rumunska, Bulharska 
a dalších zemí.
Příští podobná akce se o letních 
prázdninách vrátí opět do Mikulo-
vic. Je skvělé, že se Kojetín může 
pyšnit tím, že není nadcházející ge-
neraci lhostejný, že i v myslích vy-
sokoškoláků zůstává místem, kam 
se po škole rádi vrátí.

Vlastimil Waic

ddM Kojetín informuje
ninja day
V sobotu 14. ledna 2017 jsme se 
sešli v kojetínské sportovní hale na 
akci s názvem Ninja day. Akce byla 
určená především pro členy krouž-
ků DDM Kojetín Ninja kids a Ninja 
a jejich rodinné příslušníky, ale 
nejen pro ně. Sešli se zde i další 
zájemci z řad veřejnosti a členo-
vé spolku Bujinkan Czech Dojo se 
svými ratolestmi, odhadem více 
než padesátka účastníků.
Každý příchozí si mohl dle svých 
schopností vyzkoušet nejen zdo-
lávání různých překážek, ale také 
manipulaci s některými zbraněmi 
legendárních japonských samura-
jů a ninjů. Účastníci si mohli zkusit 
vrhání hvězdic (shuriken) na cíl, 
jejich odrážení mečem, házení vr-
hacích šipek (bo-shuriken), sekání 
multifunkční zbraní „kunai“, uhýbá-
ní před útokem mečem nebo dlou-
hou holí (rokushaku-bo). Kromě 
cvičných zbraní byly k vidění také 
kovové meče a samurajská brnění.
V průběhu sobotního setkání účast-
níci zhlédli ukázku několika praktic-
kých technik sebeobrany a boje se 
zbraněmi. Měli také unikátní mož-
nost sledovat ukázku „tameshigi-
ri“. Jedná se o přesekávání rohoží 
z rýžové slámy ostrým mečem. 
Tato ukázka měla v Kojetíně svou 
premiéru.
Prezentované techniky a metody 
boje vycházely z tradičních japon-
ských bojových umění, která jsou 
předávána pod celosvětově pů-
sobící organizací Bujinkan Honbu 

Dojo. Její hlavní tréninkové centrum 
(honbu dojo) se nachází v Japon-
sku ve městě Noda a předává his-
torické tradice starobylých, avšak 
stále aktuálních a použitelných do-
vedností, samurajů a ninjů.
Právě v Kojetíně se nachází jedna 
z nejstarších poboček této školy 
v České republice a bojová umění 
předávaná pod hlavičkou Bujin-
kan Honbu Dojo se zde vyučují již 
25 let. Studenti Bujinkanu, kteří na-
vštěvují tréninky v Kojetíně, jsou 
v přímém kontaktu s japonskými 
mistry a pravidelně se zúčastňují 
studijních stáží v Japonsku.
Sobotní akce Ninja day se v tako-
vém rozsahu a zaměření uskuteč-
nila v Kojetíně poprvé. Určitě však 

nebyla poslední akcí tohoto druhu 
a budeme se těšit na další podobné 
ještě v tomto školním roce.

-vedoucí ZK Ninja a Ninja Kids-
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neděle na horách
Jako každou zimu, tak i letos DDM 
pořádá zájezdy na hory s výukou 
lyžování a snowboardingu. Každou 

neděli se vypraví autobus plný nad-
šených milovníků zimních sportů 
do Ski areálu Kareš v Koutech nad 
Desnou, kde je připravené kvalitní 
zazemí. 

V sobotu 18. února 2017 zveme 
všechny bez rozdílu věku na Zim-
ní karneval v Koutech, kde bude 
připraven pestrý program a bohatá 
tombola.                                    -ep-

ddM Kojetín informuje

přIpRaVujeMe
V ÚnoRu 2017

Výukové programy
práce s keramickou hlínou
Šťastná osmička – 4. úkol

6. 2. – 10. 2. 2017
tÝden ŽIVlů

příměstský tábor o jarních
prázdninách pro děti od 1. třídy

turnaj v BoWlInGu
Velká cena DDM Kojetín

17. 2. 2017
pohádkový pátek

„O spanilé princezně a zlém drakovi“

26. 2. 2017
Karneval Křenovice

3. 2. 2017
pololetní prázdniny
jednodenní bobování,

lyžování bez instruktora

3. 2. – 5. 2. 2017
pololetky na horách

Kouty nad Desnou
pro děti od 10 let

6. 2. – 10. 2. 2017
jarní prázdniny pro rodiče a děti

v Koutech nad Desnou

Sobota 18. 2. 2017 
Karneval v Koutech

4. 3. – 10. 3. 2017
Kokosy na sněhu

Pobyt na horách pro děti i rodiny

ZIMa na HoRácH
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Městská knihovna MěKS Kojetín
leden knihovně
F jako Fík
Literární beseda s knihou Ivony 
Březinové pro žáky 1. tříd ZŠ.

tříkrálové putování
Čtenářská soutěž pro děti, škol-
ní družiny a „Klub malých čtenářů 
z Polkovic“ v dětském oddělení.

Knihovnické lekce
On-line katalog knihovny, základní 
vyhledávání, praktická cvičení pro 
žáky 4. tříd ZŠ.

novoroční setkání dobrovolných 
knihovníků střediska Kojetín

PŘIPRAVujeme PRo Vás:
Vítej KaRle

Interaktivní literární beseda
věnovaná Karlu IV. pro 4. třídy ZŠ

KnIHoVnIcKé leKce
Základní rozdělení literatury,
popis knihy pro 2. třídy ZŠ

oddělení pro děti a mládež
po 13 – 16 hodin
ut  13 – 17 hodin
st  13 – 16 hodin

upoZoRnění na ZMěnu půjČoVní doBy od 1. 1. 2017
oddělení pro dospělé

út, čt 8 – 12, 14 – 17 hodin
pá 8 – 12 hodin
so 8 – 11 hodin

jaRní VeRŠoVání
Vyhlášení soutěže o nejkrásnější 

krátkou básničku s jarní tematikou. 
Uzávěrka soutěže: 31. 3. 2017. 
Nejlepší práce budou oceněny.

