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KojetínsKý
ZPRAVODAJ

Včera začalo, a pohled z okna by spíš naznačoval na 
konec října, než na počátek nejteplejšího období v roce. 
Jeden můj známý, který pod dojmem celoevropské mete-
orologické situace odložil dovolenou v Chorvatsku na září 
mi řekl, že léto bylo už v dubnu a počátkem května. V září, 
tradičním létě babím, snad bude lépe. 
Napsat v tomto duchu něco letně pozitivního není snadné, 
přesto zkusím pár postřehů. 
Máte před sebou letní dvojčíslo Kojetínského zpravodaje 
a události, které skončily nebo jsou před námi, stojí za to 
popsat nebo se o nich alespoň zmínit. 
Pohled na výsledky voleb do Evropského parlamentu 
v Kojetíně a účast voličů v nich nechám raději bez ko-
mentáře, názor na tuto událost nechť si udělá každý sám.  
Z pohledu života ve městě potěší pokračující práce na 
opravě komunikací na Lešetíně v celkové výši přes 23 mil. 
Kč s 18ti milionovým podílem peněz z EU. Řidiče jezdící 
směrem na Popůvky určitě potěšila opravená cesta, pou-
žívaná nákladními auty při stavbě dálnice. Ta v posledním 
období byla v havarijním stavu, takže již můžeme tuto vý-
padovku z města používat beze strachu o nápravy. Školáky 
ze ZŠ na nám. Míru i gymnazisty určitě těší, že jim prázd-
niny začaly o týden dřív. Je to tím, že na gymnáziu bude 
provedena přístavba učeben a na ZŠ se buduje nová mul-
timediální učebna za cca 5 mil. Kč, znovu s výrazným při-
spěním evropských peněz. 

Je tady léto

K létu neodmyslitelně patří hudební festivaly. Na ten ko-
jetínský - Božkov fest, který se bude konat 18. července 
2009 na kojetínské střelnici, se vypraví všichni rockchtiví. 
Letošní ročník nabízí opět bohatý program s hvězdnou 
slovenskou skupinou No Name a českými The Switch, 
kteří jsou sázkou na jistotu.
Polovina srpna bude znovu ve znamení tradičních Kojetín-
ských hodů a Kojetínského hudebního léta. Věřme, že přízeň 
Nanebevzaté Panny Marie bude Kojetínu nadále nakloněna 
a umožní uspořádat hody v plné parádě a v pěkném po-
časí. 
Ve druhé polovině srpna se opět otevřou brány loděnice 
a milovníci vodních sportů se můžou těšit na závody dra-
čích lodí.
Koncem září by pak mělo dojít k otevření úseku dálnice 
mezi Kojetínem a Stříbrnicemi, takže cesta na Kroměříž 
i Brno bude zase o něco příjemnější. No a pokud se chys-
táte na dovolenou, nezapomeňte přibalit k zavazadlům 
také dvě čerstvě vydané knížky. Ta první je o památkách 
našeho mikroregionu a jmenuje se Svědkové minulosti 
na Střední Hané, ta druhá je sborníkem o našem městě 
a jmenuje se Kojetín v proměnách času. O Kojetíně ani 
o památkách v mikroregionu nikdy nic podobného nevy-
šlo. Takže pěkné počtení a krásné léto!

Jiří Šírek, foto: chandra
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Z jednání Rady města Kojetín
Rada města Kojetín se na svém 57. zasedání konaném dne 27. května 2009 

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila výběr dodavatele na re-
alizaci veřejné zakázky malého roz-
sahu „Město Kojetín - Poskytnutí 
bankovního úvěru“ uchazeči Česká 
spořitelna a. s., pobočka Přerov, kte-
rý byl doporučen komisí pro posou-
zení a hodnocení nabídek ve zjedno-
dušeném podlimitním řízení na výše 
uvedenou zakázku,
- souhlasila s uzavřením smlouvy 
o úvěru č. 908/09/LCD s Českou 
spořitelnou, a. s., ve výši 13 mil. Kč, 
jejímž předmětem je přijetí úvěru na 
překlenutí časového nesouladu mezi 
potřebou finančních zdrojů na finan-
cování projektu (Rekonstrukce míst-
ních komunikací Hanusíkova, Čsl. 
legií a Dudíkova) a obdržením dota-
ce z Regionálního operačního pro-
gramu Střední Morava, a splatností 
úvěru ke dni 31. 5. 2010, návrh na 

uzavření smlouvy o úvěru s Českou 
spořitelnou, a. s. schválilo zastupitel-
stvo města dne 27. 5. 2009,
- schválila Mateřské škole Kojetín, 
příspěvkové organizaci, navýšení 
příspěvku na provoz na rok 2009  
ve výši 90.000 Kč,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru ve výši 3.000 Kč Klubu stomiků 
o. s. Přerov, na činnost v roce 2009,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru ve výši 10.000 Kč Sportovnímu 
klubu R. K. Božkov o. s., jako příspě-
vek na konání třetího ročníku hudeb-
ního festivalu Božkov fest dne18. 7. 
2009,
- schválila přijetí příspěvku z roz-
počtu Olomouckého kraje ve výši 
150.000 Kč na částečnou úhradu 
výdajů na zajištění a akceschopnosti 
jednotek sborů dobrovolných hasičů,

- zároveň schválila spolufinancová-
ní obce ve výši 150.000 Kč,
- schválila jednostranné zvýšení 
nájemného z obecních bytů v majet-
ku Města Kojetína na další období, 
s účinností od 1. ledna 2010, v sou-
ladu s příslušnými ustanoveními zá-
kona č. 107/2006 Sb., o jednostran-
ném zvyšování nájemného z bytu 
a o změně zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozděj-
ších předpisů,
- souhlasila se záměrem zřídit při 
Základní škole Kojetín, Svatopluka 
Čecha 586, přípravnou třídu,
- vzala na vědomí petici obyvatel 
domu č. p. 1299 a č. p. 1300 z Polní 
ulice v Kojetíně, ze dne 10. 5. 2009, 
jejímž předmětem je stavba dětské-
ho hřiště v této lokalitě.

