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Kojetínské hody 2007 a Kojetínské hudební léto 2007
Ročník VIII       Číslo 9         září 2007     6,- KčRočník VIII       Číslo 9         září 2007     6,- Kč

Od pátku 17. do neděle 19. srpna 2007 
se konal již 9. ročník Kojetínských hodů. 
Počasí přálo a dokonce vše probíhalo dle 
časového harmonogramu.

V pátek od 14 hodin byl pro nejmen-
ší diváky a jejich rodiče připraven pro-
gram, jehož součástí bylo i kouzelnické 

vystoupení a poté dětská diskotéka na 
zahrádce Bowling City. V 18 hodin jste se 
mohli přijít podívat na slavnostní verni-
sáž výstavy fotografa Jaroslava Hebnara, 
rodáka z Kovalovic a člena tvůrčí sku-
piny Signál 64. Fotografi e tvořené s vy-
tříbeným vkusem, černobílé či barevné, 

s námětem živé přírody byly k vidění 
v galerii Vzdělávacího a informačního 
centra Kojetín. Současně byla otevře-
na expozice kojetínského muzea, kde 
byly vystaveny nové přírůstky v depo-
zitáři, které věnovali místní občané.

Krojovaný průvod Vystoupení zahraničního hosta Baškírsko z ruského Povolží

Bubbleshow Václava Štrassera z Prahy Iva Frühlingová zazářila na Kojetínských hodech 2007

pokračování na straně 8



strana 2 Číslo 9/2007

Kojetínský  zpravodaj

Z jednání Rady města
14. zasedání Rady města Kojetín se konalo dne 10. července 2007.

Rada města se na tomto zasedání zabývala mimo jiné těmito záležitostmi:

15.zasedání Rady města Kojetín se konalo dne 24. července 2007.
Rada města se na tomto zasedání zabývala mimo jiné těmito záležitostmi:

schválila  Dohodu o ukon-
čení smlouvy o zajištění pro-
vozu v budově radnice města 
Kojetín a budovy Finančního 
úřadu v Kojetíně, uzavřené mezi 
ČR - Finančním ředitelstvím 
v Ostravě a Městem Kojetín 
dne 21.2.1994, ve znění poz-
dějšího platného dodatku.

schválila  dodatek č. 3 
k nájemní smlouvě, ze dne 
15.7.1992, ve znění dodatku č. 
1 a č. 2, uzavřené mezi smluv-
ními stranami Městem Kojetín 

- pronajímatelem a ČR - Fi-
nančním ředitelstvím v Ostra-
vě - nájemcem.

schválila uzavření smlouvy 
o nájmu nebytových prostor 
mezi pronajímatelem: Měs-
to Kojetín, Masarykovo nám. 
20, 752 01 Kojetín, zastoupe-
né Ing. Mojmírem Hauptem 
- starostou města a nájemcem: 
Pivovarský hotel Kojetín s.r.o., 
zastoupenou Ing. Janem Haná-
kem a Ing. Jiřím Šírkem - jed-
nateli společnosti.

schválila  uzavření smlou-
vy na dodávku a montáž oken 
a dveří, případně na dodání 
a montáž doplňkového sorti-
mentu k oknům (žaluzií, sítěk) 
mezi objednatelem: Město Ko-
jetín a zhotovitelem: Obchodní 
společnost ADFP, s.r.o., Plum-
lov.

schválila  uzavření smlou-
vy o dílo na dodávku a insta-
laci nábytku (stoly a židle) 
pro Pivovarský hotel Kojetín, 
mezi Městem Kojetín a fi rmou 

Ing. Vladislav Uličný - INTEX 
Krnov. Cena vč. DPH činí 
430 601,50 Kč.

schválila smlouvu o dílo 
mezi Městem Kojetín a Ing. 
arch. Radmilou Vraníkovou - 
A studio Kroměříž, jejímž 
předmětem je zhotovení doku-
mentace pro dílo - I. etapa pro-
jektu regenerace Panelového 
sídliště v Kojetíně - „Projekto-
vá dokumentace pro stavební 
řízení“ za cenu 58.000,- Kč.

vzala na vědomí  rozpočet 
výchovně rekreačního tábora, 
pořádaného v rámci sociálně-
právní ochrany dětí v termínu 
od 6.8. do 12.8.2007 v Besky-
dech, v lokalitě Hutisko-Zá-
kopčí,

schválila  pronájmem  části 
pozemků:

-  p.č. 5738/2, ost. plocha, 
ul. Chytilova, o výměře cca 100 m2

- p.č. 657/3, ost. plocha, 
nám. Republiky, ul. Dudíkova, 
o výměře cca 100 m2

- p.č. 660, ost. plocha, 
ul. Dudíkova, o výměře cca 300 m2

- p.č. 5763/1, ost. plocha, 
Tržní nám., o výměře cca 100 
m2, vše v k.ú. Kojetín, fi rmě 
INSTA Prostějov s.r.o., IČ: 
45477256, Kojetínská 2, 796 
01 Prostějov, za účelem ulo-

žení stavebního materiálu pro 
akci „Rekonstrukce kanalizace 
v Kojetíně“, na dobu určitou od 
17. 7. 2007 do 16. 12. 2007, za 
cenu 4 800,- Kč za měsíc.

souhlasila se směnou části  
pozemku p.č.st. 817, zastavěná 
plocha a nádvoří, ve vlastnic-
tví manželů L. a L. K., za část 
pozemku p.č.  5759/5, ost. plo-
cha, v majetku Města Kojetín, 
v k.ú. Kojetín s tím, že náklady 
spojené s převodem pozemků 
a vyhotovení geometrického 
plánu budou hrazeny žadatelem 
o směnu

souhlasila se zveřejněním 
záměru prodeje části  pozemků 
p.č.st. 427/2, zastavěná plocha 
a nádvoří,  p.č.st. 428/6, zasta-
věná plocha a nádvoří, p.č.st. 
430/6, zastavěná plocha a ná-

dvoří, k.ú. Kojetín, dle návr-
hu odboru majetku a investic 
města MěÚ Kojetín.

souhlasila se zveřejněním 
záměru prodeje části pozemků 
p.č. 212/2, ost. plocha, o výmě-
ře 1 m2, k.ú. Kovalovice u Ko-
jetína.

schválila poskytnutí peně-
žitého daru na činnost Sdru-
žení občanů se zdravotním 
postižením přerovského regi-
onu ALFA HANDICAP, míst-
ní organizaci Kojetín - ve výši 
5.000,- Kč.

vzala na vědomí  přípravy 
Kojetínských hodů 2007 a Hu-
debního léta 2007.

vzala na vědomí  Hod-
nocení výkonu státní správy 
na MěÚ Kojetín za 1. pololetí 
roku 2007 předložené tajem-

nicí MěÚ Kojetín a vyslovila 
poděkování zaměstnancům 
města, zařazeným do MěÚ, 
za zajištění kvalitního výkonu 
státní správy v průběhu I. po-
loletí letošního roku.

schválila: vyřazení DHM 
- účet 022, inv.č. 71920065 li-
kvidací, dle protokolu vyřaze-
ní, vyřazení DDHM - účet 028, 
inv.č. 71911222, 71911121, 
71920155 převodem na MěKS 
Kojetín, příspěvková organiza-
ce, dle protokolu o vyřazení.

schválila  novelu „Zásad 
pro poskytování nájmu ve 32 
bytech v bytovém domě č.p. 
1309 ve Sladovní ulici v majet-
ku Města Kojetín“

schválila zápis do Kroni-
ky města Kojetín za rok 2004 
a 2005.

16. zasedání Rady města Kojetín se konalo dne 2. srpna 2007.
Rada města se na tomto zasedání zabývala mimo jiné těmito záležitostmi:

souhlasila  s rozpočtovým 
opatřením č. 8/2007 - přesu-
ny v rámci schváleného roz-
počtu

schválila uzavření Smlouvy 
o dílo mezi Městem Kojetín a 
Ing. Helenou Fukalovou, Kro-
měříž, jejímž předmětem je 

architektonická spolupráce při 
dokončování vybavování inte-
riérů Hotelu Pivovar, za cenu 
9.710,- Kč a termínem dodání 
do 20. srpna 2007. 

schválila uzavření Dodat-
ku ke smlouvě o dílo č.1 mezi 
Městem Kojetín a S.A.S Zlín, 

Ing. Petrem Stiborou, kdy 
cena díla se navyšuje o částku 
12.000,- Kč vč. DPH za inže-
nýrskou činnost. 

schválila uzavření Smlouvy 
o dílo mezi Městem Kojetín a 
fi rmou ZIKO plus, s.r.o.,Ivan-
čice na kompletní dodávku, 

montáž a zavěšení garnýží, 
záclon a závěsů na stavbě Pi-
vovarský hotel Kojetín, s ter-
mínem dodání do 10.8.2007 
a celkovou konečnou cenu 
425.075,- Kč.
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UPOZORNĚNÍPozvánka
Český statistický úřad na základě nařízení Komise Ev-

ropské unie organizuje zemědělské šetření pod názvem 
Strukturální šetření v zemědělství - Zem 2007. Toto šetření 
bude probíhat v měsíci září a říjnu letošního roku. Za tím 
účelem navštíví zaměstnanec Českého statistického úřadu 
i v našem městě vybrané domácnosti, které podnikají 
v zemědělské činnosti, nebo byly v minulosti registrovány 
v zemědělském podnikání. Obracíme se na občany, aby při 
navštívení tazatele ČSÚ s nimi spolupracovali a poskytli po-
žadované informace. Každý tazatel bude mít u sebe průkaz 
zaměstnance Českého statistického úřadu nebo pověření 
k výkonu této činnosti.

17. zasedání Rady města Kojetín se konalo dne 16. srpna 2007.
Rada města se na tomto zasedání zabývala mimo jiné těmito záležitostmi:

schválila  rozpočtové opat-
ření č. 9/2007 ve výši 500 tis. Kč

schválila uzavření Smlou-
vy o dílo mezi Městem Kojetín 
a Studiem 97 A s.r.o. Zlín, jejímž 
předmětem je dodávka a mon-
táž nábytku do kanceláře Hotelu 
Pivovar (přízemí), s termínem 
dodání do 24.8.2007 a za cenu 
117.513,- Kč vč. DPH. 

schválila uzavření Smlou-
vy o dílo mezi Městem Kojetín 

a Petrem Polákem, Stolárna - 
Univers Centrum, jejímž před-
mětem je zhotovení, dodávka 
a montáž nábytku do kanceláří 
Hotelu Pivovar v Kojetíně za 
cenu 66.473,40 Kč vč. DPH.

schválila uzavření Smlou-
vy o dílo mezi Městem Kojetín 
a Jiřím Hurtou, s.p., Přerov, 
jejímž předmětem je dodávka 
a montáž orientačního systé-
mu na Hotel Pivovar v Kojetí-

ně s termínem předání díla do 
30.8.2007 a za cenu 54.295,- Kč 
vč. DPH.

schválila uzavření Smlou-
vy o dílo mezi Městem Kojetín 
a Arnoštem Petruželou, Elek-
tromontážní práce, Kojetín, 
jejímž předmětem je dodávka 
a montáž systému rozvodu 
zvuku a televizního signálu 
na Hotelu Pivovar v Kojetíně s 
termínem dodání do 30.8.2007 

a za cenu 50.226,- Kč vč. DPH.
schválila uzavření Smlou-

vy o dílo mezi Městem Kojetín 
a fi rmou EMOS Trading a.s., 
Přerov, jejímž předmětem je 
dodávka a montáž televizních 
přijímačů a pokojových chlad-
niček na Hotelu Pivovar v Ko-
jetíně s termínem dodání do 
30.8.2007 a za cenu 211.197,-
Kč vč. DPH.