Pro všechny dětské literáty

ValentÝnKy
Tvořivá dílnička k svátku

sv. Valentýna.
Pro školní družiny

a Klub malých čtenářů z Polkovic

Více se dozvíte na webových 
stránkách MěKS Kojetín:

www.mekskojetin.cz/mestska-
-knihovna

facebooku a rajče.net 
- Městská knihovna

MěKS Kojetín

jaký byl rok 2016?
Dobrý, úspěšný, plný aktivit. Za-
znamenáváme stoupající počet 
registrovaných uživatelů, návštěv-
níků knihovny ve všech oblastech 
(čtenáři, uživatelé, účastníci akcí) 
i virtuálních, uživatelů on-line slu-
žeb a počet kladně vyřízených re-
zervací knih v půjčovnách. Vzrůstal 
i celkový počet vypůjčených knih 
a časopisů.
Jako každoročně vyvíjela kojetín-
ská knihovna také bohatou kulturně 
vzdělávací činnost. Ve spolupráci 
se všemi kojetínskými školami se 
uskutečnily besedy se spisovateli 
a jinými zajímavými osobnostmi, 
besedy o knihách, lekce informač-
ní výchovy, exkurze do knihovny, 
knihovnická minima pro předškolní 

oddělení mateřských škol, soutěže, 
rukodělné dílničky apod.
Pořádány byly také také přednáš-
ky, besedy a výstavky pro širokou 
veřejnost. Pokračovala spolupráce 
s Centrem sociálních služeb 
a  Centrem denních služeb.
Mezi nejpovedenější a nejzajíma-
vější akce určitě patřily následující:
„Kluci a děvčata mezi slovy“, in-
teraktivní beseda pro žáky 3. a 4. 
tříd ZŠ v Kojetíně se spisovatelkou 
Petrou Dvořákovou nad její knihou 
„Julie mezi slovy“, III. kojetínská 
noc s Andersenem na téma „Vzhů-
ru ke hvězdám“, Knížka pro prv-
ňáčka, Prázdninové čtení pro děti 
s maminkami, Zkus si práci kni-
hovníka, Kam až dojedeš aneb Ta-
jemstvím opředená místa Kojetína, 
Variace na Noc s Andersenem, Cy-

klistický výlet pro starší děti v rámci 
„Evropského týdne mobility“, Jóga 
– od staré Indie k dnešku, předná-
šela fyzioterapeutka Radka Crhon-
ková, Módní poradna II. pražské 
stylistky a vizážistky Dany Berano-
vé o osobním stylu, oblékání, líčení 
a barevné typologii, Arnošt Vašíček: 
Labyrint záhad - beseda s autorem 
řady knih o tajemnu a televizních 
seriálů, Srí Lanka 3 – mystický se-
ver - cestopisná přednáška Zlatuše 
Knollové z Olomouce.
Novinkou v poskytovaných služ-
bách byla tzv. objednávka knih ze 
skladu a volného výběru, zasílá-
ní připomínek, upomínek  a výzev 
k vyzvednutí zarezervovaných knih 
formou SMS a e-mailu, stahování 
katalogizačních záznamů ze Sou-
borného katalogu ČR (Caslin). Na 
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nákup softwaru získala knihovna 
státní dotaci VISK3.
V rámci RF (regionální funkce) 
jsme poskytovali odborné knihov-
nické služby pro devět místních 
knihoven. Byla dokončena posled-
ní retrokatalogizace fondu pro MK 
v Uhřičicích. Proběhly dvě pláno-
vané revize – v MK Stříbrnicích 
a Křenovicích.

Hodně se také vyřazovalo, a to 
knihy zastaralé, neaktuální svým 
obsahem, opotřebované a poško-
zené, nevyužité duplikáty – dle 
metodických pokynů NK Praha. 
Z odepsaných knih jsme uspořádali 
dva velké knižní bazary.
Ve volném výběru oddělení pro do-
spělé čtenáře bylo zjednodušeno 
stavění – (převážně beletrie), a byl 

uvolněn regál, ve kterém má místo 
regionální literatura.
Zde uvedené aktivity jsou výseč 
z naší celoroční práce a jak jsem již 
uvedla – stoupající počet uživatelů, 
návštěv i výpůjček je důkazem, že 
i v 21. století, ve světě informační 
hojnosti, má knihovna svůj nezastu-
pitelný význam.

jl

Městská knihovna MěKS Kojetín

Z akcí MěKS Kojetín
Veroničin pokoj
Ve středu 18. ledna 2017 kojetín-
skou Sokolovnu navštívili herci 
z Divadelního spolku Kroměříž 
s představením hry Veroničin pokoj. 
Tuto inscenaci mohli diváci vidět 
v rámci divadelní přehlídky v březnu 
2016. Protože kapacita míst tohoto 
představení byla omezena, vzhle-
dem k arénové úpravě scény, roz-
hodli se pořadatelé zařadit Veroni-
čin pokoj i do divadelního předplat-
ného. Autorem této hry je Ira Levin, 
tvůrce bestselerů Rosemary má 
děťátko a Stepfordské paničky. Děj 
hry Veroničin pokoj, jehož režijního 
vedení se ujal Láry Kolář, se ode-
hrává v tajemné atmosféře. Star-
ší manželský pár Maureen (Jana 
Štěpánová) a Johny (Jiří Kašík) se 
v restauraci jakoby náhodou se-
známí s mladou půvabnou dívkou 
Susan (Michaela Vachová) a jejím 
přítelem Larrym (Jan Raclavský). 
Manželé pozvou mladý pár k sobě 
domů pod záminkou, že Susan je 
neskutečně podobná dívce Veroni-
ce, kterou kdysi znali. Susan přijme 
pozvání a po krátkém přemlouvání 
manželů se z ní stává Veronika. 
V dalších chvílích se rozehrává pří-
běh plný emočního vypětí, nejisto-
ty, zda to, co se děje, je nevhodný 