Jiří Šírek

Z jednání Zastupitelstva města Kojetín
Zastupitelstvo města Kojetín se na svém 23. zasedání konaném dne 16. června 2009 

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:

- schválilo rozpočtové opatření 
č. 6/2009 ve výši 800 tis. Kč řešící po-
krytí ztráty Pivovarského hotelu s. r. 
o. za rok 2008,
- schválilo Dohodu o zápočtu pohle-
dávek mezi Městem Kojetínem a Pi-
vovarským hotelem Kojetín s. r. o.,
- vydalo Obecně závaznou vyhlášku 
města Kojetína č. 3/2009 o místním 
poplatku za užívání veřejného pro-
stranství,
- schválilo poskytnutí půjčky z „Fon-
du rozvoje bydlení Města Kojetína“ 
dle Pravidel pro tvorbu a použití úče-
lových prostředků „Fondu rozvoje 

bydlení Města Kojetína“ Městu Koje-
tín, ve výši 700.000 Kč,
- schválilo prodej pozemku ul. Dvo-
řákova p. č. 800/28, orná půda, o vý-
měře 474 m2, k. ú. Kojetín,
- odložilo prodej pozemků v k. ú. Ko-
jetín (bývalý areál ŠS) na jednání ZM 
9/2009,
- uložilo Radě města Kojetína předlo-
žit na jednání ZM 9/2009 nově zpra-
covaný podkladový materiál,
- schválilo prodej nemovitostí - budov 
- garáží na pozemku p. č. st. 1733/1, 
2 a pozemku p. č. st. 1733/1, 2 zasta-
věná plocha a nádvoří, k. ú. Kojetín,

- vzalo na vědomí Výroční zprávu 
společnosti Technis Kojetín s r. o. za 
rok 2008, doplněnou o aktuální infor-
mace o činnosti společnosti Technis 
Kojetín s r. o. za období leden - kvě-
ten 2009,
- vzalo na vědomí Výroční zprávu 
společnosti Pivovarský hotel Kojetín 
s. r. o. za rok 2008, doplněnou o aktu-
ální informace o činnosti společnosti 
Pivovarský hotel Kojetín s. r. o. za ob-
dobí leden - květen 2009,
- schválilo plán činnosti Osadního 
výboru Popůvky na rok 2009.

Jiří Šírek

Výsledky podle stran počet hlasů  % hlasů
ČSSD 643 27,93%
KSČM 467 20,28%
ODS 451 19,59%
KDU-ČSL 250 10,86%
Suverenita 99 4,30%
Věci veřejné 56 2,43%

Výsledky voleb Evropského parlamentu
Výsledky voleb Evropského parlamentu ve dnech 5. - 6. června 2009 v Kojetíně: 

Volební účast: 23,10 %

Dělnická strana 48 2,08%
Starostové a nezávislí 40 1,73%
Strana zelených 36 1,56%
Moravané 32 1,39%
SNK - ED 25 1,08%
Všechny ostatní strany se nedostaly přes 1% odevzda-
ných hlasů. Přesné výsledky viz www.volby.cz

 Jiří Šírek
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Ve čtvrtek 25. června 2009 se setkali nejlepší žáci 
a studenti kojetínských škol se starostou města Ko-
jetín v obřadní síni Městského úřadu Kojetín.
Jednalo se o tyto žáky a studenty:

Základní škola nám. Míru Kojetín:
- Michaela Zavřelová ze 2.a - reprezentace školy v ob-
lastním kole Kinderiády (Olomouc),
- Jakub Ševeček z 2.b - reprezentace školy v oblastním 
kole Kinderiády (Olomouc),
- Tomáš Křeháček, Natálie Pešová ze 4.a - reprezenta-
ce školy v oblastním kole Kinderiády (Olomouc),
- Martin Kubalík ze 4.b - reprezentace školy v oblastním 
kole Kinderiády (Olomouc),
- Tomáš Škurka z 5.b - reprezentace školy v oblastním 
kole Kinderiády (Olomouc),
- Markéta Rozkošná z 6.a - 4. místo v okresním kole 
Zeměpisné olympiády,
- Lukáš Laski z 9.a - prezentace školy při Dni otevře-
ných dveří,
- Lenka Kvasničková, Veronika Pavlíčková, Tereza 
Raclavská, Pavla Zvonková z 9.b - dlouhodobé aktivity 
ve prospěch školy (Malé počítače, Dny otevřených dveří, 
Zápisy do 1. tříd...).

Základní škola Sv. Čecha Kojetín:
- Tomáš Mareček - nejlepší sportovec,
- Tomáš Ochocký, Barbora Zedníčková, Jakub Rou-
bal, Michaela Ďurtová - 1. místo v okresním kole Do-
pravní soutěže,
- Lenka Černá - 1. místo v okresním kole Olympiády 
v německém jazyce,
- Michal Hruška - dobré umístění v okresním kole Olym-
piády v anglickém jazyce a v Zeměpisné olympiádě star-
ší žáci,
- Barbora Kalousová - dobré umístění v okresním kole 
v Dějepisné olympiádě,
- Tomáš Pompa - 3. místo v Debatní lize,
- Patrik Mirvald - za aktivní činnost ve školní družině,
- Stanislav Valenta - nejlepší test v Dopravní soutěži 
mladší žáci.