Jiří Šírek, místostarosta

Zasedání  Zastupitelstva města  Kojetín se uskuteční 
v úterý dne 18.9.2007 od 15.00 hodin v sále Regionálního 
informačního a vzdělávacího centra  Kojetín, Masarykovo 
nám. 8.

Na programu bude mimo jiné:
1. Hospodaření města za I.pololetí 2007
2. Zpráva o stavu pohledávek města k 30.6.2007 
3. Zpráva o stavu veřejného pořádku – činnost MP 

 a PČR v I.pol. 2007 
4. Nakládání s majetkem města

Ing. Mojmír Haupt, starosta města

Pivovarský hotel Kojetín otevřenPivovarský hotel Kojetín otevřen

V rámci Kojetínských hodů byl 18. srpna 2007 po patnácti letech zno-
vu otevřen Pivovarský hotel. Hotel nabízí ubytování pro 55 osob ve 22 po-
kojích. K dispozici je nekuřácká restaurace s širokou nabídkou jídel včetně 
denního menu. Ve stylově zařízené pivnici se čepuje pivo z Královského 
pivovaru Krušovice. Pro slavnostní příležitosti a větší akce nabízíme sál 
v secesním stylu pro 80-100 hostů.

Kolektiv pracovníků hotelu se těší na vaši návštěvu!

Adresa: Pivovarský hotel Kojetín, s.r.o. 
               nám. Dr. E. Beneše 61, 752 01  Kojetín
Telefon: 581 702 218
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Komunitní plánování sociálních služeb

Vážení občané,
v předchozích článcích 

jsme se snažili objasnit, co je 
komunitní plánování sociál-
ních služeb, jaký má pro obec 
přínos a postupně jsme Vás 
seznamovali s jednotlivými 
poskytovateli sociálních služeb 
v Kojetíně.

V dnešním příspěvku Vám 
chceme podat informace tý-
kající se procesu komunitního 
plánování sociálních služeb,  
který byl v našem městě zahá-
jen v březnu 2007.

Základní podmínkou plá-
nování sociálních služeb a prin-
cipem metody komunitního 
plánování je zapojení širokého 
okruhu lidí a trvalá informační 
výměna s veřejností. K infor-
mování veřejnosti o procesu 
KPSS jsou pravidelně aktuali-
zovány webové stránky města a 
každý měsíc vychází v Kojetín-
ském Zpravodaji článek týka-
jící se komunitního plánování 
a sociálních služeb. K zapojení 

a informování veřejnosti jsou 
důležitá také veřejná setká-
ní, na kterých musí mít každý 
možnost vyjádřit se k návrhům 
a sdělit své stanovisko formou 
připomínek k předkládaným 
materiálům. Takové veřejné se-
tkání je připravováno na měsíc 
září 2007 a uskutečnilo by se 
v rámci akce Pečovatelské služ-
by Kojetín. Cílovou skupinou 
by byla skupina seniorů a obča-
nů se zdravotním postižením. 

V rámci Komunitního 
plánování sociálních služeb 
v Kojetíně bude vydána během 
měsíce září 2007 brožura po-
skytovatelů sociálních služeb 
ve městě Kojetíně. Tato bro-
žura bude obsahovat přehled-
ný souhrn sociálních služeb 
poskytovaných v našem městě 
a bude určena všem, kteří hle-
dají pomoc nebo se ocitli v obtíž-
né životní situaci. Jejím úkolem 
bude také sloužit pro potřeby 
nejširší veřejnosti. Brožura ne-
bude distribuována do všech 
domácností, ale pro případné 
zájemce bude umístěna např. 
v čekárnách ordinací lékařů, 
ve společenských místnostech 

v domech s pečovatelskou 
službou, v Azylovém domě pro 
matky s dětmi, v Centru den-
ních služeb pro seniory a na 
odboru sociálních věcí Měst-
ského úřadu Kojetín.  

Mezi základní výstupy Ko-
munitního plánování sociál-
ních služeb, na kterých budou 
stavěny další návrhy opatření 
KPSS, je zjištění potřeb uži-
vatelů sociálních služeb a po-
tencionálních uživatelů sociál-
ních služeb. Potřeby uživatelů 
sociálních služeb budou zís-
kávány na základě rozhovorů 
vedených pomocí dotazníků 
a budou základní informací 
při vytváření plánu rozvoje 
sociálních služeb. Zjišťová-
ní potřeb uživatelů je jedním 
z nových přístupů a je tím, co 
dělá plánování služeb „komu-
nitním“. Bez přímého zapojení 
uživatelů by se provádělo jen 
statistické zjišťování počtu 
a rozložení sociálních služeb na 
území města. Nikdy bychom 
se nedozvěděli, zda škála, po-
čet a kvalita sociálních služeb 
vyhovuje občanům v našem 
městě. Jelikož jde o odborný 

postup a je nezbytné, aby sběr 
dat vedl specialista sociolog, 
byla v měsíci červenci 2007 
uzavřena mezi Městem Kojetín 
a výzkumnou agenturou Soci-
otrendy smlouva o zhotovení 
„Analýzy potřeb uživatelů so-
ciálních služeb.“ 

Při plánování sociálních 
služeb se vychází zejména 
z porovnání existující nabídky 
sociálních služeb se zjištěný-
mi potřebami (potenciálních) 
uživatelů služeb získanými 
z Analýzy potřeb uživatelů so-
ciálních služeb. Výsledek pro-
vedeného srovnání slouží jako 
jeden z klíčových podkladů pro 
zformulování priorit v oblasti 
sociálních služeb. Po vytvoření 
komunitního plánu se přechází 
od plánovací k realizační fázi, 
kdy dochází k faktickému na-
plňování jednotlivých opatře-
ní. Součástí této etapy je také 
sledování postupu a míry pl-
nění stanovených úkolů. Plán 
bývá zpracováván obvykle na 
rozmezí několika let a po uply-
nutí tohoto období se celý plá-
novací cyklus opět opakuje. 

Řídící skupina KPSS

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci Městem Kojetín
VYHLAŠUJE

H U M A N I T Á R N Í     S B Í R K U
    Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
    Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
    Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční
    Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME:
obnošené boty, kožichy, oděvy z umělých vláken, kabáty 

dále pak ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí.

Sbírka se uskuteční v Kojetíně
dne: 19. – 20. 9. 2007
čas: 9 – 12 hod   13 – 16 hod   
místo: Charita Kojetín

Bližší informace podá  Ludmila Prokešová, DiS., tel. 581 277 430 
nebo dispečink Diakonie Broumov  – 224 316 800, 224 317 203

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace,  která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás  
i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.  Více na  www: diakoniebroumov.org

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc.
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Rozhovor s Ivou Frühlingovou
K vrcholům letošních Ko-

jetínských hodů bezesporu 
patřilo vystoupení zpěvačky 
Ivy Frühlingové s její kapelou. 
Sympatická zpěvačka poskyt-
la po svém vystoupení na za-
plněném Masarykově náměs-
tí spolu se svým manažerem 
Zdeno Kohutikem rozhovor 
pro Kojetínský zpravodaj.

Vítejte v Kojetíně, Ivo, 
díky za Vaše vystoupení i čas 
pro rozhovor. Jak se Vám hrá-
lo na Kojetínských hodech?

No úžasně, já jsem hlavně 
nečekala, že ti lidi jsou takoví 
příjemní a milí, měli dobrou 
náladu a tancovali se mnou. 
Je to vždycky příjemný, sa-
mozřejmě, když máte fajn lidi 
před sebou.

Takže se dá říct, že naši 
Hanáci Vaší francouzštině 
rozuměli.

Já si myslím, že je to jed-
no, jakou řečí zpívám, důležitý 
je, že se předává hudba a ten 
zbytek už není tak důležitej, 
i když tam přesto něco mezi 
publikem a tím interpretem 
funguje.

Určitě jste nás, kteří až tak 
moc Vašich písniček nezná-

me, dostala. Především dob-
rou muzikou a kultivovaným 
zpěvem. Jeden můj známý 
hudebník dokonce prohlásil, 
že jste jediná černovláska, 
kterou má rád…

Tak to mě těší, moc děku-
ju.

Jste zvyklá, takhle hrávat 
po náměstích?

Jo, jezdíme hodně po růz-
ných festivalech. Teď taky 
hodně hrajeme v Paříži, pro-
tože tam točíme třetí desku. 
A teď v létě je dost podobných 
akcí, jako je ta Vaše, takže jsme 
zvyklí na cokoliv.

A co Francie, berete ji 
jako svůj druhý domov?

Ano, žila jsem tam osm let, 
od svých čtrnácti, no a před 
dvěma roky jsem se z osobních 
důvodů přestěhovala zpět do 
Čech. Teď zase přelétám mezi 
Francii a Českem, tady mám 
byt, takže je to takový rozlíta-
ný sem-tam.

Jak hodnotíte Francouze, 
připadají Vám podobní?

Mám tam hodně přátel 
a myslím, že ano. Mají po-
dobný humor, viz třeba obli-
ba jejich fi lmů u nás. Jsou ale 

jiní v jídle, třeba když jdete na 
večeři, jsou schopní jíst i čtyři 
hodiny nebo si dávají hrozně 
záležet na stolování. U nás je 
to přece jen víc v pohodě, když 
jdem třeba s kamarádama na 
pivko, nebo tak.

Mluvila jste o své tře-
tí desce. Neuvažujete tam 
o nějakých změnách oproti 
současnému repertoáru, při-
tvrdíte?

Myslím, že bude popovější 
ta deska, myslím, že bude ve-
selejší, o hodně. Je tam zase od 
všeho něco, jako na mý první 
desce, na Litvínovu, kde byl 
taky rock. A tady ta deska je 
ještě o to víc rozmanitější, a o 
to víc ztřeštěnější a mám po-
cit, že to bude legrace.

V poslední době se obje-
vujete taky v některých tele-
vizních seriálech. Jak jste se k 
tomu dostala?

No, moc neobjevuju, ne-
jsem žádná herečka. S panem 
Žbirkou jsem natočila titulní 
píseň k seriálu Ordinace v Rů-
žové zahradě a v Novákových 
jsem tam jednou prošla, proto-
že mě o to požádali. Tak jsem 
si řekla, že když jim to udělá 
radost, že se na chvilku obje-
vím, ale to je asi tak všechno.

Teď po Vás nastoupí ka-
pela AC/DC revival. Co Vám 
říká tahle muzika?

Jo, je to příjemný, ale já 
bych to asi doma nebo v autě 
neposlouchala.