žert, zkouška, kdo vydrží víc, nebo 
špatný sen. Herci udržují po celou 
dobu diváky v emočním napětí, 
které dokresluje skvělá autorská 
hudba. Neméně zdařilá je i scéna, 
jež svou stylovostí koresponduje 
s úzkostlivou a ponurou atmosférou 
děje. Všichni aktéři zvládli dokonale 
charakteristiku postav, poutavé byly 
především výkony Jany Štěpánové 
a Jiřího Kašíka, ti ztvárnili s grácií 
jak stárnoucí milý pár, tak despotic-
ké rodiče Veroniky. Ve Veroničině 
pokoji také opět exceloval i mladý 
talentovaný herec Jan Raclavský 
z Kojetína. Kroměřížští znovu na-
bídli vynikající podívanou na úrovni 
profesionálního divadla, což potvr-
dily i kladné odezvy diváků po před-
stavení.

-miza-

Výstava Snímky z hor
V současné době probíhá v Gale-
rii VIC výstava Jaromíra Ryšavého 
s názvem Snímky z hor. Jaromír 
Ryšavý, otec zdejšího faráře, žije již 
řadu let v Šumperku, kde dlouhá léta 
působil v tamějším fotoklubu. Mezi 
jeho velké úspěchy patří prvenství 
na soutěži Diafon v Opavě, kde pre-
zentoval svůj snímek Oko. Na svých 
fotografiích se snaží Jaromír Ryša-

vý zachytit krásy přírody. Výstava 
Snímky z hor nabízí návštěvníkům 
krásnou podívanou na místa, kde se 
dostane pouze pár odvážných a vy-
volených jedinců. Zprostředkovaně 
se můžeme podívat do Alp, Dolomi-
tů, Vysokých Tater a dalších těžko 
dostupných destinací, které Jaromír 
Ryšavý mistrně zachytil svým foto-
aparátem. Výstava bude probíhat 
v galerii VIC do 24. února 2017. Přijď-
te se všichni určitě podívat.         -miza-
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Kam za kulturou

DRAČÍ PLes
sobota 18. února 2017, Sokolovna Kojetín

VoDĚNÍ meDVĚDA
sobota 25. února 2017, ulice Kojetína

HAsIČsKÉ BáL
s PoCHoVáVáNÍm BAsY

sobota 25. února 2017, VIC Kojetín

DĚTsKÝ KARNeVAL V KoVALoVICÍCH
sobota 25. února 2017 od 14 hodin
Kulturní dům - zámeček Kovalovice

sPoRToVNÍ VeČÍReK
sobota 25. února 2017 od 20 hodin
Kulturní dům - zámeček Kovalovice

plesová sezóna 2017 - Kojetín, Kovalovice, popůvky
DĚTsKÝ KARNeVAL V PoPůVKáCH

sobota 4. března 2017 od 14 hodin
Kulturní dům Popůvky

HANáCKÉ BáL
sobota 4. března 2017, Sokolovna Kojetín

PLes RuDÝCH KoŇů
sobota 11. března 2017, Sokolovna Kojetín

josefoVsKá záBAVA
sobota 18. března 2017 od 20 hodin

hraje skupina ESMERALDA, Kulturní dům Popůvky

 DĚTsKÝ KARNeVAL
neděle 26. března 2017, Sokolovna Kojetín
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Kam za kulturou
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Hudba a zpěv v Kojetíně II - 11. díl
Hudební skupina
„Maxovka“
~1972–1975~

Skupina hrávala pod záštitou zá-
vodu VŽKG v Kojetíně na akcích 
pro podnik, ale i mimo něj.
Vedoucí: Maxmilián Zavadil (bicí)

Obsazení: Jaroslav Beran (harmo-
nika), Jaroslav Přikryl (baskytara), 
Petr Trávníček (kytara), Jaroslav 
Vrána, Milan Juřena, Josef Ště-
pánek, Petr Vacek, Vladimír Ha-
vela (saxofony), Jaroslav Lipov-
ský (trumpeta), František Vymětal 
(zpěv).

„Maxovka“ – akce k oslavě MDŽ  
(1972)
vzadu zleva: J. Přikryl (baskytara), 
M. Zavadil (bicí)
vpředu zleva: J. Lipovský (trumpe-
ta), M. Juřena a J. Vrána (saxofo-
ny), J. Beran (harmonika)

„Maxovka“ – akce k soukromé 
oslavě výročí (1974)
vzadu zleva: M. Zavadil (bicí), 
J. Přikryl (baskytara)
vpředu zleva: J. Beran, J. Vrána, 
J. Štěpánek, M. Juřena, J. Lipovský 
a V. Havela

Zaznamenal a zpracoval
František Nikodým

„Maxovka“ – akce k oslavě výročí založení VŽKG v Kojetíně (1975)
vzadu zleva:  P. Trávníček (kytara), M. Zavadil (bicí), J. Přikryl (baskytara)
vpředu zleva: J. Beran, M. Juřena, P. Vacek, J. Štěpánek, V. Havela, (?), 
J. Lipovský

„Maxovka“ – akce k oslavě výročí založení VŽKG v Kojetíně (1975) 
- zpěv: F. Vymětal.
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centrum sociálních služeb Kojetín informuje
novoroční chůze
s holemi 
Nordic walking je aktivita, kterou 
je možno provozovat po celý rok 
a s našimi seniory jsme dne 4. led-
na 2017 právě takovou aktivitou 
přivítali nový rok. Od novoroční 

procházky na čerstvém vzduchu 
nás neodradil ani sníh, ani mráz. 
S teplým nápojem, v teplém a po-
hodlném oblečení jsme zimní kra-
jinou v blízkosti rybníka Na Hrázi 
nachodili tři kilometry. Odměnou za 
odvahu a sportovního ducha nám 
byl dobrý pocit z toho, že jsme udě-
lali něco pro své zdraví.            Ž. H.