Základní škola Sladovní Kojetín:
- Stanislav Čuri - žák 2. post. ročníku za vzornou repre-
zentaci školy ve vědomostní soutěži Zvídavý Neználek,
- Miroslav Hlaváč - žák 3. post. ročníku za vzornou repre-
zentaci školy ve vědomostní soutěži Zvídavý Neználek,
- David Farkas - žák 4. post. ročníku za vzornou repre-
zentaci školy ve sportovních soutěžích,
- Jana Polišenská - žákyně 5. post. ročníku za vzornou 
reprezentaci školy ve vědomostní soutěži Moudrá sova, 
Bystrá liška,
- Mario Mižikar - žák 6. post. ročníku za vzornou repre-
zentaci školy v krajském kole lehkoatletického čtyřboje 
v Olomouci,
- Nikola Krištofová - žákyně 7. post. ročníku za vzornou 
reprezentaci ve sportovních soutěžích,
- František Šišák - žák 7. post. ročníku za vzornou re-
prezentaci školy na Hudebním festivalu na Plumlově a za 
vzornou a příkladnou přípravu na vyučování,

Nejlepší žáci a studenti kojetínských škol
- Klára Žigová - žákyně 9. post. ročníku za vzornou re-
prezentaci školy v krajském kole Lehkoatletického čtyř-
boje v Olomouci.

Gymnázium Kojetín:
- Petra Tejchmanová, Dominika Coufalová (prima),  
Lenka Gardavská (sekunda) - krajské kolo soutěže 
Zelená stezka - Zlatý list - tým obsadil 6. místo ze 13ti 
družstev,
- Lukáš Knob (tercie) - 1. místo v okresním kole Malé 
chemické olympiády, 1. místo v okresním kole Fyzikální 
olympiády,
- Pavel Francírek (sexta) - 2. místo v celostátním kole 
Přírodovědného klokana, 7. - 11. místo, úspěšný řešitel 
v krajském kole Matematické olympiády,
- Jan Palička (sexta) - Biologický projekt „Putování za 
krásami střední Hané“, 3. místo v krajském kole soutěže 
Europa Secura, 4. místo ve 12. ročníku Debatního po-
háru, 2. místo ve finále soutěže Filuta 2008 s projektem 
„Zkušební systém sLearn“, 1. místo v okresní a krajské 
obhajobě práce SOČ, obor historie, s prací „Regulace 
vodních toků u Uhřičic - historie a současnost sifonu“,
- Tomáš Šestořád (sexta) - Biologický projekt „Putová-
ní za krásami střední Hané“, 3. místo v krajském kole 
soutěže Europa Secura, 4. místo ve 12. ročníku Debatní-
ho poháru, 1. místo v okresní a krajské obhajobě práce 
SOČ, obor historie, s prací „Regulace vodních toků u Uh-
řičic - historie a současnost sifonu“,
- Michal Axamit, Milan Ligač (sexta), Kristýna Strašá-
ková (2. ročník) - Moderování společenských akcí gym-
názia (akademie, maturitní plesy), MěDDM (soutěže), 
MěKS (Divadelní Kojetín, koncerty, akce pro děti),
- Tomáš Skácelík (3. ročník) - 3. místo v krajském kole 
soutěže Europa Secura, účast ve finále Debatní ligy 
v Nymburce.

Základní umělecká škola Kojetín:
- Marie Tomaníková - 1. místo v okresním kole soutěže 
MŠ ve hře na trubku,
- Aneta Dostalíková - 1. místo v okresním kole soutěže 
ve hře na zobcovou flétnu,
- Adéla Paráková - 1. místo v okresním kole soutěže 
ve hře na zobcovou flétnu, 1. místo v krajském kole, 
2. místo v ústředním kole,
- Marcela Pěchová - 1. místo v okresním kole soutě-
že ve hře na zobcovou flétnu, 1. místo v krajském kole, 
2. místo v ústředním kole,
- Lucie Zajacová - 1. místo v okresním kole soutěže  
ve hře na zobcovou flétnu, 1. místo v krajském kole,
- Monika Psotková - 1. místo v okresním kole soutě-
že ve hře na zobcovou flétnu, 1. místo v krajském kole, 
1. místo v ústředním kole,
- Eva Mizerová - 1. místo v okresním kole soutěže ve hře 
na zobcovou flétnu, 1. místo v krajském kole, 2. místo 
v ústředním kole,
- Kateřina Hrouzová - 1. místo v okresním kole soutěže 
ve zpěvu, 4. místo v krajském kole.
Všem oceněným blahopřejeme, přejeme mnoho dalších 
studijních úspěchů i počinů a hezké prázdniny!

Komise školství a kultury
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Anketa
Anketní otázka tentokráte směřovala ke kojetínské zeleni.

Občanů (a nejen jich) se ptali Jan Palička, Marek Raclavský a Tomáš Šestořád z GKJ.
Otázka zněla: „Jste spokojen(a) se stavem kojetínské zeleně?“

Alena Nucová
Ano, jsem. Nijak bych ji neměnila.

Ladislav Pospíšil
Mohlo by to být lepší, mnohem lep-
ší. Změnu by měli provést odborníci. 
Já jsem sportovec, dlouhá léta jsem 
zde učil, proto bych chtěl, aby byly co 
nejlepší podmínky a hřiště pro spor-
tovce, trenéry…

Jitka Mazurková a Květa Krčmařo-
vá (+ kolemjdoucí)
M+K svorně: Rozhodně ne. I ten 
úklid, chodníky nestojí za nic, všude 
odpadky, vajgly…
Náhodný kolemjdoucí: Po všeckým 
je ho....
M: No a rozbitý sklo na hřišti, to je 
strašné. Děti si tam ani nemohou 
hrát.

Anna Šubíková 

Ani moc ne. Trávníky jsou tu vylo-
ženě ve špatném stavu. Rozhodně 
bych přidala více zeleně. Byla jsem 
v zahraničí a tam je to samá zeleň. 

Tomáš Garrigue Masaryk

(dlouhé mlčení)
Pozn. Pan president se asi řídí hes-
lem: Mluviti stříbro, mlčeti zlato.