A z rockové muziky po-

sloucháte co?
No, je toho moc a asi by 

ten výčet trval moc dlouho. 
Za všechny třeba Björk, Lenny 
Kravitz nebo kapela Air a pak 
samozřejmě plno francouz-
ských věcí, třeba Benjamin Bi-
olay, Serge Gainsbourg.

A teď otázka pro manaže-
ra, čeho si Vy nejvíce ceníte 
na Ivě?

Že je svá, nemění se jen 
proto, aby byla za každou cenu 
populární. Svůj styl drží od za-
čátku až dosud a prvky tohoto 
stylu se projeví také na té další 
desce. 

A čeho si cení Iva na svém 
manažerovi?

Jeho humoru, laskavosti, 
je hrozně milej a hodnej. Toto 
je můj road - manager a můj 
opravdový manažer je pan 
Lumír Mati a bez něho nechci 
udělat ani krok v rámci České 
republiky, protože je to člověk, 
který ví, co dělá, dělá to skvěle 
nebo mám aspoň ten pocit, že 
to dělá nejlíp. 

Jak jste se k němu dosta-
la?

Já, když jsem přijela do 
Čech, tak jsem se ptala jed-
noho kamaráda, že bych taky 
měla mít nějakého manažera. 
Tak jsme se spolu sešli v Ra-
dosti, což je taková pražská 
restaurace. On tam na mě tři 
hodiny slovensky mluvil, a já, 
jelikož jsem dlouho žila ve 
Francii a neslyšela slovenšti-
nu, tak se mě po třech hodi-
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nách zeptal: „Rozumíš mi?“, 
a já mu řekla: „Ne.“

Máte nějaké špatné vlast-
nosti, kterých byste se třeba 
chtěli vyvarovat?

Oba: Nemáme. 
Manažer: Spíš takovou jed-

nu vlastnost, že si rád zapálím 
cigaretku.

Iva: Ježíš, to já taky.
Manažer: Pokud mohu pár 

slov na závěr, musím říci, že 
jsme rádi, že jsme mohli do 
Kojetína přijet. V tak malém 
městě děláte pro lidi takovou 
zábavu. Ten týden je bohatý 
nejen na kapely, ale i na jiné 
atrakce, které zde můžou vi-
dět, a v podstatě je to relax 
a odměna za jejich celoroční 
práci. Jsem příjemně překva-
pen i z lidí, se kterými jsem se 

tu setkal. Komunikace výbor-
ná, všechno bezproblémové, 
ať už to byla ochranka, zvuk, 
a pokud jste spokojeni vy, my 
jsme spokojeni také. Já si z 
Kojetína odnáším pocit, že 
jsem zde získal i pár nových 
přátel. 

Děkuji Vám za koncert i 
rozhovor a přeji hodně úspě-
chů, nejen hudebních.

P.S. k rozhovoru s Ivou 
Frühlingovou

Zpěvačka na svých webo-
vých stránkách uvedla 21. 8. 2007 
v rubrice Fórum: „Nazdárek. 
Kojetín byl super. Jsou tam fakt 
příjemní lidé. Díky moc za pod-
poru, hrálo se nám skvěle. Pusu 
Iva“

Rozmlouval: Jiří Šírek
Foto: Jakub Šírek, Alena Jurmanová

ZŠ  nám. Míru Kojetín
Cena ředitele školy

V letošním roce získal 
tuto cenu Jan Raclavský, žák 
třídy V.B za vynikající vý-
sledek v celostátních testech 
žáků pátých tříd. V mate-
matice měl nejlepší výsledek 
v porovnání s vrstevníky 
nejen v kraji, ale také v celé 
České republice. Odměnu v 
podobě vyhlídkového letu 
si vybral v pátek 29. června 
2007. Blahopřejeme.

Rudolf Pavlíček

Nejlepší žáci školy 2006 - 07
2.a Kamila Rosecká, Adéla Paráková - Prospěch, pomoc a aktivita ve třídě
2.b Petr Otáhal - Prospěch, pomoc a aktivita ve třídě
3.a Nelly Florová, Lucie Grygarová - Prospěch, pomoc a aktivita ve třídě
3.b Matejová Jana - Prospěch, pomoc a aktivita ve třídě
4.a Rozkošná Markéta - Prospěch, pomoc a aktivita ve třídě
4.b Tejchmanová Petra, Gajdoš Štěpán - Prospěch, pomoc a aktivita ve třídě
5.a Purová Simona - Časopis
5.b Raclavský Jan, Vavřín Lukáš - Časopis
7.a Skřipec Kryštof - Prospěch, pomoc a aktivita ve třídě
9.a Zgoda Tomáš, Krejsová Tereza - Prospěch, pomoc a aktivita ve třídě
9.b Káňová Pavla, Košťálková Kateřina - Prospěch, pomoc a aktivita ve třídě
Tito žáci byli oceněni za celoroční výsledky ve výuce i dalších školních aktivitách. Obdrželi po-

děkování ředitele školy a drobný věcný dar. Sdružení rodičů a přátel školy odměnilo vyznamenané 
absolventy (z devátých a pátých tříd) velice pěknou encyklopedií.
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Děti se učí prožitkem
Po celý školní rok bylo naší 

snahou dát dětem dostatek 
prostoru pro individuální  od-
počinkovou a rekreační činnost 
i dostatek příležitostí k učení 
i k poznávání.Chtěli jsme, aby 
se děti setkávaly s určitými 
hodnotami, a současně jsme 

dětem chtěli nabídnout i pro-
stor pro jejich vlastní vyjádření 
slovem, kresbou, pohybem.

Důležité pro nás také bylo 
posilování citového vztahu 
vzájemným denním obou-
stranným poznáváním.

Cestou k tomuto cíli byla 

jistě jedna z našich posledních 
akcí - výlet do Kroměříže za 
poznáním města, zámku a za-
hrady ve dnech 24. a 28.5.2007. 
Přálo nám počasí, bylo nám 
společně hezky. To vyjadřují 
i výtvarné práce dětí plné do-
jmů a prožitků, které zdobí 

školní družinu.
Fotografi e zas dětem připo-

mínají, co viděly, co se jim líbi-
lo, povídají si a společně proží-
vají další pěkné chvíle.

Školní družina 
při ZŠ nám.Míru 83, Kojetín

Jaký byl ten minulý školní rok (tentokrát 2006 / 2007)?
Tento školní rok byl posled-

ní, kdy se výuka řídila vzdělá-
vacím programem „Základní 
škola“ ve všech ročnících naší 
školy. 

Od 1. září 2007 zahájíme 
v 1. a 6. třídách výuku podle 
vlastního školního vzdělávací-
ho programu. Další informace 
uveřejníme v následujícím čísle 
Zpravodaje.

Průvodním jevem práce 
naší školy v tomto školním roce 
byla, kromě zajištění výuky pro 
naše žáky, intenzivní práce na 
našem vlastním školním vzdě-
lávacím programu. Vyučující 
se zúčastnili řady vzdělávacích 
kurzů věnovaných této proble-
matice. Společně jsme všichni 
absolvovali seminář „Emoci-
onální a sociální rozvoj osob-
nosti“ fi nancovaný EU. Byl 
zaměřený na psychologickou 
stránku výuky a komunikace 
s dětmi i dospělými. Všichni si 
zaslouží veliké poděkování za 
aktivitu a práci odvedenou při 
vytváření vlastního školního 
dokumentu pro výuku.

Školu jsme se všemi no-
vinkami představili veřejnosti 

na tradičním Dni otevřených 
dveří v prosinci 2006. Výrazně 
se  zvýšil zájem o její prohlídku 
ze strany absolventů naší školy 
i dalších zájemců. Pozornost 
věnovaná podmínkám pro vý-
uku se také odrazila na zájmu 
rodičů o umístění dětí na naši 
školu, v posledních letech po-
čet žáků školy pravidelně stou-
pá. Příští školní rok budeme 
otvírat dvě první třídy. 

Kromě výuky absolvovaly 
naše děti plaveckou školu (2. 
a 3.třídy),  pojedou na tradiční 
školu v přírodě (2. – 5.třídy), 
zúčastnily se v rámci výuky 
různých předmětů (zeměpisu, 
přírodopisu, fyziky) řady ex-
kurzí na zajímavá místa naší 
republiky (hvězdárnu s plane-
táriem, chráněnou oblast Mo-
ravský kras), žáci se aktivně 
zapojili i do znalostních soutě-
ží vyhlášených MŠMT (nejlep-
ším výsledkem bylo 5. místo 
v okresním dějepisné olympiá-
dy v kategorii   8. – 9.tříd (Deni-
sa Hrnčiříková, IX.A) a 5. místo 
v okresním kole Zeměpisné 
olympiády ve stejné kategorii 
(Tadeáš Hájek, IX.B). 

Sportovní soutěže v rozlič-
ných disciplínách jsou na naší 
škole již tradiční a velice oblí-
bené. Nemůžeme také zapo-
menout na velmi dobrou spo-
lupráci s kinem v Němčicích, 
kam dvakrát ročně vyjíždíme 
s našimi žáky na vybraná fi l-
mová představení. Do divadla, 
kromě přehlídky amatérských 
divadelních souborů, jezdíme 
do Brna, Zlína i Olomouce. 
Snažíme se vytvořit pestrou 
nabídku, která pomáhá dětem 
rozšířit všeobecný rozhled 
a vybudovat základy kulturní-
ho cítění.

Na škole pracuje velice dob-
ře i Dětský parlament, který 
organizuje sběrovou ligu (letos 
nasbíráno přes 42 tun papíru). 
Kromě toho má možnost dávat 
návrhy na řešení některých zá-
ležitostí školy a spolupracuje i 
při nominaci na Cenu ředitele 
školy.

Škola v tomto školním roce 
pokračuje i přes ztížené eko-
nomické podmínky (MŠMT v 
letošním roce zrušilo dotace na 
ICT) ve vzdělávacích akcích v 
oblasti informačních techno-

logií určených pro vyučující 
i veřejnost. V rámci možností 
v získáváme prostředky  pro 
další vylepšení podmínek pro 
naše žáky, ale i vyučující. 

Závěr školního roku byl 
jako každoročně ve znamení 
přijímacího řízení na střední 
školy, učiliště a víceletá gym-
názia, fi nišovali i všichni žáci, 
aby dosáhli co nejlepšího závě-
rečného hodnocení, vyučující 
i správní zaměstnanci ze sebe 
vydávali poslední zbytky fyzic-
kých i psychických sil, aby vše 
proběhlo v klidu a bez problé-
mů. Patří jim za to veliké oce-
nění.

Naše poděkování patří 
i všem partnerům školy – rodi-
čům, zřizovateli i sponzorům, 
že pomohli při zajištění hlad-
kého chodu školy.  

Do nastupujícího školní-
ho roku přejeme všem mnoho 
úspěchů a novým prvňáčkům 
hodně sluníčka a pohody na 
zářijovou cestu do školy.

Hodně štěstí, klidu a poho-
dy o prázdninách všem přeje 
vedení školy.