třetí promoce studentů
KS Kojetín 
V prosinci 2016 jsme v našem kon-
zultačním středisku zakončili stu-
dium dalšího z témat Virtuální uni-
verzity třetího věku – Dějiny oděvní 
kultury. Mezi úspěšnými absolventy 
tohoto semestru bylo také pět stu-
dentek, jež jeho absolutoriem ukon-
čily tříletý cyklus studia, úspěš-
ně složily testy, splnily docházku 
a dodržely tak podmínky potřebné 
ke slavnostnímu zakončení studia 
ve formě promocí na Provozně eko-
nomické fakultě ČZU v Praze. Ti, 
kdo sledují průběžně studium v na-
šem konzultačním středisku ví, že 
se jednalo již o třetí promoce, kte-
rých se mohli naši studenti zúčast-
nit. Tyto průběžné návštěvy univer-
zitní auly za účelem promocí jsou 
dány tím, že do našeho konzultač-
ního střediska přistupovali studenti 
postupně (začínali jsme na dva-
nácti studentech, v současné době 
je studentů 29). Proto i postupně 
dosahují splnění potřebných pod-
mínek k promočnímu ceremoniálu. 
Z důvodu nemoci se bohužel toho-
to slavnostního zakončení tříletého 

studijního snažení mohly zúčastnit 
z pěti studentek pouze dvě, se který-
mi jsme vyrazily dne 16. ledna 2017 
v dopoledních hodinách do Prahy. 
Zde jsme si před samotným zahá-
jením slavnostního ceremoniálu 
prošly kousek zimní Prahy a na-
vštívily její centrum. Po prohlídce 
města jsme se přemístily do auly 
České zemědělské univerzity, kde 
slavnostní událost začala ve třináct 
hodin. Promoce byla pro naše stu-
dentky, stejně jako pro jejich další 
kolegy a kolegyně z celé ČR, vel-
kým zážitkem. Podpořit své ko-
legyně ze studií přišly také další 
dvě studentky z Kojetína, které si 
k nám přisedly a mohly tak společně 
zažít tuto výjimečnou událost. Hodi-
nový program promoce měl velmi 

důstojný a slavnostní ráz. Po obdr-
žení Osvědčení o absolutoriu došlo 
také na studentskou hymnu „Gau-
deamus igitur“, která vždy celý ce-
remoniál důstojně zakončí. Všichni 
absolventi mají náš velký obdiv za 
odvahu, pustit se do moderní formy 
vzdělávání v seniorském věku a za 
vytrvalost a zájem, který při studiu 
projevují. Výše uvedeným pěti stu-
dentkám blahopřejeme za úspěšné 
zakončení tříletého cyklu a těšíme 
se s nimi i dalšími studenty na pra-
videlná setkání. Následující letní 
semestr VU3V zahájíme ve středu 
1. února 2017 v devět hodin, ve Ví-
ceúčelové klubovně CSS Kojetín, 
p. o. tématem Dějiny oděvní kultu-
ry II.                                Ž. H. 

Závěrečný seminář 
Vu3V v Zábřehu
a ocenění našeho
konzultačního střediska
V konzultačním středisku Kojetín 
všech 29 studentů VU3V zdárně 
ukončilo v prosinci 2016 další se-
mestr, a proto si i tentokrát moh-
li vybrat z několika nabízených 
konzultačních středisek to své, ve 
kterém se chtějí zúčastnit dalšího 
z řady závěrečných seminářů. Vol-
ba padla tentokrát na město Zá-
břeh na Moravě, nejen pro svou 
dostupnou polohu, ale též z důvodu 

nabízeného programu. A tak jsme 
dne 18. ledna 2017 společně odjeli 
do kulturního domu ve zmiňovaném 
městě, který se velmi rychle plnil 
přijíždějícími studenty z dalších 
21 středisek. Nálada byla jako vždy 
výborná, mnozí studenti konzultač-
ních středisek se již znají z před-
chozích let a tak se hlasitě zdravili 
a sdělovali si své dojmy z cesty na 
seminář. Po vyslechnutí proslovů 
a odborných přednášek přítomných 
hostů obdrželi studenti Pamětní listy 
a potvrzení do svých Výkazů o stu-
diu.  Na tomto závěrečném seminá-
ři bylo o Kojetíně o něco více slyšet 
než jindy, neboť se našemu konzul-

tačnímu středisku dostalo zvláštní-
ho poděkování, a to za organiza-
ci Závěrečného semináře VU3V, 
který se konal v Kojetíně v květnu 
2013. Tenkrát jsme se do organiza-
ce této akce pustili s takovou chutí 
a vervou, že dodnes nás potkáva-
jí a chválí účastníci Závěrečného 
semináře se slovy, že: „tak vysoko 
položená laťka se jen těžko pře-
skakuje.“ Slova chvály nás těší, ale 
jako vždy, je pro nás takový úspěch 
a ocenění závazkem do budoucna.  
Při příštím pořádání této akce v na-
šem městě bychom opět rádi do-
stáli nastavených kvalit, nezklamali 
účastníky a něco nového jim při-
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centrum sociálních služeb Kojetín informuje

pRoGRaM na MěSíc ÚnoR 2017
pRo VŠecHny SenIoRy a lIdI Se ZdRaVotníM poStIŽeníM

charita Kojetín

Pondělí 6. 2. 2017 od 10.00 hodin
BůH uZdRaVuje duŠI I tělo

Beseda s Pavlem Ryšavým o Boží milosrdné lásce,
o Boží moci a pomoci,

o svátosti „Pomazání nemocných“,
o 25. výročí světového dne nemocných a trpících.