Reakce města: Bude Kojetín měnit 
plochy veřejné zeleně?
Jiří Šírek
Tak zásadně ji měnit nebude, ale bu-
deme se snažit doplňovat plochy, 
kde zeleň chybí, což se dnes děje 
u ZŠ Svat. Čecha a postupně se bude po-
kračovat až k ZŠ nám. Míru a na dalších plo-
chách po kanalizaci. Každopádně dosadbu 
zeleně, obnovu, to chceme dělat dále.

Adéla Hálková
Ne, protože, kdykoliv se tady něco 
vysází, tak se to hned zničí. Městská 
policie by měla lépe hlídat.

Eva Mlčochová
No, vzhledem k tomu, že ji (té zele-
ně) na cestě od autobusu ke škole 
moc nepotkám, tak ani moc spoko-
jena nejsem. Chtělo by to změnit - 
ve smyslu rozšířit nebo alespoň 
uchovat…

Město Kojetín
podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

zveřejňuje záměr pronajmout 
 PARKOVACí MíSTO Č. 14 

v garážovém stání, situovaném v přízemí společných prostor domu 
č.p. 1309 v ulici Sladovní, Kojetín, Kojetín I - Město, 

na pozemku p. č. 259/1, zast. pl., v k. ú. Kojetín
za těchto podmínek:

- jedno parkovací místo lze využít pro jedno motorové vozidlo
v provozuschopném stavu, cena nájmu

minimálně 500,- Kč + 19% DPH/měsíčně.
Svou žádost s nabídkou ceny zašle žadatel v zalepené obálce,

označené v levém rohu nápisem „Výběrové řízení - garážové stání“
v termínu do 15. 7. 2009.

 Obálky budou otevřeny na jednání RM. 
Občané se mohou vyjádřit k záměru města po dobu 15 dnů ode dne zveřejnění

tohoto oznámení. Připomínky lze podat u MěÚ Kojetín, odbor majetku a investic města. 

VSTuPNé A PROVOZNí DOBA 
KOuPALIŠTě

- 40 Kč pro dospělé,
- 30 Kč pro děti do 15 let,

- 50% slevy vstupného od 17 do 19 hodin,
- vstup zdarma mají děti do jednoho roku   

a držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P. 

Provozní doba
 v červenci a srpnu  2009: 

pracovní dny: od 10 do 19 hodin
víkend: od 9 do 19 hodin
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Procházky Kojetínem (ulice a náměstí)
Sadová ulice 

Jde o část současné Tyršovy ulice, 
která vycházela z tehdejšího Rad-
ničního (Wilsonova) náměstí (dnes 
náměstí Míru) a končila u parku na 
ulici Svatopluka Čecha. Ulice se 
svažovala k parku a při deštích  byla 
obtížně schůdná. Na dolním konci 
bývala ulice téměř uzavřena  starou 
chalupou, takže zůstal jen průchod, 
široký asi 2 m. Když chalupa vyhoře-
la a byla zbořena, ulice se rozšířila, 
byla vydlážděna a stala se lépe prů-
chodnou. Stálo zde celkem 11 domů, 
mezi nimi např. Sýkorova pekárna, 
měl zde obchod zahradník Rajmund 
Navrátil, dále Hylákův dům, stojící na 
místě Waltrovy hospody. Za parkem 
pak pokračovala Městská ulice, zva-
ná také Žebračka.

Růžová ulice 

Kronikář Karel Štéger píše, že „… 
pojmenování ulice je nesporně pěk-
nější než ulice zasluhuje…“ Píše 
také o pověsti, o které se také zmi-
ňuje historik Josef Chytil v díle „Pa-
běrky z dějů kojetínských“, že název 
je odvozen od krvavé vody potůčku, 
který zde tekl. Josef Chytil se zmi-

ňuje o vpádu Tatarů v roce 1241 
a o vpádu táboritů a orebitů v roce 
1423. Karel Štéger dále upřesňuje, 
že jde patrně o potůček Psolučka, 
který tekl od Vyškovské brány ke 
Kroměřížské bráně a Podvalím dolů. 
Ulice, která zde vznikla dostala pak 
název Růžová ulice.
Historik Ladislav Hosák výskytem 
Růžové ulice (Rosengasse) dokazu-
je, že německá kolonizace v Kojetí-
ně (doložená v listinách z let 1331, 
1405, 1415) byla bavorsko - rakous-
kého původu.
Domy v této ulici stály jen po jedné 
straně, druhou stranu tvořily zídky 
zahrad domů na náměstí, tzv. ryn-
kovních domů. V místech dnešní far-
ské zahrady stávaly dva domy, kte-
ré byly zbourány. Roh Růžové ulice  
a dnešního náměstí Komenského 
tvoří budova fary a na protější straně 
je budova bývalého Tesařova hos-
tince, před tím hostinec Padrtův, pů-
vodně zde sídlil poštovní úřad, proto 
se říkalo „na staré poště“.

Lešetín, ulice Čsl. legií, ulice Du-
díkova 

V roce 1928 měl Kojetín  již více než 
tisíc domovních čísel. Ve dvacátých 
letech 20. století se stavělo v oblasti 
dnešní části Lešetín a postupně tak 
vznikaly výše uvedené ulice.

Sklepní ulice (Fortna) 
Ulička kolem hotelu Pivovar, která 
vychází z náměstí Dr. E. Beneše 
a klesá dolů k Tržnímu náměstí je 

známá jako „Fortna“, „Fortňa“. Nesla 
název také „Branka“ a ve dvacátých 
letech 20. století také název „Sklepní 
ulice“.