Vedení školy

ZŠ Sv. Čecha Kojetín
Nový školní rok na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha

Školní rok 2007-2008 je 
přelomovým rokem nejen pro 
naši školu, ale pro všechny 
školy v naší republice. Ško-
ly začínají učit dle vlastních 
školních vzdělávacích pro-
gramů, program naší školy 
má název Škola pro všechny, 
zdůrazněny jsou prvky zdra-

vého životného stylu, envi-
romentální výchovy, výuky 
zaměřené na potřeby praktic-
kého života, je posílena i vý-
uka cizích jazyků. Žákům se 
postupně nabízí více dispo-
nibilních hodin a nově se do 
výuky dostávají tzv. průřezo-
vá témata, která jsou součástí 

některých předmětů, některá 
témata budou realizována 
v projektovém vyučování. Sou-
částí programu je i hodnocení 
žáků a evaluace školy. Vlastní 
program je zaveden v letošním 
školním roce v l. a 6. roč., v l. 
roč. lze na přání rodičů vyu-
čovat také cizí jazyk. Ostatní 

ročníky (2.-5., 7.-9.) se učí 
podle dosavadního progra-
mu Základní škola. Školní 
vzdělávací program je doku-
ment zcela veřejný, je možno 
si ho přečíst na internetových 
stránkách školy nebo přímo ve 
škole. 

Další významnou událos-
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Gymnázium Kojetín
Kolínské festivalové dobrodružství

Bylo úterní červencové 
ráno a v kojetínských uličkách 
bylo téměř mrtvo. Tedy až na 
skupinku patnácti dobrodru-
hů ze zdejšího gymnázia, jež 
se chystala na dlouhou cestu. 
Jejich kroky směřovaly až do 
milionového německého Ko-
lína nad Rýnem, ve kterém 
měli pomáhat na křesťanském 
festivalu Kirchentag.  

Po příjezdu se skupinky 
ujala slečna poněkud extra-
vagantního zjevu s rychlou 
„vyřídilkou“, takže porozu-
mět její němčině bylo mnoh-
dy nad síly všech účastníků. 
První větší úkol pro naše 
dobrodruhy zněl jasně: roz-
dat krabici plnou programů 
a časopisů týkajících se první 
bohoslužby a koncertů. Mož-
ná se vám tato práce může 
zdát poněkud jednoduchá, 
avšak zdání klame. Nakonec 

se počet rozdaných krabic ve 
skupince často vyšplhal až na 
číslo deset a naši milí studenti 
museli do toho všeho ochot-
ně a s úsměvem odpovídat 
návštěvníkům festivalu, kteří 
je obklopovali ze všech stran. 
Časopisy se nakonec staly této 
partě víceméně osudnými. Na 
další dny totiž byli zaúkolo-
váni distribucí těchto plátků 
do všech budov kolínských 
veletrhů, tedy do míst konání 
festivalu. 

Pomoc na Kirchentagu 
tímto ovšem zdaleka neskon-
čila. Skupinka totiž dostala 
v posledních dvou dnech na 
starost mazání housek. Říká-
te si, že nějaké housky přece 
nemohou studenty z Česka 
zaskočit? Tuze se mýlíte. Bě-
hem dvou odpolední bylo 
touto partou namazáno téměř 
dva tisíce housek a účastnící 

akce by mi jistě dali za pravdu 
v tom, že se na tento druh pe-
čiva nějakou dobu nemohli 
ani podívat, natož si jej při-
pravit ke konzumaci.  

Náplň pobytu v Kolíně 
však nebyla pouze pracovní, 
ale i vzdělávací. Mladí lidé 
zde poznali německou kul-
turu, zdejší teenagery (pře-
kvapila snad jen jedna slečna, 
která si naivně myslela, že 
Praha je prakticky předměstí 
Bukurešti), ale i mnohá zají-
mavá místa: muzeum čoko-
lády, kde tekla tato oblíbená 
sladkost doslova proudem, 
místní lanovka, která nabídla 
takřka adrenalinovou jízdu 
nad moderním městem nebo 
zdejší největší mrakodrap, 
jenž museli někteří studenti 
opustit předčasně, neboť jim 
v důsledku závratí hrozily ža-
ludeční potíže. 

Konec týdne byl ve zna-
mení návratu do Česka, ten-
tokrát však cesta vedla přes 
někdejší německou metropoli 
Bonn a pak podél Rýna, jehož 
břehy obklopuje řada maleb-
ných hradů. Jakmile se hrady 
a Rýn ztratily z obzoru, zvolil 
řidič nejkratší cestu k Roz-
vadovu a po dalších deseti 
hodinách pobytu v mikrobuse 
se studenti opět mohli shledat 
se svými rodinami.

Co říci závěrem? Mise 
do Kolína se dá jednoznačně 
považovat za vydařenou. Stu-
denti procvičili svoji jazyko-
vou zdatnost, mazání housek 
i orientaci v městě, jehož po-
čet obyvatel se pohybuje ko-
lem milionu.

Vladan Vaněk

Kojetínské hody 2007 
a Kojetínské hudební léto 2007

Přístup do galerie i do muzea 
byl umožněn po celou dobu 
hodů. Po kulturním zážitku 
byl zajištěn oddech na za-

hrádce U Pedyho, kde jste si 
mohli zatancovat na repro-
dukovanou hudbou s video-
projekcí, bohužel této akci 
nepřálo počasí.

Sobotní program byl už 
přece jen pestřejší a tak jste 
se mohli rozhodnout, zda se 
půjdete podívat do galerií 
VIC Kojetín anebo zamíříte 

za sportem do areálu sokolské 
zahrady v Kojetíně. Tam se 
od 9 hodin konal jubilejní 30. 
ročník turnaje Střední Mo-
ravy ve volejbale. Turnaje se 

pokračování ze str. 1

tí tohoto školního roku  se 
stanou oslavy 120. výročí od 
založení školy. Rádi bychom 
každý měsíc věnovali jednu 
akci tomuto výročí, vyvrcho-
lením by měla být školní aka-
demie v lednu, slavnostní se-
tkání současných a bývalých 
zaměstnanců školy  a v červ-
nu  letní slavnost pro žáky 
školy na školním hřišti.

Součástí tohoto školního 
roku s stávají i některé projek-
ty, škola byla vybrána k projek-
tu dopravní výchovy pro žáky 
l. třídy, žáci na 2. stupni budou 
realizovat pode vedením Mgr. 
M. Výtiskové projekt Neku-
řácká kampaň a týdenním 
pobytem na Sluňákově posílí 

zejména výchovu k ekologii. 
Škola získala peníze na výuku 
dalšího cizího jazyka, kon-
krétně ruského jazyka., výuka 
bude realizována od 7.-9. roč. 
formou volitelného předmětu.  
Druhým rokem budeme reali-
zovat turistický kurz, který se 
v loňském roce velmi žákům 
líbil, snad bude letos příznivěj-
ší zima a uskuteční se tradič-
ní lyžařský kurz, tyto akce se 
konají vždy za velké fi nanční 
podpory SRPŠ a ochotě učite-
lů, čím dál více na sebe berou 
pedagogové zodpovědnost za 
to, když jsou s dětmi celé dny, 
jejich bezpečnost je na všech 
akcích na l. místě.  Pro žáky 
l. stupně je připravena škola v 

přírodě, plavecký kurz, zájez-
dy do divadel. Na l. i 2. stup-
ni  se organizují exkurze (Den 
zvířat v ZOO, naučný zájezd 
Praha, jeskyně, muzea Přerov, 
Kroměříž apod). 

Škola spolupracuje s ma-
teřskou školou, rádi bychom 
pro předškoláky nabídli naši 
Školičku a s tím spojenou an-
gličtinu hrou, připravujeme 
Den pro mateřskou školu.

Děti naší školy mají mo-
derně vybavené třídy novým 
nábytkem, vyhovující učebny 
výpočetní techniky, další od-
borné učebny pro výuku na-
učných předmětů a cizích ja-
zyků, velmi dobrou zkušenost 
máme s šatními skříňkami, 

kdy ztráta věcí se omezila na 
minimum.

Víme o každodenních pro-
blémech, které musíme řešit, 
týkající se mnohdy kázně , ne-
zbytná je však vzájemná důvě-
ra všech zúčastněných stran.

Rodičům, kteří mají děti 
na naší škole, děkuji za důvě-
ru, nesmírně si vážím těch, 
kteří se školou komunikují

Přeji všem – žákům, jejich 
rodičům, učitelům úspěšný 
školní rok.Škola je otevřena 
pro všechny, tak jako její vzdě-
lávací program.

Mgr. Olga Odehnalová,
 ředitelka školy
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zúčastnilo 17 družstev mužů 
a to nejen z Česka, ale i ze 
Slovenska či Rakouska. Hrálo 
se pouze v jedné kategorii, ve 
čtyřech skupinách. 1. místo 
vybojoval Havířov, který se ve 
finále utkal s družstvem „525 
Sport“ ze Slovenska. 3. místo 
obsadila dvě družstva – Drás-
lov a Petřvaldík (Havířov B).

Od 14 hodin Městské kul-
turní středisko v rámci Koje-
tínských hodů 2007 uspořá-
dalo v sále Sokolovny tradiční 
již VII. setkání harmonikářů 
z celé Moravy, Čech i Sloven-
ska. Celkově diváci zhlédli 
hru na tři druhy harmonik – 
piánovou, chromatickou a he-
ligonku a také měli možnost 
hlasovacím lístkem rozhod-
nout o pořadí harmonikářů 
v jednotlivých kategoriích. 
Hlasování proběhlo ve všech 
třech kategoriích a výsledky 
dopadly tak, že na 1. místě ve 
hře na pianovou harmoniku 
zvítězil Milan Zahradníček 
z Bezměrova, na chromatic-
kou harmoniku byl oceněn 
František Komprda z Letovic 
a ve hře na heligonku Vlasti-
mil Bělaška z Kojetína. Od 20 
hodin byla v areálu Sokolov-
ny připravena hodová zábava 
s kapelou MOPR. 

V 18 hodin se konala Mše 
svatá v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie a to Předvečer 
slavnosti Nanebevzetí Panny 
Marie. Letos byl prvně veřej-
nosti zpřístupněn Židovský 
hřbitov, ten jste si mohli pro-
hlédnout od soboty do nedě-
le, vždy od 9 do 18 hodin.

Nedělní hodový den byl 
zahájen Mši svatou - Slavnos-
tí Nanebevzetí Panny Marie. 
V odpoledních hodinách byla 
zpřístupněna věž kostela a v 17 
hodin proběhla společná mod-
litba Mariánských nešpor.

Vyvrcholením a hlavním 
programem byl již tradiční 
průvod Hanáků a Jízda králů. 
Letos průvod vyšel od koje-
tínské Sokolovny za doprovo-
du dechové hudby Věrovanka 
s tradiční Ječmínkovou Jíz-
dou králů, kdy na bílém koni 
jede chlapec, okolo jedou dva 
jeho pobočníci s šavlemi a v 
průvodu nechybějí ani tzv. 
vyvolávači. Průvod pokračo-
val přes Tyršovu ulici, ulici 
Svatopluka Čecha, Komen-
ského náměstí až na konečné 
místo na Masarykovo náměs-
tí. Průvod zakončil svou jízdu 
u městské radnice, kde koje-
tínský rychtář a jeho chasa 
tradičním bušením na vrata 
vyzvali starostu k předání 
hanáckého hodového práva, 
kterým je bohatě nazdobená 
šavle. To Hanákům povoluje 

převzít vládu nad městem a 
ztrestat toho, kdo se při ko-
nání hodů nebo v uplynulém 
roce nějak provinil. Vyplácení 
tzv. „feroló na gatě“ neunikne 
žádný viník. Vše se samozřej-
mě odehrává v přátelské at-
mosféře.