Sobota 11. 2. 2017 od 15.00 hodin
250. VÝRoČí přeneSení

SocHy panny MaRIe do Kojetína
Slavnostní mše sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie

v Kojetíně, kterou bude celebrovat
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký.
Při ní bude možnost přijetí svátosti pomazání

nemocných (více info na faře).
Ukončení slavnosti v kapli Pražského Jezulátka

– Božího Dítěte na Domě sv. Josefa.

Pátek 17. 2. 2017 od 10.00 hodin
nItěné oBRáZKy

Vyrábíme dřevěné obrázky s nitěným motivem.

 Čtvrtek 23. 2. 2017 od 9.00 hodin
MŠe SVatá

za Charitu Kojetín, její pracovníky,
uživatele i dobrodince. 

V případě zájmu je možná doprava
charitním automobilem.

Pátek 24. 2. 2017 od 10.00 hodin
ceStoMánIe:

tRanSSIBIřSKou MaGIStRálou
aŽ  K jeZeRu BajKal

Zveme vás na besedu s „charitní“
cestovatelkou Martinou Zdařilovou,

která během několika týdnů
navštívila krásy Ruska. 

Každé úterý a pátek d 9.00 do 10.00 hodin
ZdRaVotní cVIČení

v tělocvičně v Domě sv. Josefa.
Cena za jednu lekci je 20 Kč.

Možnost i cvičení na rotopedech.

            důM SVatéHo joSeFa 
centRuM dennícH SluŽeB pRo SenIoRy a lIdI Se ZdRaVotníM poStIŽeníM

Komenského náměstí 49, (bývalý klášter), 752 01 Kojetín, tel.: 581 762 160, mobil: 720 126 475
e-mail: cds@kojetin.charita.cz,www.kojetin.charita.cz

Město Kojetín finančně přispívá na činnost domu sv. josefa.

pravili. Po předání všech ocenění 
a upomínkových předmětů násle-
doval oběd doprovázený hudební 
produkcí místní kapely. V odpoled-
ních hodinách mohli účastníci al-
ternativně navštívit komentovanou 
prohlídku města, nebo navštívit 
místní pivovar Welzl. Naši studenti 
si vybrali pro ně tu zajímavější na-
bídku, a to prohlídku místního pivo-
varu, který vznikl v bývalé sídlištní 
kotelně. Na místě jsme se dozvědě-
li vše o vaření piva a vzniku pivo-
varu. Po prohlídce jsme chvilku po-
seděli v místní hospůdce, abychom 
docenili kvalitu jejich produktů a na 
závěr udělali společnou fotku se 
samotným spoluvlastníkem pivova-
ru. Prožité odpoledne v příjemném 
prostředí se nám velmi líbilo. Věří-
me, že se za půl roku můžeme těšit 
na další společné setkání studentů 
VU3V při Závěrečném semináři na 
jiném, zajímavém místě.

          Ž. H.
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charita Kojetín
tříkrálová sbírka 2017 
Stejně jako v předchozích letech se 
i letos uskutečnila celostátní Tříkrá-
lová sbírka, jejímž organizátorem 
je Charita Česká republika. V Ko-
jetíně a okolních obcích tuto sbírku 
každoročně realizuje Charita Ko-
jetín. V sobotu 7. ledna 2017 vyšlo 
v této naší oblasti celkem třicet sku-
pinek koledníků, z toho v samot-
ném městě Kojetín čtrnáct, jedna 
skupinka koledovala v Popůvkách.         
Podle jednotlivých obcí byl výsle-
dek následující:
Kojetín 46.219 Kč
Křenovice 10.312 Kč
Měrovice nad Hanou 4.621 Kč
Uhřičice 10.568 Kč
Polkovice 10.163 Kč

Lobodice 14.422 Kč
Stříbrnice 3.860 Kč
(Do částky v Kojetíně je započítán 
výsledek v Popůvkách, což je 2.073 
Kč.)
Díky vaší štědrosti se v kasičkách 
sešlo celkem 100.165 Kč.
Podle pevně stanoveného klí-
če se vybrané peníze rozdělí na 
humanitární projekty v zahraničí 
a 58 % z této částky zůstává pro 
potřeby Charity Kojetín. Touto část-
kou chceme v letošním roce uhradit 
odkoupení vozidla Renault, které 
máme jen zapůjčené od firmy Kom-
pakt spol. s r. o. 
Všem vedoucím skupinek i dětským 
koledníkům patří velké poděkování 
za jejich pomoc, bez které by se sa-
motná sbírka nemohla uskutečnit.  

Děkujeme také vám všem, kteří jste 
otevřeli dveře koledníkům a přispěli 
jakýmkoliv finančním obnosem do 
našich pokladniček. Děkujeme za 
to, že vnímáte potřeby jiných lidí 
kolem sebe.

Helena Gračková
ředitelka Charity Kojetín 

církev Československá husitská

program svátečních setkání v únoru 2017
(konce období po „Zjevení“ páně a v mezidobí)

náBoŽenSKá oBec Kojetín a toVaČoV

5. 2. 2017 Neděle – Hromnice; Uvedení do chrámu
BoHoSluŽBy

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

12. 2. 2017 Neděle – 1. v mezidobí
BoHoSluŽBy

od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

„Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův.“ Jeremiáš 1,8

19. 2. 2017 Neděle – 2. v mezidobí
BoHoSluŽBy

od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

26. 2. 2017 Neděle – 3. v mezidobí
BoHoSluŽBy

od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

„Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“  Lukáš 19,10

Srdečně zveme k návštěvě našich 
pravidelných setkávání: Úterý: Du-
chovní péče o děti a mládež; výuka 
husitského náboženství a duchov-
ní výchovy – na faře a v klubovně 
(modlitebny). Středa: Klub dětí 
a mládeže „Dobrá zpráva“ v klubov-
ně modlitebny (1. středa v měsíci). 
Středa: Modlitby a zpěvy z Taizé 
v Husově sboru (1. středa v měsí-
ci). Čtvrtek: Biblická hodina s be-
sedou na faře v kanceláři (zpravidla 
poslední čtvrtek v měsíci promítání 
v modlitebně). neděle: Bohoslužby 
ve sboru (1. neděle v měsíci - ro-
dinné bohoslužby, po jejich skonče-
ní následuje tradiční „nedělní škola“ 
pro děti a mládež).
oznámení: Farní úřad CČSH 
v Kojetíně (Husova 796, kancelář 
v přízemí) je k dispozici členům 
i veřejnosti od pondělí do středy od 