Hatě (Chropyňská - Přerovská ulice) 

Hatě (Na hatích) původní označení 
ulice, která vznikla podél silnice smě-
rem k Chropyni. Byly zde mokřiny, na 
které se kladly hatě.
Hatě - přechod přes bažinu, mokřinu, 
tvořený z kulatiny, otepí proutí zatíže-
ných kameny a zasypaných hlínou. 
Tyto přechody (cesty) se musely 
často opravovat, což byla práce pro 
ty, kteří si odpykávali nějaký trest.  
Domky stály po obou stranách sil-
nice. Na počátku 20. století byly 
kryty „dochem“ (slaměnými došky),  
ve dvacátých letech 20. století pak 
překryty břidlicí, nebo eternitem.
Poslední dům v Chropyňské ulici byl 
obydlím tesařského mistra Klemen-
ta Ježe, který byl správcem kojetín-
ských dřevěných mostů. Za tímto 
domem odbočovala cesta vpravo 
k obydlí pastýře Spáčila a k „výho-
nu“, tedy k pastvisku pro dobytek. 
Pastvisko bylo ohrazeno dřevěnou 
ohradou.
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Procházky Kojetínem (ulice a náměstí)
Kojetínské mosty 

Silniční:
Přes řeku Moravu, tzv. Bílý most, dří-
ve zvaný také „Panský most“, který 
udržovala vrchnost.
Železný most byl postaven v roce 
1903 silniční správou, místo starého 
dřevěného.

Druhý most přes řeku Moravu, který 
byl původně také dřevěný, udržovala 
obec, tzv. most obecní. V roce 1911 
byl obnoven jako železný. Most nese 
název „Most Dr. Václava Šíleného“, 
poslance za kojetínský soudní okres. 
Most vede přes Moravu směrem 
k lesu.
Třetí most vede přes mlýnskou strou-
hu z chropyňské silnice směrem 
k řece Moravě. Původně také dřevě-
ný se železným zábradlím.

Zahradní ulice 
Původně zvaná „Ve vrbkách“. Jak 
už název říká cesta vedla mezi 

zahradami a podél „greftu“ (pří-
kopy) odvádějící vodu z Podva-
lí do mlýnské strouhy. Postupně 
se toto místo zastavovalo rodin-
nými domky.

Podvalí 

Ulice Podvalí se táhne pod městský-
mi zahradami, pod bývalým hřbito-
vem u kostela, od Kroměřížské ulice 
k ulici Přerovské. Ulice tedy udržuje 
směrem bývalých hradeb (valů), kte-
ré chránily město před nenadálým 
útokem nepřátel. Silnice vedoucí 
Podvalím byla dlouho postrachem 
všech vozků. Ve 20. letech 20. století 
byla zvýšena a vydlážděna.
Starý kojetínský hřbitov, který byl 
u kostela, sahal hlouběji do Pod-

valí. Při dláždění byl silniční oblouk 
zmenšen, část hřbitovní navážky od-
straněna a silnice rozšířena. Kolem 
bývalého hřbitova byla postavena  
nová kamenná zeď. 

Ztracená ulice 

Vychází z Kroměřížské ulice smě-
rem do polí. Je to ulice krátká, v roce 
1866 zde stálo 7 chalup ve dvacá-
tých letech 20. století kronikář za-
znamenal 17 domů. Ztracená ulice 
byla dlouho známá tím, že zde bylo 
letní sokolské cvičiště (sokolská za-
hrada). V zimě zde bývalo kluziště. 
Nevýhodou sokolské zahrady bylo, 
že bývala zaplavována vodou a pak 
následovala hejna komárů, která ob-
těžovala cvičence i diváky.           řez

VAŠE OBLíBENÁ HOSPŮDKA OPěT V PROVOZu!!!

Nabízíme:
♠ výběr ze tří druhů denního menu za skvělé ceny ♠

♣ výtečnou kuchyni šéfkuchaře Mojmíra ♣
♥ příjemné posezení v letní zahrádce ♥

♦ grilování ♦
TěŠíME SE NA VÁS - NAŠE SPOKOJENé ZÁKAZNíKY.

Fa Hofandr s. r. o.      Telefon: 777 206 169, 774 947 450

INZERCE
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Mateřská škola Kojetín
Poslední dny školního
roku

Školní rok 2008/2009 pomalu končí 
a my už můžeme vzpomínat na to, 
co jsme ještě v jeho závěru prožili.
Hned v pondělí 1. června se zúčast-
nily děti z mateřské školy Hanusíko-
va - z oddělení Pastelek „Vítání léta“ 
pořádaného MěKS ve Vzdělávacím 
a informačním centru. Ve svém pro-
gramu vystoupily s pásmem pohád-
kových písní. Za jejich výkon čeka-
la děti sladká odměna. Poděkování 
patří dětem z Pastelek, ale i jejich 
učitelkám.
Také v naší škole jsme Den dětí 
oslavili - pro některé děti byl připra-
ven program v loděnici - Rybičky, Be-
rušky, Srdíčka a Koťátka. Sluníčka 
a Pastelky zakončily indiánský týden 
hledáním pokladu na školní zahra-
dě.
Ve středu 10. června děti z předškol-
ních oddělení navštívily dětské oddě-
lení Městské knihovny Kojetín. Poví-
daly si o knihách a jejich autorech 
a na závěr si poslechly četbu pohád-
ky „Matýskův den“. Besedu doplňo-
vala výstavka knih s přírodní témati-
kou a o zvířátkách.