Po tradičním procesu ná-
sledovala přehlídka vystou-
pení národopisných souborů 
za účasti zahraničního hosta, 
kterým byl letos národopis-
ný soubor Baškírsko z rus-
kého Povolží. Přehlídky se 
dále zúčastnily tyto tuzemské 
soubory – Sluníčko MěDDM 
Kojetín, lidová kapela Šikulka 
Stříbrnice, Pantlék Němčice 
n. H., Omladina Martinice, 
Hanák Troubky, Ječmínek 
Chropyně, Vrtek Opava a Ha-
nácká beseda MěKS Kojetín. 
Dopolední folklórní část uza-
vřel koncert dechové hudby 
Věrovanka. Pro příznivce toho 
žánru bylo ještě připraveno 
posezení s cimbálovou muzi-
kou Dubina od 14 hodin na 
nádvoří VIC Kojetín a přesně 
v poledne proběhlo v obřadní 
síni MěÚ Kojetín setkání ro-
dáků ročníku 1932.

Odpolední program se 
nesl v moderním duchu za 
účasti mažoretek z Věrovan a 
Kojetína, krasojezdkyně Evy 
Vojancové z Němčic a šermí-

řů z Kojetína. Letos se úplně 
poprvé předvedla taneční 
skupina s irskými tanci Fi-
ach Bán Olomouc (která mj. 
hledá nové členy) a také bub-
linářské vystoupení Václava 
Štrassera - Bubleshow Praha.

Hvězdou odpoledního 
programu byla Iva Frühlingo-
vá s kapelou, která, jak sama 
řekla, se vrátila z Paříže, kde 
právě chystá nové album. Na 
kojetínském náměstí zazněly 
její francouzsky, ale i česky 
zpívané hity. Závěr patřil re-
vival skupině AC/DC z Olo-
mouce.

Po celý den probíhal li-
dový jarmark a pro děti byly 
připraveny hry a soutěže či 
nafukovací hrad, kde se moh-
ly celé odpoledne vydovádět

Závěrem bychom chtěli 
poděkovat všem účinkujícím, 
kteří se podíleli na bohatém 
hodovém programu a všem 
divákům, kteří se v hojném 
počtu přišli podívat na letošní 
Kojetínké hody 2007. Již nyní 
se těšíme na desátý jubilej-
ní ročník Kojetínských hodů 
v roce 2008.

autor: Barbora Mlčochová
Foto: Jana Večeřová, 

Alena Jurmanová

Kojetínské hody 2007

Páteční dětská diskotéka na zahrádce Bow-
ling City Kojetín

Slavnostní zahájení výstavy fotografa Jaro-
slava Hebnara

Nová expozice kojetínského muzea – Nové 
přírůstky v depozitáři

Fotogalerie
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30. ročník Turnaje Střední Moravy ve volej-
bale

VII. Setkání harmonikářů Krojovaný průvod

Ječmínkova jízda králů Předání Hanáckého hodového práva

Národopisný soubor Pantlék Němčice n. H. Národopisný soubor Omladina Martinice Národopisný soubor Hlahol Mysločovice

Národopisný soubor Hanák Troubky Národopisný soubor Ječmínek Chropyně Zahraniční soubor Baškírsko – Ruské Po-
volží

Zaplněné kojetínské náměstí Lidová kapela Šikulka Stříbrnice Sluníčko MěDDM Kojetín (mladší děti)



strana 11Číslo 9/2007

Kojetínský  zpravodaj

Sluníčko MěDDM Kojetín (starší děti) Národopisný soubor Vrtek Opava Národopisný soubor Hanácká beseda MěKS 
Kojetín

Dechová kapela Věrovanka Setkání rodáků ročníku 1932 v obřadní síni 
MěÚ Kojetín

Lidový jarmark

Dětské hry a soutěže připravilo MěDDM 
Kojetín

Skákací hrad Cimbálová muzika Dubina na nádvoří VIC 

Mažoretky Věrovanky Taneční skupina Fiach bán Olomouc (irské 
tance)

Krasojezdkyně Eva Vojancová Němčice n. 
H.

Bublinový mág Václav Štrasser z Prahy Taneční vystoupení Zdeňka Bartáka a jeho 
skupiny
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mažoretky Kojetín Šermířský spolek Kojetín Koncert Ivy Frühlingové

Koncert revival AC/DC Olomouc

Kojetínské hudební 
léto 2007

Pondělí 20. 8. 2007 – Podjezd Zlín (country)

Úterý 21. 8. 2007 – Vesničani Uhřičice 
(rock)

Středa 22. 8. 2007 – Weytora Brno (středo-
věká hudba)

Čtvrtek 23. 8. 2007 – Clotho Prostějov, Něco Mezi 
Prostějov, Sto chutí Prostějov (rockový mix)

Čtvrtek 23. 8. 2007 – Clotho Prostějov, Něco Mezi Prostějov, Sto chutí Prostějov (rockový 
mix)

Pátek 24. 8. 2007 – Rozmarýnka Vlčnov 
(dechová hudba)
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Kam za kulturou 

Nová expozice kojetínského muzea
NOVÉ PŘÍRŮSTKY V DEPOZITÁŘI 

KOJETÍNSKÉHO MUZEA
Expozice muzea Vzdělávacího a informačního centra, 

Masarykovo nám. 8, Kojetín

Jubilejní výstava fotografi í
člena tvůrčí skupiny Signál 64 při MěKS Kojetín 

Jaroslava Hebnara
TOULKY PŘÍRODOU
Výstava otevřena do 27. září 2007

Galerie Vzdělávacího a informačního centra, 
Masarykovo nám. 8, Kojetín

Otevřeno: pondělí – pátek  9.00 – 11.00  a  12.00 – 17.00 hodin
soboty, neděle  po telefonické domluvě 

(tel: 581 202 202, mob: 774 001 403)

Rudý koně Kojetín ve spolupráci s MěKS Kojetín pořádají 
1. ročník hudebního festivalu

R. K. BOŽKOV – FEST 2007
Na festivalu vystoupí: Cocotte minute, Imodium, Bethrayer, 
Hannibal Lecter, IQ Opice, Veselá zhouba, Sto chutí, Nibiru, 
Techtle Mechtle, Kaayeahs, Boťas and Doggy, HipHop crew... 

aft erparty ze záznamu
sobota 15. září 2007 – 12.30 hodin

Střelnice Kojetín, vstupné v předprodeji: 99 Kč, na místě: 120 Kč

Září 2007
Divadelní pořad pro děti MŠ a žáky 1. – 4. tříd ZŠ

KAMARÁDI NA HRADĚ
Účinkují Kamarádi Brno

středa 19. září 2007 – 8.15 a 10.00 hodin
Sokolovna Kojetín, vstupné: 30 Kč

Pořad pro milovníky operetních melodií
OPERETNÍ SKŘÍŇKA S LÍČIDLY

Účinkují členové Opavského divadla
čtvrtek 20. září 2007 – 19.00 hodin

Sál Vzdělávacího a informačního centra Kojetín (Okresní dům), 
vstupné: 50 Kč

MASSIVE NIGHT 03
DJ´s: MICHAL POLIAK a.k.a. BB MIKE, CHRIS SADLER, RO-
MAN HYDE, LUIS, DAVE MARTIN, TORIN, FUNSMAKER, 

RAMIRES, CRACKENN, WOOFER, BLABLA, BEK. 
Zvuk a světla - AC AKUSTIKA

pátek 21. září 2007 – 20.00 hodin
Sokolovna Kojetín – 2 stage - Techno & DnB, vstupné: 120 Kč

Říjen 2007
Divadelní představení

L. Pirandelli – I. Němeček
SICILSKÁ KOMEDIE

v podání Divadla Dostavník Přerov
pátek 5. října 2007 – 20.00 hodin

Sokolovna Kojetín, vstupné: 40 Kč

Oblíbený festival tentokrát ve stylu ska
HALUZ FEST NO. IX

2v1 (Praha), Něco Mezi (Prostějov)...
sobota 6. října 2007 – 20.00 hodin

Sokolovna Kojetín

Víkendová pohádka pro děti
neděle 14. října 2007 – 14.30 hodin
Sokolovna Kojetín, vstupné: 30 Kč

Populární rockový festival
BETHRAYER FEST VOL. 5

za účast 11 kapel
Sobota 20. října 2007 – 13.00 hodin
Sokolovna Kojetín, vstupné: 100 Kč

Tradičně pro účastníky kurzu tanečních
PRODLOUŽENÁ TANEČNÍCH

středa 31. října 2007 – 17.00 hodin
Sokolovna Kojetín, vstupné: 30 Kč
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Ještě do 28. září 2008 se můžete přijít podívat na výstavu fotografi í Jaroslava Hebnara. Ke svým dřívějším dílům přidal i několik nových 
kousků. Fotografi e ptáků, zvěře, hmyzu a prostředí, ve kterém žijí, naleznete v galerii Vzdělávacího a informačního centra Kojetín.

Jaroslav Hebnar se narodil 13. února 1947 v Kovalovicích a od roku 1977 je členem tvůrčí skupiny Signál 64 při MěKS v Ko-
jetíně. Dříve pracoval jako zámečník a vařič cukru kojetínského cukrovaru a ve volném čase se jako amatérský fotograf zabýval 
a stále zabývá fotografováním živé přírody. Fotografovat začal přibližně od roku 1970. Jeho talent objevil František Daněk, zaklá-
dající člen skupiny Signál 64. Díky své kvalitní fotografi cké tvorbě byl přijat za řádného člena tvůrčí skupiny Signál 64.