9 do 15 hodin. Jinak dle dohody. 
Volejte laskavě na tel. č. 777 706 
511 nebo pište na email: ccsh.koje-
tin@centrum.cz
Naše společenství je „otevřené“ 
všem „hledajícím“!
Podrobnější informace a aktuální 
data setkání i mnoho dalšího najde-
te na našich webových stránkách: 
http://ccshkojetin.cz/ a v aktuálním 
čísle Kojetínského zpravodaje.

Hromnice
2. února - Toho dne se v koste-
le světily před mší svíce, kterým 
se také říkalo hromničky. Pobožní 
lidé takto vysvěcené „hromničky“ 
zapalovali při bouřích, modlíce se 
přitom k Bohu za odvrácení mož-
né pohromy. Také bývalo zvykem 
dávat hromničku do ruky umíra-
jícímu člověku. Světlo hromničky 

mělo jeho duši svítit na cestu do 
nebe. Na Chodsku věřili, že kdo 
by na Hromnice tancoval, ten by 
zemřel bez světla. Na Chrudimsku 
zas obcházel hospodář s posvěce-
nou hromničkou třikrát za sebou úly 
a přitom se modlil, což mu mělo za-
jistit zdravé včely a hojnost medu. 
V den Hromnic se nesmělo šít ani 
nic přišívat. Mělo se za to, že jehla 
přitahuje „Boží posly“ blesky.
 
Staroslovanské zvyky
Od druhého novoluní očekávali 
naši předci dle původního lunárně 
- solárního staroslovanského ka-
lendáře příchod boha Peruna. Pe-
run byl představitelem plodivé síly 
a přicházel na pomoc nedávno na-
rozenému mladému bohu Jarovítovi 
(Svantovítovi) nebo Svarožici, aby 
mu pomohl zvítězit nad temnými 
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církev Československá husitská
silami a svrhnout vládu zimy. Jeho 
příchod byl očekáván v podobě jar-
ního zahřmění. Jarním bleskem, 
jako dotknutím kouzelného prout-
ku, probouzela se božstva a příroda 
se otevírala novému životu. Věřilo 
se, že před hromovým rachotem 
jarního Peruna prchají zlí duchové 
a zalézají do svých skrýší. U starých 
Slovanů byla tomuto prvnímu za-
hřmění věnována velká pozornost 
a lidé tento úkaz provázeli mnohý-
mi rituály. Při prvním jarním hřmění 
lidé klekávali na zem a líbali ji. Lidé 
přemisťovali ve světnicích židle 
a stoly, hýbali nádobím, na dvorku 
nadzvedávali a otáčeli vozy, divoce 
mávali polním nářadím a před vraty 
usedlosti zatínali do země sekery 
(sekera je atribut Peruna).  Lidé tak 
pomáhali Perunu vyhánět zlé du-
chy ze svých stavení. Tyto zvyklosti 
byly zaznamenány až do 19. století.

předpověď trvání zimy
Zajímá Vás, jak dlouhá bude ješ-
tě letošní zima, sledujte 2. února 
pečlivě počasí. Je-li jasno, svítí-li 
sluníčko, pak bude zima trvat nej-
méně dalších šest týdnů. Pokud 
je ale zamračeno a případně sně-
ží nebo prší, potom lze očekávat 
rychlý nástup jara. Možná jste vi-
děli americký film „Na Hromnice 
o den více“, kde je zmíněna zajíma-
vá a do dnešního dne dodržovaná 
tradice, kdy k předpovědi využívají 
sviště. Ten pokud po zaklepání vy-
leze z nory a vidí svůj stín (tzn., že 
sluníčko svítí), pak zima potrvá mi-
nimálně dalších šest týdnů.

pranostiky a zvyky
Na Hromnice o hodinu více  (noci 
se zkracují, dny se prodlužují, blí-
ží se jaro). Na Hromnice jasná noc  
–  bude ještě mrazů moc. Zelené 
Hromnice – bílé Velikonoce. Na 
Hromnice musí skřivan vrznout, 
i kdyby měl zmrznout. Na Hromice, 
zimy polovice. Na Hromnice polo-
vinu píce a ještě více. Původně se 
vánoční výzdoba a stromečky sklí-
zely po Třech králích, a Betlémy se 
sklízely právě na Hromnice.