V pátek 19. června jsme se v obřadní 
síni města Kojetína slavnostně roz-
loučili s předškolními dětmi, které 
v září 2009 zasednou do lavic prvních 
tříd základních škol. Ředitelka  MŠ 
i místostarosta města popřáli všem 
dětem krásné prázdniny a úspěšný 
vstup do školy. Každý předškoláček 
si odnesl malý dáreček, pamětní 
list a šerpu přes rameno s nápisem 
„Předškoláček 2009“.
V pátek 26. června jsme na škol-
ní zahradě MŠ Hanusíkova uspo-
řádali pro děti z obou mateřských 
škol slavnostní ukončení školního 
roku 2008/2009. Děti z obou školi-
ček zhlédly pohádku hranou živými 
herci s doprovodem živé hudby s ná-
zvem „Duhová pohádka“ v podání 
Kamila Kouly z umělecké agentury 
Olomouc. Tím jsme ukončili školní 
rok, rozloučili se s kamarády a odešli 
za prázdninovým dobrodružstvím.
Krásné prožití prázdnin plné pohody 
a sluníčka tedy přejeme všem dětem, 
ale i dospělým - jejich rodičům a také 
všem zaměstnancům školy. Těm pa-
tří velké poděkování za jejich celo-
roční práci a snahu, kterou věnovali 
přípravě vzdělávacího programu pro 
„naše“ nejmenší - děti předškolního 
věku v MŠ Kojetín.          vedení MŠ

Návštěva kojetínského
muzea 
V pátek 22. května navštívily děti 
z oddělení Rybiček kojetínské mu-
zeum. O historii města dětem vyprá-
věl městský kronikář František Ře-
záč. Dětem přečetl několik pověstí  
o Kojetíně z knih Bohumíra Štégera, 
vyprávěl o zajímavostech z historie 
města a ukázal dětem exponáty ze 
sbírek kojetínského muzea. Nako-
nec si mohly děti zasoutěžit ve zna-
lostech, které si zapamatovaly z vy-
právění kronikáře. Protože všichni 
byli pozorní, každý si odnesl sladkou 
odměnu. Pro děti byla tato návště-
va velice poučná a dozvěděly se  
o městě, ve kterém žijí zajímavé věci 
z jeho minulosti.

Nasťa Šírková
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Dopravní výchova
V letošním školním roce 2008/2009 
se žáci 3. - 5. ročníku naší školy zú-
častnili tří na sebe navazujících částí 
dopravní výchovy. Celý projekt se ko-
nal pod záštitou MěDDM Kojetín.
První část celé akce se konala v So-
kolovně v Kojetíně a skládala se ze 
tří okruhů: zdravověda, improvizo-
vané dopravní hřiště a policejní stá-
nek. Děti byly rozděleny do tří skupin 
a na jednotlivých stanovištích se stří-
daly. Zdravovědu vedly zkušené pra-
covnice ČČK, pobočky Přerov, pod 
vedením paní Stárkové. Děti se zde 
mimo jiné dozvěděly vše o první  po-
moci při různých úrazech, vyzkoušely 
si dýchání z úst do úst i obvazovou 
techniku.
Druhou část tvořily jízdy na kole  
a pěší chůze, při nichž si děti ověři-
ly, zda jsou správnými účastníky sil-

ničního provozu, zda umějí dopravní 
značky atd. Během pohybu po do-
pravním hřišti byly sledovány pracov-
níky policie, kteří jim dávali trestné 
body při případném přestupku, a na 
závěr pak žáci bez trestných bodů 
obdrželi odměny.
Ve třetí části u dopravního stánku 
poznávaly děti další důležité do-
pravní značky, řešily různé dopravní 
situace, ověřily si znalost důležitých 
telefonních čísel v případě nouze  
a mohly klást jakékoli dotazy  týkající 
se policejní práce.
V měsíci únoru pak mohli žáci své 
znalosti získané v první části zúročit 
při testech v počítačové učebně  na 
naší škole. Tyto testy byly na závěr 
v jednotlivých kategoriích vyhodno-
ceny a vítězové pak byli odměněni 
hodnotnými dary a diplomy.
V závěrečné  praktické části se mohly 
děti předvést při dovednostech v jíz-

dě zručnosti na kole v areálu bývalé-
ho autobusového nádraží v Kojetíně. 
Tyto jízdy se konaly v červnu a byly 
krásnou tečkou za celým projektem 
dopravní výchovy. Stejně jako v před-
cházejících částech i zde čekaly na 
závěr nejlepší jezdce krásné odměny 
a diplomy. Výsledky uveřejníme na 
našich webových stránkách.
Celý projekt dopravní výchovy se 
setkal s velkým zájmem a nadšením 
žáků i učitelů. Naše poděkování patří 
zejména Marii Beránkové z MěDDM 
Kojetín, která celou akci organizova-
la.
Děkujeme též paní Stárkové a kolek-
tivu pracovnic ČČK v Přerově, Besi-
pu Olomouc a také Městské policii 
Kojetín a Policii ČR Přerov. Těšíme 
se na spolupráci a pokračování akce 
v příštím školním roce.

Iva Trefilková

Byli jsme na škole
v přírodě 
V letošním roce jsme si vyzkoušeli 
nové místo pro naši školu v přírodě. 
Tentokrát naši „páťáci“ vyrazili do 
Pakrhotelu Všemina u Slušovic. Na 

základě velice dobrých zkušeností 
vyrazíme příští rok ve dvou skupi-
nách na tradiční místo, chatu Kopřiv-
nou na Malé Morávce v Jeseníkách 
a starší žáci (4. a 5. třídy) na Vše-
minu. Na jednotlivé turnusy celkem 
vyrazilo 160 našich žáků pod vede-

ním svých učitelů a spolupracujících 
vychovatelů a zdravotnic. Všem patří 
veliké poděkování za hladký průběh 
celé výpravy za přírodou. O atmosfé-
ře akcí nejlépe svědčí snímky za sa-
motných škol v přírodě.