Barbora Mlčochová

Jaroslav Hebnar vystavuje své obrazy v Kojetíně

Městské kulturní středisko pořádá ve spolupráci s CK Marion Tour tyto zájezdy:

datum zájezd      cena
8. září Konopiště – Český Šternberk     560,- Kč
8. září Zámek Hof – Moravské pole       560,- Kč
15. září DON GIOVANNI 
 – Stavovské divadlo Praha  1 020,- Kč
15. září Kozlov – Praha     620,- Kč
15. září Krakov – Velička     730,- Kč
22. září ANGELIKA – muzikál     860,- Kč
22. září GOLEM – muzikál  1 060,- Kč
22. září JACK ROZPAROVAČ – muzikál 1 060,- Kč
22. září Termální koupaliště Podhájska    450,- Kč
22. září Vídeň – zámek Schönbrunn     460,- Kč
28. – 30. září Severní Maďarsko  3 500,- Kč
6. října Budapešť       790,- Kč

datum zájezd      cena
6. října Podunají Wachau     640,- Kč
13. října ANGELIKA – muzikál  1 060,- Kč
13. října GOLEM – muzikál  1 060,- Kč
13. října JACK ROZPAROVAČ – muzikál 1 060,- Kč
13. října Velký Meder      530,- Kč
13. října Střední Slovensko     540,- Kč
20. října Krásy Dolního Slezska     790,- Kč
20. října Termální koupaliště Podhájska    450,- Kč
20. října Vídeň – Španělská jezdecká škola    510,- Kč
26. října Vídeňská muzea     480,- Kč
27. října Český Těšín – nákupní zájezd    260,- Kč
28. října Praha       570,- Kč

Městské kulturní středisko Kojetín 
vyhlašuje kurzy na rok 2007/2008

JAZYKOVÉ
-  Jazyk anglický (Začátečníci, Mírně pokročilí, Střed
 ně pokročilí)
-  Jazyk německý (Začátečníci i pokročilí)
-  Jazyk ruský (Začátečníci i pokročilí)
POHYBOVÉ
-  Jóga – od 4. září 2007 od 17.00 do 19.00 hodin 
 - Poliklinika Kojetín
-  Cvičení Pilátes metodou – cvičí se v úterý 
 od 19.00 do 20.00 hodin – sál VIC
-  Taneční nejen pro studenty Gymnázia Kojetín 
 – od 26. září 2007 v 17.00 hodin – Sokolovna kojetín
-  Kurz sebeobrany – pod vedením Jiřího Hübnera
DIVADLO
Divadelní soubor Hanácká scéna při MěKS Kojetín
Informace: Lenka Šípková, tel: 608 329 590
FOLKLÓRNÍ TANEC
Národopisný soubor Hanácká beseda při MěKS Kojetín
Informace: Karel Drbal, tel: 581 761 797
VÝTVARNÁ TVORBA, FOTOGRAFIE
Tvůrčí skupina Signál 64 při MěKS Kojetín
Informace: Jaroslav Kačírek, tel: 606 736 958
COUNTRY TANCE
Taneční skupina LUCKY WHILE při MěKS Kojetín
Informace: Eva Zítková, tel: 732 241 152

Další informace a přihlášky na tel: 581 76 20 46, 
581 202 202 nebo na e-mail: zastupce@meks.kojetin.cz, 
info@meks.kojetin.cz
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Dne 20.7. 2007 se již potřetí sešli v areálu střelnice Kojetín 
zaměstnanci MORAVSKÉHO LIHOVARU KOJETÍN a.s. a jejich rodinní příslušníci, 

aby u příležitosti ukončení lihovarské kampaně strávili společně jedno letní odpoledne.
Na střelnici byly pro dospěláky připraveny střelby z  malorážky a  brokových zbraní na asfaltové holuby. Instruktáž a odborný 

dozor provedli zástupci provozovatele Střelnice Kojetín – Sportovního střeleckého klubu při OMS Přerov. Tentokrát zajistili i občer-
stvení pro všechny zúčastněné. Nesměly chybět pravý srnčí guláš a domácí uzené klobásky. Také svatební koláčky přišly vhod. Ve 
velkém horku bylo dostatek nápojů na uhašení obrovské žízně. Funkci hostitele tedy zvládli na výbornou, za což děkujeme.

Děti měli možnost projít „Indiánskou stezku“, na které pro ně čekala spousta úkolů. Starší děti si měly možnost vyzkoušet 
střelbu z luku. Za zábavné letní odpoledne pro děti chceme poděkovat personálu Městského domu dětí a mládeže v Kojetíně pod 
vedením paní Marie Beránkové.

Chceme touto cestou poděkovat všem našim zaměstnancům za jejich práci, díky které dosahujeme vynikající kvality velejem-
ného lihu. Těšíme se na setkání po plánované odstávce provozu lihovaru na začátku nové kampaně.                                Vedení a.s.

Kalendárium
2. září -    Karel IV. byl slavnostně korunován českým králem. 

Při této příležitosti byla poprvé použita nová královská koruna, 
která je nyní uložena v korunní komoře chrámu sv. Víta. (1347) 
(660 let)

 4. září -   Zemřel Edvard Grieg, norský hudební skladatel, 
klavírista, dirigent. Autor lyrických skladeb, námětem vycházejí-
cích z lidové hudební tvorby. (1907) (100 let)

 7. září -   Napoleon I. Bonaparte dosáhl v bitvě u Borodina 
strategického úspěchu. Získal přístupovou cestu k Moskvě, což se 
mu nakonec stalo osudným. (1812) (195 let)

 9. září -   V Praze byl se svými druhy popraven Jan Roháč z 
Dubé, poslední odpůrce krále Zikmunda Lucemburského, proti 
kterému vedl drobnou válku. (1437) (570 let) 

14. září -   Zemřel Tomáš Garrigue Masaryk, český státník, fi -
lozof, a sociolog. První prezident Československa, na jehož vzni-
ku má nepochybně největší zásluhu. (1937) (70 let)

15. září -   Narodil se Petr Bezruč, český básník. Ve svých 
básník akcentoval sociální a národnostní problému regionu se-
verní Moravy, kde žil. Cílo: Slezské písně, Stužkonoska modrá aj. 
(1867) (140 let)

16. září -   Došlo k „objevu“ rukopisu zv. Královédvorský. 
Knihovník Václav Hanka zinscenoval nalezení jím vyrobeného 
padělku. O pravost tohoto díla, které mělo posílit pozici českého 
národa, se rozpoutala  bouřlivá diskuse. (1817) (190 let)

18. září -   Narodil se Alois Rašín, český ekonom a politik. 
První ministr fi nancí Československa. Proslul měnovou odlukou, 
která přispěla ke stabilitě měny. Nakonec se stal obětí atentátu. 
(1867) (140 let)

26. září -    Českému králi Přemyslu Otakarovi I. Byla udělena 
Zlatá bula sicilská. Tento významný dokument posílil významně 
postavení jeho samého i českého království. (1212) (795 let)

27. září -    Zemřel Edgard Degas, francouzský malíř, vůdčí 
postava impresionismu, byť on sám se k němu nepočítal. Autor 
nádherných obrazů a pastelů, které jsou chloubou galerií na ce-
lém světě. (1917) (90 let)

29. září -    Zemřel Emil Zola, francouzský spisovatel, autor 
románů ve kterých popisuje život společenské spodiny. Proslul 
též obhajobou Alfréda Dreyfuse ve známé aféře. Dílo: Nana, Bři-
cho Paříže aj. (1902) (105 let)

(Podle časopisu Dějiny a současnost, leden 2007)          řez

70. výročí úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka
„Nezhasl, ale dohořel…“ tak 

oznámil před sedmdesáti lety, 14. 
září 1937, smrt svého otce, To-
máše Garrigua Masaryka, jeho 
syn Jan Masaryk. Sedmdesát let 
již uplynulo od těch smutných 
dnů. S Masarykovým jménem 
se setkáváme v názvu náměstí 
a ulic, na pomnících a památ-

ních, na pamětních deskách, 
v názvech institucí a škol, v knih-
kupectví se občas objeví jeho spi-
sy … Ale co dál? Jsou jeho myš-
lenky stále ještě živé a aktuální, 
není pro mladé lidi jen učebnico-
vou osobností? Pokusme se při 
příležitosti tohoto výročí dát na 
tyto otázky odpověď. 

Tomáš Garrigue Masaryk 
byl nejvýznamnější osobností 
moderních československých 
dějin, fi lozof, sociolog, státník. S 
jeho jménem je spjat vznik mo-
derního československého státu, 
který byl novodobým a zákoni-
tým navázáním na odedávný 
vývoj naší státnosti a počátkem 

cesty dovršení dávného odkazu 
naší národní minulosti a jejich 
demokratických a humanistic-
kých tradic.

Tomáš Garrigue Masaryk se 
narodil 7. března 1850 v Hodo-
níně. Měl být kovářem, ale stal 
se prezidentem země, o jejíž sa-
mostatnost usiloval a kterou také 
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       Církev československá husitská
            Náboženská obec KOJETÍN a TOVAČOV

  2.9.2007  Neděle – bohoslužby od 10,00 hod. v Husově sboru
  3.9.2007  Pondělí – biblická hodina od 15,00 hod. v DD Tovačov (společenská
         místnost)
  5.9.2007  Středa – modlitba Taizé od 18,00 hod. v Husově sboru
  6.9.2007  Čtvrtek – biblická hodina od 18,00 hod. na faře
  9.9.2007  Neděle – bohoslužby od 8,15 hod. ve Skalce (sál obecního domu)
  9.9.2007  Neděle – bohoslužby od 10,00 hod. v Husově sboru
12.9.2007  Středa – modlitba Taizé od 18,00 hod. v Husově sboru
13.9.2007  Čtvrtek – biblická hodina od 18,00 hod. na faře
16.9.2007  Neděle – bohoslužby od 8,15 hod. v Polkovicích (ob řadní síň obec-
                 ního úřadu)
16.9.2007  Neděle – bohoslužby od 10,00 hod. v Husově sboru
19.9.2007  Středa – modlitba Taizé od 18,00 hod. v Husově sboru
20.9.2007  Čtvrtek – biblická hodina od 18,00 hod. na faře
23.9.2007  Neděle – bohoslužby od 10,00 v Husově sboru
26.9.2007  Středa – modlitba Taizé od 18,00 hod. v Husově sboru
27.9.2007  Čtvrtek – biblická hodina od 18,00 hod. na faře
30.9.2007  Neděle – bohoslužby od 10,00 hod. v Husově sboru

Program setkání v září 2007

vybojoval. Vždy se hrdě hlásil k 
tomu, že jeho otec byl kočím a 
matka služebnou.Miloval práci, 
pravdu a odvahu. Po celý svůj ži-
vot vystupoval jako neohrožený 
obhájce a zastánce pravdy.Vel-
ké zalíbení nacházel v přírodě, 
miloval volnost, samotu, roviny 
rodného Slovácka. Byl velkým 
příznivcem sportu.

Životní dráhu T. G. Masary-
ka, vymezenou léty 1850 – 1937 
můžeme rozdělit do čtyř období.

První období je charakteri-
zováno poznáváním světa, stu-
diemi. 

Druhé období Masarykova 
života je obdobím učitele, vědce, 
politika, bojovníka za pravdu.

Třetí období, to je doba prv-
ní světové války, doba boje proti 
Rakousku – Uhersku, doba boje 
za samostatný československý 
stát. 18. prosince 1914 tajně od-
jíždí do ciziny, aby zde politickou 
a organizátorskou činností usilo-
val o naplnění naší státnosti.

Čtvrté období jeho živo-
ta, to je období, kdy stál v čele 
československého státu. Začíná 
vlastně 14. listopadu 1918, kdy 
byl revolučním Národním shro-
mážděním zvolen prezidentem 
republiky. Z emigrace přijel na 
území republiky 20.prosince a 
21. prosince 1918 složil slib pre-

zidenta republiky, kterým byl až 
do roku 1935. U příležitosti jeho 
osmdesátých narozenin v roce 
1930 Národní shromáždění při-
jalo zákon

„Tomáš Garrigue Masaryk 
zasloužil se o stát.“ 

Zákon byl vytesán do kame-
ne a umístěn v budově Národní-
ho shromáždění.