http://www.ceske-tradice.cz/tradi-
ce/zima/hromnice

Masopust
Popeleční středa, začátek postní 

doby, letos vychází na 1. března.
Masopust (na Moravě fašank nebo 
fašinek) byla doba od Tří králů do 
Popeleční středy. Nejznámější 
a zároveň nejveselejší jsou posled-
ní dny masopustu, spojené s rado-
vánkami a hodováním. Masopustní 
tradice, spojená s průvody mas-
kovaných lidí byla jakýmsi klínem 
mezi Vánocemi a Velikonocemi. 
O masopustních radovánkách se 
u nás dochovaly písemné zprávy již 
ze 13. století. Naši dávní předkové 
si na bujaré masopustní veselí vel-
mi potrpěli, což bývalo mnohdy círk-
vi trnem v oku. Tehdy ovšem býval 
masopust poněkud hlučnější a roz-
pustilejší než-li dnes. Každý se sna-
žil si užít masopustních kratochvíli, 
jak nejlépe uměl. Veselil se bohatý 
i chudý, pán i slouha, mistr i tovaryš. 
Každý jedl masopustní šišky a kob-
lížky, vesele popíjel, zpíval a tančil 
při hudbě pištců a hudců. Vždyť 
i čeští králové v tu dobu strojili ná-
kladné masopustní kvasy, na kte-
rých hodovali se všemi pozvanými.                                                                                                                                       
„Masopust držíme, nic se nevadíme 
pospolu. Proč bychom se hádali, 
když jsme se tak shledali poznovu! 
V dobrém jsme se sešli, rádi jsme 
se našli pospolu. Dříve než se ro-
zejdeme, ještě k sobě připijeme po-
znovu!“
tučný čtvrtek
O tučném čtvrtku bývala k obědu 
vepřová pečeně se zelím a kned-
líky. Také se nemělo hledět na ně-
jaký ten džbán piva. Na tučný čtvr-
tek si každý měl dopřát tolik piva 
a mastného jídla, co snesl.
Pátek a sobota utekly jako sen 
a už tady byla tak dlouho očekáva-
ná masopustní neděle.
Masopustní neděle
Masopustní neděli se také říkalo 
neděle taneční. Hned po obědě 
vyhrávali hudebníci na návsi a zva-
li tak k muzice do hospody. Hned 
jak dohráli, tak se začaly otevírat 
vrata statků a dveře chalup a muži 
i ženy mířili k hospodě, kde už na 
ně čekali muzikanti se svými ná-
stroji. Pivo teklo proudem, z bot ta-
nečních páru se jen kouřilo a vese-
lého křiku neubývalo ani v časných 
ranních hodinách.
Masopustní pondělí
Druhý den, na masopustní pondělí, 
se pokračovalo v tanci. To byl tzv. 

„mužovský bál“. Na takovou zába-
vu neměla svobodná chasa přístup 
a musela se spokojit s přihlížením. 
V kole bylo vidět jen samé ženáče 
a vdané. Hudebníci pilně vyhrávali, 
protože furiantští sedláci na něja-
kou tu zlatku nehleděli.
Masopustní úterý
Masopustní úterek býval svátečním 
dnem. Byl to také tolik očekávaný 
den maškar, již bylo všude plno. 
V průvodu maškar bývaly figu-
ry nejrůznějšího druhu. Čím byla 
maska pitvornější, tím budila vět-
ší pozornost. Zúčastňovali se ho 
různé masky a ať už šlo o četníky, 
žebráky, cikány nebo jiné maškary, 
hlavní postavou byl většinou šašek. 
Jeho oděv byl zdobený barevnými 
papírky, na hlavě měl špičatou šaš-
kovskou čepici a v ruce nesl bič na 
odhánění nemaskovaných. Jinak 
tomu bylo v Hroznětíně, kde byl 
ústřední postavou průvodu medvě-
dář s medvědem. U každého stave-
ní hudba zahrála dva až tři kousky. 
Maškary byly většinou odměňovány 
koblihami, vejci, uzeným masem, 
ale i obilím a penězi. Masopust byl 
zakončen tradičním „pochováním 
basy“, které symbolizovalo na čty-
řicet dní konec tanečních a hudeb-
ních veselic.
https://www.ceske-tradice.cz/tradi-
ce/zima/masopust

Jiří Pleva

Výbor
honebního společenstva

Morava Kojetín

oznamuje členům

Konání
Valné

HRoMady
 

která se koná
10. února 2017

v 16 hodin
v Restauraci

Na Hrázi u Tondy.
 

Občerstvení zajištěno.
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Ze sportu

* Informace - Vzdělávací a informační centrum
Masarykovo náměstí 8, Kojetín

* Městská knihovna MěKS Kojetín, Masarykovo 8
* MěKS Kojetín - Sokolovna,
nám. Republiky 1033, Kojetín

* potraviny dobrůtky od Verunky,
nám. Republiky, Kojetín

* potraviny dolaBuŽ, Masarykovo náměstí 54, Kojetín
* potraviny enapo, Sladovní ulice, Kojetín
 * potraviny, ulice padlých hrdinů, Kojetín

* Ivana Krejčiříková, Kovalovice 45

Kde zakoupíte Kojetínský zpravodaj
ceník inzerce
v Kojetínském zpravodaji

A4 (275 x 190 mm) = 1 800 Kč
1/2 A4 (190 x 137 mm) = 900 Kč
1/4 A4 (137 x 95 mm)  = 450 Kč
1/8 A4 (95 x 68 mm)  = 225 Kč
1/16 A4 (68 x 47 mm) = 110 Kč
menší velikost = smluvně

Uzávěrka čísla:
vždy k 20. předešlého měsíce...

VZděláVací a InFoRMaČní centRuM Kojetín
Masarykovo náměstí 8

"I" - INFORMAČNÍ CENTRUM - GALERIE VIC - MUZEUM - KNIHOVNA
naBíZí tyto SluŽBy:

- výstavy, expozice muzea, strašidelné sklepení, provoz knihovny
- podávání informací, předprodej vstupenek na akce v Kojetíně,

prodej měsíčníku Kojetínský zpravodaj, kopírování (i barevné), skenování pro veřejnost,
laminování a kroužková vazba, prodej propagačních materiálů, cyklomapy,

prodej zboží a suvenýrů, výlep plakátů v Kojetíně, pronájem sálu, bistra, klubovny,
učebny a nádvoří VIC, průvodcovské služby, internet pro veřejnost, wifi v budově zdarma...

turnaj v popůvkách
V sobotu 21. ledna 2017 se v kultur-
ním domě v Popůvkách uskutečnil 
11. ročník turnaje ve stolním teni-
su mužů. Zúčastnilo se ho celkem 
24 hráčů. Vítězem se stal Petr Oš-
ťádal, na druhém místě skončil Jan 
Šírek, třetí byl Miroslav Svobodník 
a čtvrtá příčka patří Václavu Kukuč-
kovi.