Vedení školy
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Vítejte prázdniny 
Tak jako každý školní rok se koncem 
června bilancuje. Porovnává se za-
mýšlené se skutečností. V současné 
škole je tato činnost tradiční a nikdy 
nelze najít dva roky, které by se po-
dobaly jako vejce vejci. V tom je škol-
ní život neopakovatelný. V centru po-
zornosti jsou samozřejmě výsledky 
výuky, které se našim žákům objeví 
na vysvědčení, ale se školou souvisí 
i řada dalších aktivit, které většinou 
rozvíjejí dětem jejich možnosti a do-
vednosti. Nesmíme zapomenout na 
sportovní soutěže, kde v řadě z nich 
naši reprezentanti uspěli i v porovná-
ní s „profesionály“ (sportovními ško-
lami) jako v oblastní soutěži Kinderi-
ády (náš tým mladších žáků obsadil 
v moravském regionální soutěži veli-
ce pěkné 7. místo). Znalostní olympi-
ády prověřily dovednosti našich žáků 
v jednotlivých předmětech a znovu 

se prosadila naše žákyně Markéta 
Rozkošná - krásné 4. místo v okres-
ním kole zeměpisné olympiády.
Všichni žáci navštívili během roku 
řadu divadelních představení, k vý-
znamným dnům měli připraveny 
filmy, setkali se s ilustrátorem dět-
ských knih, zazpívali si se skupinou 
Abraka Muzika. Prostě okusili zážit-
ky z kulturních pořadů.
Lyžařský kurz a škola v přírodě spo-
lečně s plaveckou školou tradičně 
tvoří náplň podzimního školního 
času (plavání), zimní sezóna pro 
nás znamená brázdění svahů na ly-
žích nebo snowboardech  a přelom 
května a června signalizuje našim 
dětem výjezd za poznáním krás mo-
ravských hor (Jeseníků a Vizovic-
kých vrchů).
Řada našich záměrů se podařila - 
ve spolupráci se zřizovatelem se 
podařilo získat grant na výstavbu 
víceúčelové multimediální učebny, 

některé nám zůstanou do budouc-
na. Veliké poděkování patří všem 
pracovníkům školy, správním i pe-
dagogickým, bez kterých by škola 
nemohla žít. Děkujeme touto ces-
tou rodičům i všem příznivcům ško-
ly za poskytnutou podporu morální 
i faktickou (pomoc v akci „Vysaďme 
si vlastní les“). Naším zbožným přá-
ním je mít dostatečné ekonomické 
zázemí, které by nám pomohlo.
Našim deváťákům a žákům pátých 
tříd, kteří z naší školy odcházejí, 
přejeme v dalším působení mnoho 
úspěchů a věříme, že na školu budou 
vzpomínat v dobrém. Užijte si všich-
ni krásné prázdniny, naberte potřeb-
né síly a těšíme se na vás v novém 
školním roce. Všem pracovníkům 
školy přejeme příjemné prožití za-
sloužené dovolené tak, aby nabrali 
dostatek energie na další práci. Na 
začátku září nás čeká překvapení.

Za vedení školy Zdeněk Šípek

Ze škol mikroregionu Střední Haná a okolí
Tajemný hrad Svojanov 
Děti ze základních a mateřských škol 
Křenovice a Lobodice vyrazily spo-
lečně na školu v přírodě. 
Letošní škola v přírodě byla netra-
diční v tom, že děti bydlely přímo na 
hradě Svojanov, kde se nejenom se-
známily s historií hradu, která často 
připomínala horory, ale také během 
pobytu zažily spoustu legrace a dob-
rodružství. Pokusily se osvobodit 
svojanovská strašidla - uhasily ohni-

vou svini pana Hamrlíka, šly cestou 
obra Pulusána, našly ve sklepení 
břitvu bezhlavého holiče Kubíčka 
a hledaly ingredience do lektvarů 
báby Kalafuny. S nadšením také 
dobývaly hrad, stavěly vlastní tvrze 
a objevily důmyslně ukrytý poklad.
K večerním potulkám jim hrozivě 
skřehotal krkavec a na cestě do kou-
pelny je upřeně sledovala zazděná 
bílá paní. Potměšilý skřítek Pipi-
ši jim zase věčně něco schovával, 
ale strážní andělé se postarali, aby 
všechny zážitky byly jen milé a pří-
jemné.
Za každý splněný úkol děti získaly 
vyznamenání a na konci byly paso-
vány na rytíře.
Domů si odvezly kromě šerpy s vy-
znamenáním a glejtu také knihu se 
zápisky a docela určitě vzpomínky, 
které nikdo jiný mít nebude.

Veronika Gambová

PŘIJíMÁME DěTI
DO MATEŘSKé ŠKOLY 

V KYSELOVICíCH
„Vše, co potřebuji k životu,

jsem se naučil v mateřské škole.“ 
Máte zájem přihlásit vaše dítě 

do mateřské školy?
Mateřská škola Kyselovice

nabízí volná místa.
Přijďte se do naší pěkné školky 

podívat a dítě samozřejmě
vezměte s sebou. Určitě se mu 

bude u nás moc líbit. 
Po telefonické domluvě nás
můžete navštívit kdykoliv.

V naší MŠ máme nové vnitřní
vybavení a prostornou zahradu.

Nabízíme časté vycházky
do přírody - ekologický kroužek,
logopedická cvičení, tvořivé dílny 

pro rodiče s dětmi a mnoho dalšího.
Jsme MŠ rodinného typu, preferujeme 

individuální přístup k dítěti.
V případě zájmu (5 a více dětí) odvoz 

a dovoz dětí do MŠ bude zajištěn.
Další informace naleznete na

www.skolka.obec-kyselovice.cz
Bližší informace na: 