Ze zdravotních důvodů dne 
14. prosince 1935 z funkce pre-
zidenta republiky odstoupil a 
žil na zámku v Lánech, kde také 
zemřel.

Působení T. G. Masaryka 
bylo mnohostranné a dotklo se 
všech oblastí našeho kulturního, 
politického a veřejného života. 
Zasáhlo vědy sociální, historické, 
sociologii, literaturu, fi lozofi i.

Smysl našich dějin Masaryk  
hledal a našel na linii nábožen-
sko – křesťanské reformace, od 
Husa a  husitství, po českobra-
trství a Komenského. Na tuto 
linii navázaly pak snahy českého 
osvícenství a národního obro-
zení, od Dobrovského až k Pa-
lackému. Masaryk se cítil jejich 
pokračovatelem a dovršitelem.

Masaryk také hledal dějinný 
smysl naší kultury a spatřoval jej 
v boji o vzdělanost člověka a o 
svobodu jeho myšlení a jednání.

T.G. Masaryk byl také nej-

větší mravní osobností své doby. 
Mravní odpovědnost vždy a ve 
všem určovala jeho veřejné ko-
nání, jako politika, historika i 
fi lozofa. Masaryk ztělesňoval v 
národním životě své do by hlas 
svobodného a nezcizitelného 
svědomí. Odtud také plyne jeho 
nesmírná autorita.

Je třeba také připomenout 
Masaryka jako demokrata, 
zakladatele naší demokratic-
ké  státnosti. Demokracie byla 
Masarykovi obecnou životní 
formou. Žít demokraticky zna-
menalo pro něj splňovat svoji 
humanitu, to je lidskost. Zrušit 
jakoukoliv nadvládu duševní, 
mravní, tělesnou, spravovat se 
sám k vlastnímu dobru a k pro-
spěchu a přitom i k lásce k bliž-
nímu. Masaryk kladl důraz na 
„výchovu k demokracii“ a myslel 
tím především výchovu mravní. 
Nedovedl si představit demo-
kracii bez mravní odpovědnosti 
občana a politika.

Masarykovi se demokra-
cie nekryla s žádným hotovým 
státním útvarem, masarykovská 
demokracie totiž není věc, nýbrž  
c e s t a. Je metodou, směrem je 
stále svobodnější a lidsky plnější 
společnosti.

T.G. Masaryk byl také člo-
věk náboženský a nábožný. Svou 

mravní inspiraci zdůvodňoval  ze 
své víry v Boha a z příkazu Boží 
vůle. Docházel  k přesvědčení, že 
mravní zdokonalování člověka je 
objektivně daným zákonem evo-
luce, procesem, který se uskuteč-
ňuje nutně a nevyhnutelně. 

Na počátku 21. století nás 
stále oslovují především Ma-
sarykovy ideály demokratické 
a ideály humanitní. Jeho myš-
lenky jsou zrcadlem, zda to co 
buduje, o co usilujeme, po čem 
toužíme, je naplňováním těchto 
ideálů humanity, demokracie, 
sociální spravedlnosti a je s nimi 
v souladu. 

Vždyť masarykovská demo-
kracie je cesta, cesta ke zdokona-
lování lidské společnosti a tedy 
také cesta ke zdokonalování kaž-
dého z nás.                               Řez



strana 17Číslo 9/2007

Kojetínský  zpravodaj

Ježíš řekl: „Neboť kdekoli se 
shromáždí dva nebo tři v mém 
jménu, tam já jsem uprostřed 
nich.“                    Matouš 18,20

Další možnosti setkání:
- v průběhu září opět začnou hodiny „duchovní výchovy“ ve školách. Pravděpodobně na ZŠ 
Svat. Čecha a ZŠ Sladovní ul. Termíny budou upřesněny. Hodiny povede kazatel Jiří Pleva.
- v září také pokračují každé úterý odpoledne pravidelné hodiny „jógy,“ které vede Alena Flége-
lová z Přerova.
Na naše setkávání jste všichni srdečně zváni. Přijďte, těšíme se na Vás. 
Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho dalšího najdete na našich webových strán-
kách: http://ccshkojetin.wz.cz/

Junák - svaz skautů a skautek ČR

Každým rokem o prázdni-
nách pořádá skautské středisko 
v Kojetíně letní stanový tábor 
nejen pro děti z oddílu v Koje-
tíně a Uhřičic, ale i pro ostatní 
neregistrované děti. Ani letos 
tomu nebylo jinak, jen došlo ke 
změně místa a spojení s táborní-
ky z Přerova. Tentokrát se tábor 
uskutečnil na okraji vojenského 
výcvikového prostoru Libavá a 
to na pěkném tábořišti obklope-
ném lesy a potokem. Do nejbliž-
ší vesnice bylo sice jen 3 km, ale 
i tak nám to připadalo, jako by-
chom byli daleko od civilizace.      

Během prožitých 15 dní 
poznali táborníci nejen stavění 
hangáru, kuchyně a jídelny, ale 
i program zaměřený na zdo-
konalení získaných znalostí v 
oddílech během roku, jako je 
lukostřelba, rozdělání ohně, zna-
lost bylin a dřevin, stavba růz-
ných druhů stanů, bivakování 
a spoustu jiných aktivit. Samo-
zřejmě nemohly chybět hry a to 
jednak pohybové či náročné na 
obratnost, jednak hry rozvíjející 
důvtip a logické uvažování. Také 
došlo na noční hry a oblíbenou 
„lesní bojovku“. Za deštivých 
dnů ( a těch bylo letos většina) 
se osvědčilo družinové zpívání, 
rukodělky z přírodnin, drátků i 

Letní tábor 2007
papíru, výroba čelenek, náram-
ků, luků, aj.

Celotáborová hra měla letos 
název „TAJEMSTVÍ  ŠONIJ-
SKÉHO  KMENE“ a všichni v 
táboře byli členi této větve Siuxů. 
Jednotlivé etapy byly rozvržené 
tak, aby si táborníci vyzkoušeli 
spát v přírodě, vařit z přírodnin, 
vyrobit „zbraň k lovu“, stopovat 
zvěř, rozpoznat noční zvuky, na-
jít vesnici v neznámé krajině a 
jiné zajímavé úkoly, které přináší 
život lesních lidí – indiánů.

Celý takto připravený pro-
gram a tábor by se neobešel bez 
nadšených vedoucích a rodičů 
členů, kteří poskytli svůj čas a um 
pro ostatní, za což bych jim všem 
chtěl velice poděkovat. Naše díky 

patří i sponzorům, kteří poskytli 
dopravu či věcné dary, a napo-
mohli tak rozšířit pestrost v jídel-
níčku i ceny dětem.

A protože vše pěkné jednou 

skončí, i letošní tábor je minulostí 
a po jeho zhodnocení již připra-
vujeme program tábora 2008.

Za všechny vedoucí zapsal 
Výtiska Antonín  
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Ze sportu

TJ Sokol Kojetín
Tábor TJ Sokol Kojetín ve Vražném v roce 2007

Letní sezóna ve Vrážném 
byla jako každá předchozí a 
přesto tak jiná: bylo to již po tři-
cáté, co se tábor Tělovýchovné 
jednoty Sokola Kojetín konal 
na vráženské louce. Při této pří-
ležitosti jsme chtěli ještě před 
prázdninami všem bývalým i 
současným táborníkům, přáte-
lům i ostatním připomenout, 
jak krásných 30 let to bylo a 
zároveň naznačit, jak příjemné 
chvíle nás čekají v letech příš-
tích.

Za tímto účelem byla 17. 
června v Okresním domě na 
Masarykově náměstí v Kojetí-
ně slavnostně otevřena výstava 
mapující činnost táborníků ve 
Vrážném od prvního ročníku až 
po ten loňský, tedy ročník 2006. 
K vidění bylo velké množství 
fotografi í, z nichž některé jsou 
dnes již doslova historickými 
kousky. Součástí výstavy byly 
upomínkové předměty, kroni-
ky, rukodělné výrobky i koutek 
„výzbroje a výstroje správného 

táborníka“. Zároveň s otevře-
ním expozice byla také vydána 
obnovená a doplněná ročenka, 
obsahující údaje o táborech a 
akcích na táborové základně ve 
Vrážném za uplynulých třicet 
let. 

Otázku hodnocení úspěš-
nosti výstavy nejlépe zodpoví 
následující zápisy v knize ná-
vštěv: „Výstava se velmi povedla 
a rádi jsme zavzpomínali na tá-
bory, kterých jsme se zúčastnili 
a bylo jich dost.“ „Děkujeme za 
krásné vzpomínky.“

V příjemné práci na výstavě 
a ročence se přiblížil čas prázd-
nin a s nimi začátek nové tábo-
rové sezóny. Než se však mohou 
na louku sjet první účastníci, je 
třeba splnit úkol poslední, avšak 
nejdůležitější: postavit táboro-
vou základnu. Letos přiložilo 
ruku k dílu množství přátel a 
pomocníků. Touto cestou by-
chom všem chtěli vyjádřit po-
děkování a také přání, aby tomu 
do budoucna nebylo jinak. 

Prvními účastníky se již 
tradičně stávají dorostenci a 
dorostenky, pro něž tým vedou-
cích připravuje program plný 
soutěží, sportovních klání, psy-
chologických her, netradičních 
činností i tradičních tábornic-
kých dovedností. Celotýdenní 
hra „Truckeři“ hochy i dívky 
pobavila a zaujala, a také díky ní 
odjížděli plní nových zážitků. 

Prázdné stany po dorosten-
cích zaplnili účastníci žákov-
ského tábora. Jako každý rok je 
čekala etapová hra, pro letošek 
jsme zvolili tematiku Pána Prs-
tenů. Děti ve věku 10 – 15 let se 
na dvanáct dnů proměnily ve 
Společenstvo Prstenu a společ-
ně bojovaly na straně dobra za 
záchranu Středozemě a zničení 
Prstene moci. K tomu se mu-
sely vypořádat i s úkoly docela 
obyčejnými, jako je zpracování 
dřeva, orientace v terénu, zá-
vody a hry, a někdy i nepřízeň 
počasí. Všechno ale zvládly na 
výbornou a domů se vracely jen 
nerady.

V posledních letech stoupá 
zájem zejména o tábory rodičů s 
dětmi, proto pořádáme tři běhy: 
první je určen hlavně rodičům a 
dětem z Kojetína, na dalších se 
potkávají rodiče s dětmi z celé 
republiky. Není však výjimkou, 
přijede-li doslova celá rodina, 
starší sourozenci s mladšími 

nebo třeba prarodiče s vnouča-
ty. Program je přizpůsoben jak 
potřebám dospělých, tak dětí 
a obsahuje i společné aktivity 
„malých a velkých“ účastníků.