JŠ
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příběhy obrazů kojetínského muzea
portrét hraběte Mórice 
Šándora ze Slavnice
olejomalba (autor neznámý)

Hrabě Šándor (1798-1848), vyženil 
s Metternichovou dcerou také dvůr 
a lesy v Kojetíně, i zámeček ve 
Víceměričích, a byl to člověk divo-
ký, pravý Maďar. Říkali mu čertův 
jezdec, možná že právem, protože 
měl koně raději než lidi a mistrně je 
ovládal. Když měl jet prvý vlak po 
železné dráze z Brna do Olomouce, 
založil se s přáteli, že ten vlak na 
koni předjede. Dva koně strhal, ale 
sázku vyhrál. Peněz měl dost, tož 
za ty, které v sázce získal, koupil 
pro kojetský dvůr nový kočár. Pan-
ský kočí Horák si do něho musel 
sednout a pan hrabě sám kočíro-
val. Pantáta Horák, chudák, z toho 
tuze radost neměl, protože pána 
znal a věděl, co dovede. Seděl ve 
voze, rukama se držel, a v duchu 
se modlil, už aby bylo po té pekelné 
jízdě. A milý hrabě se jen chechtal, 
klel jak husar a kočár jenom letěl, 
po cestě i přes pole bez zastavení. 
Když někdo nestačil uhnout z cesty, 
dostal facku a hned zlatku bolest-
ného. Jindy povozil divoký Šándor 
jednu starou hraběnku po čerstvě 
zoraném poli. Devětkrát se otočil 

i s vozem, až ji do hrud vyvrátil. 
Hned se však kavalírsky omluvil, 
a potom starou paní bez nehody 
až do Vídně odvezl. Ani svoje za-
městnance nenechal na pokoji, 
a ti už rok napřed trnuli hrůzou, co si 
zase vymyslí, až přijede. V kojetské 
Oboře dal nastoupit všem, od haj-
ných až po pana vrchního, do řady, 
udělal jako když 
vojenskou přehlíd-
ku, vynadal všem, 
kterým nějaký ten 
knoflík chyběl, 
a museli vždycky 
jednoho z řady na-
ložit na tragač, po-
jezdit okolo dvora 
a pak ho vyvrátit 
do hnoje. Nako-
nec vozili oni pana 
hraběte, a nako-
nec jízdy byl také 
v hnojůvce. Že tuze 
nevoněli, drcali - na 
rozkaz – jednoho po 
druhém do stude-
né strouhy, jak byli 
v šatech i v botech, 
i hrabě se sám, také 
oblečený, vykoupal.
Vyprávělo se, když 
ten bláznivý hrabě 

umřel a čtyři páry černých koní ho 
vezly na hřbitov, že se to spřeže-
ní opravdu splašilo a uhánělo až 
k hrobce. Tam se rázem koně za-
tavili, jenom odfrkovali. To prý jistě 
ten čertův jezdec a milovník koní na 
ně z truhly mlaskl, ještě po smrti!

Na motivy pověsti B. Štégera
-miza-

Oskar Pafka se narodil 7. prosince 
1896 ve Znojmě v rodině pekaře 
Johanna Pafky (Pawka). Typickým 
Pafkovým projevem byla lineár-
ně vedená pevná kresba, tvořená 
geometricky kladenými přímkami 
a křivkami. Dekorativistní koncepce 
reflektovala prvky vídeňské pozdní 
secese a art deco, zatímco kon-
cepce promyšleného obsahu ve 
velké většině prací v sobě zrcadlí 
ducha symbolismu. Neméně origi-
nální byla rovněž technologie mal-
by, vzdáleně připomínající Klimto-
vu metodu adice různobarevných 
ploch. Vedle množství typických 
žánrových karikatur vytvořil Pafka 
řadu rozměrných alegorických ma-
leb plných spiritualismu a mystici-
smu. Pafka zemřel 4. března 1949 
ve Voitsbergu v Rakousku.
Dílo pochází z Němci zabaveného 
židovského majetku, po válce se 
dostala tato olejomalba na překliž-
ce do našich sbírek.              -miza-

Femina Satanus olejomalba na překližce 1935 (autor oskar pafka)
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Vzpomínky

Dne 6. ledna 2017 uplynulo 10 let od smrti manžela

pana josefa Bosáka, rodáka z Bezměrova

S láskou vzpomíná manželka, syn a sestry Božena, Marie, Alena.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 6. února 2017 vzpomeneme 10. smutné výročí, kdy nás navždy opustil

pan Miloslav trčka
Bůh mu oplať jeho lásku a péči a dej jeho duši klid a mír.

Stále vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinami.

Blahopřání

Dne 16. ledna 2017 oslavila 90 roků naše milá maminka

paní jiřinka Mrtvá
K tomuto významnému životnímu jubileu jí přejeme vše nejlepší,

pevné zdraví, pohodu a hodně životního elánu.
Dcery s rodinami.

Zima v Kojetíně

Čas plyne, vzpomínky vyblednou, city se změní, lidé odejdou ale srdce…nezapomíná.

Dne 14. února 2017 by se náš syn

pan jiří Vacula
dožil 38 let a 17. března 2017 to bude pět roků, kdy nám navždy odešel.

Nikdy nezapomenou rodiče, děti Lucie, Nikola a Matyas,
sestra Naďa s rodinou, ostatní příbuzní, přátelé a kamarádi.

Loděnice - podoba vznikající budovy nové loděnice 
u řeky Moravy

Zimní pohled ze svahu nad Popůvkami
Foto: Jiří Šírek