Připomenutí výročí 30 let by 
nebylo úplné bez přátel, neboť 
tábor nedělá táborem jen pro-
gram, příroda nebo zábava, ale 
hlavně a nejvíce přátelství. Pro-
to jsme připravili akci nazvanou 
Setkání 2007. Pozvání přijalo a 
zúčastnilo se 122 táborníků, ve-
doucích, kuchařek a zdravotnic. 
Všem jsme nabídli několik dru-
hů programu, hlavní náplň však 
byla jiná: nádherné vzpomínky 
a přátelská setkání, mnohdy i 
po dlouhých letech. 

Poslední událostí letošního 
léta se stala „Aktivita“, dříve 
tradiční akce pro dospělé. Její 
pořádání bylo ukončeno v roce 
1991, letos slavila opět úspěch a 
tak nezbývá než doufat, že tra-
dici obnovíme.

Co dodat na závěr? Tábory 
roku 2007 jsou již příjemnou 
vzpomínkou a na ty příští si 
počkáme spolu se zápisem jed-
né z účastnic v kronice Setkání 
2007:

„Těžko hledat vhodná slova,
snad se tady sejdem znova.

Za rok nebo deset let,
Vrážné přiláká nás zpět.“

za tým vedení tábora 
Lenka Němečková
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Historické foto

Pohled na náměstí Míru v době 2. světové války. Prostor před ZŠ nám. Míru v roce 1911. Vlevo dnešní gymnázium, 
uprostřed bývalý statek, vpravo rodinný dům.

ZŠ na ulici Svatopluka Čecha na počátku 20. století. Předchůdce hotelu Pivovar stojící zde do roku 1904.

Rychlostní kanoistika – Sportovní klub MORAVA Kojetín
Ševčík mistr Evropy, Braunerová jede na Olympijské naděje!

Ve dnech 14.-15.7.2007 se konalo ve 
slovenském Trenčíně Mistrovství Evropy 
v maratónu, kde se v kategorii veteránů 
stal mistrem Evropy Zdeněk Ševčík, kte-
rý v tomto závodě na 14 km potvrdil své 
kanoistické kvality. Zahanbit se ovšem 
nedal ani na Mistrovství České repub-
liky konaném ve dnech 17.-19.8.2007 v 
Račicích, kde si dojel pro dvě stříbrné 
medaile a to na singlkanoi na trati 200m 
a 500m.

Mimo závodění se mnoho let věnuje 
výchově mladých talentů. Jeho svěřen-
kyně, Marie Braunerová, na Mistrovství 
České republiky 2007 získala 2. místo a 
stříbrnou medaili na čtyřkajaku na trati 
500m, dvě čtvrtá místa na deblkajaku na 

500m a 1000m. Na singl kajaku získala 
8. místo na 500m a 5. místo na 1000m 
– ve svém ročníku však 2. místo, čímž 
se nominovala na Závody Olympijských 
nadějí, kde bude společně s dalšími no-
minovanými závodníky reprezentovat 
Českou republiku. Tento závod se usku-
teční 22.-23.9.2007 v polské Bydgošti.

Svým umístěním na Mistrovství 
České republiky Marie potvrdila svou 
vzrůstající výkonnost, která plyne z kaž-
dodenního poctivého tréninku.  Práce 
zde však nekončí. Závod Olympijských 
nadějí a nadcházející další juniorská se-
zóna si vyžaduje pokračovat v usilovném 
tréninku.

SK Morava Kojetín

vybral a uspořádal Jiří Šírek
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Plynárenský sloupek

Bezpečné užití zemního plynu

3. Servis a revize odběrných 
plynových zařízení

Stejně jako Váš dodavatel zemního plynu Se-
veromoravská plynárenská, a.s., plní povinnosti 
k zajištění bezpečnosti při distribuci zemního ply-
nu, měl by mít i každý jednotlivý odběratel zájem 
o provozování svého odběrného plynového zaříze-
ní s maximální mírou bezpečnosti a za podmínek, 
které mu zajistí minimální náklady na provoz.

Doporučujeme Vám: 
Vaše odběrné plynové zařízení (rozvody plynu 

a plynospotřebiče)  si nechejte prohlédnou odbor-
nou fi rmou. Ta Vám doporučí případné opravy, 
provede vyčištění a seřízení Vašeho spotřebiče, 
příp. poradí a navrhne doplnění o prvky, které 
zvýší bezpečnost provozování Vašeho odběrného 
plynového zařízení. Kontrolu si naplánujte mimo 
topnou sezónu. Nejen u zemního plynu platí, že 
prevence je vždy mnohem levnější a přináší méně 
starostí, než odstraňování následků poruchy.

Revize plynových zařízení
Součástí bezpečného užívání zemního plynu jsou pravidelné revize plynových zařízení. Povinnost provádění pravi-

delných revizí vyplývá z vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., ve znění 
vyhlášky č. 554/1990 Sb. a vyhlášky č. 85/1978 Sb. 

Revizí se rozumí celkové posouzení plynového zařízení, při kterém se prohlídkou, zkouškou, příp. měřením kontro-
luje provozní bezpečnost a spolehlivost celého zařízení, nebo jeho částí. (Při revizi domovní plynové kotelny s obsluhou 
se kontroluje i dokumentace a odborná způsobilost obsluhy). Revizi smí provádět pouze revizní technik s příslušným 
rozsahem osvědčení odborné způsobilosti.

Výjimku z tohoto nařízení mají pouze ta plynová zařízení, která jsou v osobním užívání uživatelů bytů a místnosti 
nesloužící k bydlení – zde není povinnost provádění revizí dána zákonem. Ale i tak je uživatel bytu za bezpečný provoz, 
kontrolu a údržbu plynového zařízení ve svém bytě plně odpovědný. V případě, že dojde ke změně uživatele bytu, měl by 
před předáním bytu novému uživateli zajistit majitel bytu provedení revize plynového zařízení.

Majitel objektu odpovídá za pravidelné provádění revizí celého domovního plynovodu (s výjimkou bytových instalací 
a plynospotřebičů). Revizi je nutno každé tři roky opakovat. Revizní technik vystaví „Zprávu o revizi“, ve které musí být 
uvedeny všechny zjištěné závady s termínem k jejich odstranění. Závěrem revizní zprávy musí být jednoznačně konstato-
váno, zda je zařízení schopno bezpečného provozu, či ne. V  případě že ne, nesmí být zařízení provozováno, pokud nejsou 
všechny závady odstraněny a není provedena nová revize s kladným výsledkem.

I když není povinnost  provádění revizí u majitelů bytů a rodinných domků (pokud slouží k  jejich bydlení a bydlení 
jejich rodinných příslušníků), jak je výše uvedeno, stanovena zákonem, přesto doporučujeme i zde provádět pravidelné 
kontroly a posouzení stavu plynových zařízení odborně vzdělanými pracovníky.

Inzerce
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Obkladačské práce 
Bytová jádra 

Koupelny na klíč

Roman Vystavěl
Tel: 731 114 537

MANIKÚRA
…………………………..

PEDIKÚRA
PETRA SOLAŘOVÁ

605 250 378
PEDIKÚRA

…………………………………………………
» kompletní ošetření nohou
» masáž nohou

MANIKÚRA
…………………………………………………

» MANIKÚRA
(systém péče o nehty)
»P.SHINE
(leštění nehtů pomocí japonských vosků)
»FRANCOUZSKÁ MANIKÚRA (lakování)
»PARAFÍNOVÁ LÁZEŇ NA RUCE
»NEHTOVÁ MODELÁŽ

otevřeno dle objednávek (605 250 378)
Družstevní 383, 752 01 Kojetín
(budova KILI FITNES a Úřadu práce)
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Společenská kronika

Vzpomínky

Dne 15. 8. 2007 jsme vzpomněli nedožité 91. narozeniny 
naší milé maminky, babičky a prababičky paní Marie Minaříkové. 

Zároveň jsme si 16. 8. 2007 připomněli nedožité 87. narozeniny 
našeho milého tatínka, dědečka a pradědečka pana Jana Minaříka, 

jehož 6. výročí úmrtí vzpomeneme 15. 9. 2007

S láskou a úctou k nim vzpomínají 
syn Jiří a dcera Jana s rodinami.



strana 23Číslo 9/2007

Kojetínský  zpravodaj

Dne 3. září si připomeneme nedožité 70. narozeniny 
mého milovaného manžela, našeho tatínka, tchána, 

dědečka a pradědečka Tibora Šmidy z Kojetína
S láskou a úctou vzpomínají manželka Drahomíra, dcery Helena a Renata s rodinami.

Již nemůžeme Ti podat ruku
a k narozeninám ti popřát,

jen na krásná a šťastně prožitá léta
s tebou, budeme stále vzpomínat.

Blahopřání

Dne 20. září vzpomeneme 2. výročí úmrtí 
mého manžela, tatínka, dědečka, bratra, švagra, strýce, 

pana Zdeňka Zaorala.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcera Denisa, 

syn Michal, syn Zdeněk, syn Tomáš s rodinou 
a vnouček Denisek a maminka.

Čas plyne dál a nevrátí co vzal, 
kdo Tě znal, vzpomene, 

kdo Tě měl rád, nezapomene.

Hodně štěstí, neboť je v něm víra,
hodně zdraví, neboť v něm je síla, 

hodně lásky, protože bez ní nelze žít.

31.srpna oslavila své požehnané 85. narozeniny 
Bedřiška Grussová z Kojetína.

S gratulací přání zasílá Tvá kamarádka Jiřina.

Poděkování

Děkuji panu Rudolfu Kalovskému ml.
za poskytnutou obětavou pomoc, nevšední 
ochotu a vlídné chování.

Žofi e Macíková, 
Tyršova 1227, 

Kojetín

Děkujeme všem přátelům a známým za 
účast na smutečním rozloučení s panem 
Janem Válkem a za projevenou soustrast.

Za zarmoucenou rodinu děkuje man-
želka a synové.
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V sobotu 14. července 2007 byly slavnostně přijaty do svazku občanů města Kojetín tyto děti:
Tomáš Kapoun   Julie Indráková          Jakub Uherek                    Michael Hrabčík  

    

Adam Giňa

Vítání dětí

Kojetínský zpravodaj vychází v nákladu 850 výtisků. Adresa vydavatele i redakce: Městské kulturní středisko Kojetín, příspěvková organizace, 
nám. Republiky 1033, PSČ 752 01. IČ: 00368903. Tel: 581 76 20 46, 581 202 202, e-mail: info@meks.kojetin.cz Odpovědný redaktor: Ing. Jiří Šírek. 
Redakční rada: Mgr. Olga Odehnalová, PhDr. František Řezáč, Hana Svačinová. Vychází vždy 1. týden v měsíci. Cena: 6 Kč. Povoleno Ministerstvem 
kultury pod reg. č. E 12649/2000. Tisk, grafi cká úprava a sazba: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav. Za podepsané články i zkratkou si zodpovídají 
autoři sami, uvedené názory nemusí být totožné s názory redakce.

Blahopřejeme

V sobotu 25. srpna 2007 byly slavnostně přijaty do svazku občanů města Kojetín tyto děti:
Marie Marečková        Klára Zendulková           Terezie Pompová             Šimon Vacula 

Tomáš Šarišský            Filip Režný                       Ondřej Režný                  Markéta Vyoralová 

Natálie Andrýsková    Lenka Zhřívalová           Simona Danková

Blahopřejeme