telefon: 573 355 294, e-mail: 
ms.kyselovice@tiscali.cz
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Školní rok 2008/2009
Školní rok 2008/2009 byl na naší 
škole úspěšný. Od počátku školního 
roku zavládla na škole příjemná pra-
covní atmosféra, učitelský sbor tvo-
ří dobrý pracovní kolektiv, kterému 
záleží na výsledcích školy, v tomto 
duchu jsme působili na naše žáky 
a dosáhli jsme na mnohé cíle, které 
jsme si pro tento školní rok vytyčili.
Zúčastňovali jsme se ve větší míře 
všech dostupných naučných sou-
těží - olympiády v českém jazyce, 
v zeměpise, v dějepise, také malé 
chemické olympiády, pythagoriády 
a olympiád v anglickém a němec-
kém jazyce. V německé olympiádě 
naše žákyně Lenka Černá pod ve-
dením Miluše Štefanové zvítězila 
v okresním kole a postoupila do 
krajského kola, kde se umístila na 
7. místě. Další 1. místo jsme získali 
v okresním kole dopravní soutěže 
pod vedením Vlastislavy Jurajdové.
Pod vedením Pavla Navrátila na-
plňovali žáci v rámci společensko-
vědního semináře projekt „Vím, co 
smím“, který měl vést k lepšímu 
právnímu vědomí žáků.
Vzdělávací program školy je šit na 
míru žákům, kteří navštěvují naši 
školu, do výuky jsou často zařazo-
vány projektové dny či hodiny, pro-
pojují se předměty a výuka směřuje 

Aktivní pobyt v přírodě
- Baldovec

Žáci 7., 8. a 9. ročníku se zúčastnili 
týdenního pobytu v přírodě v rekre-
ačním centru Baldovec na území 
Moravského krasu. Část programu 
byla uskutečněna v místním lanovém 
centru, kde nám proškolení, speciali-
zovaní pracovníci, nabídli tzv. „zážit-
kové aktivity“. Byly to týmové hry, tar-
zaní skok z výšky 18 metrů volným 
pádem, lukostřelba, paintball, sjezd 
lanovkou, nácvik na horolezecké věži 

a lanových aktivitách. Další část byla 
věnována našemu vlastnímu progra-
mu, což byl celodenní výlet, pobyt 
u bazénu a hry na místních kurtech. 
Zde jsme si zahráli vybíjenou, nohej-
bal a malou kopanou.

Žáci si sami zajistili celovečerní pro-
gram, skládali verše, týkající se to-
hoto pobytu a zabavili se sami mezi 
sebou.
Celý pobyt byl velmi vydařený, hod-
ně adrenalinový a všichni byli spo-
kojeni. Pro příští rok bychom tento 
týden rádi zopakovali a chceme při-
lákat nové zájemce.
Celá akce byla zpracována jako pro-
jekt a je vyvěšena v prodejně Textil 
Polák, aby se i ostatní žáci mohli ale-
spoň touto formou seznámit s tím, 
co jsme prožili a příští rok se mohou 
také zúčastnit.      Marie Němečková

k praktickému využití, naší snahou 
je naučit žáky, aby věděli, kde hle-
dat když něco potřebuji vědět. Kla-
deme důraz na práci s textem.
Přijímací řízení na střední školy, 
které bylo letos velmi chaotické, do-
padlo pro naše žáky velmi dobře, 
v podstatě byli žáci přijati tam, kde 
si přáli. Většina žáků se hlásila na 
střední školy s maturitou.
Za úspěch považuji navázání lepší 
spolupráce s rodiči díky kvalitní prá-
ci třídních učitelů.
Velmi dobře pracovala po celý škol-
ní rok školní družina pod vedením 
Alice Stonové, zatímco jiné roky dětí 
v průběhu roku ubývalo, letos díky 
jejím aktivitám dětí v družině při-
bývalo, družinu navštěvovali hojně 
i žáci 2. stupně a spolu s mladší-
mi kamarády připravovali společné 
akce, jednou z nich byla módní pře-
hlídka, se kterou děti reprezentovaly 
nejen školu, ale i město v celostátní 
akci - „Bambiráda“ v Chropyni. Vy-
stupovali také na Dni matek v Uhři-
čicích, na dětském dnu v Kojetíně, 
i přesto, že to byly volné dny, nebyl 
problém získat děti pro veřejné vy-
stupování, poděkování patří i vycho-
vatelce a našim učitelkám, které se 
ochotně ve svém volném čase do 
těchto akcí zapojily.
V průběhu roku byl organizován 
lyžařský kurz, pobyt dětí 2. stupně 

v přírodě se zaměřením na turistiku, 
z kterého přijeli žáci nadšeni, ško-
la v přírodě na Malé Morávce se 
zaměřením na plnění indiánských 
disciplín přinesla dětem mnoho zá-
žitků.
I když máme školu pěknou, je stále 
co vylepšovat, proto podáváme pro-
jekt na zlepšení výuky cizích jazyků, 
praktických činností a volby povolá-
ní. Pokud bychom byli úspěšní, zna-
menalo by to vybudování jazykové 
učebny, školních dílen, učebny pro 
zahradnické práce a větší možnosti 
navštěvovat v rámci volby povolání 
střední školy v okolí, případně ně-
které podnikatelské subjekty.
Na závěr bych chtěla poděkovat 
všem zaměstnancům za jejich prá-
ci v uplynulém školním roce, škol-
ské radě za vynikající spolupráci 
a rodičům, kteří mají u nás děti nebo 
teprve budou mít, za důvěru. Žákům 
za reprezentaci školy a za pracov-
ní výsledky, většina pracovala dle 
svých schopností, ti, co mají rezervy 
ať už v přípravě na vyučování nebo 
v chování, slíbili pro příští školní rok 
nápravu.
Naše třídy jsou méně početné, 
o to více se můžeme dětem věnovat 
a v případě nějakých problémů jed-
nodušeji problém řešíme. 

Olga Odehnalová, ředitelka školy 
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Žijeme na zemi a budou
tu žít naše děti
Péče o životní prostředí stojí v sou-
časné době v popředí zájmu celé 
společnosti. U dětí z nepodnětného 
sociokulturního prostředí však výcho-
va ke správným environmentálním 
návykům spočívá v působení peda-
gogů v rámci výuky a mimoškolních 
aktivit. Je nutné řadit informace tak, 
aby pro děti byly nejen poučné, ale 
též zajímavé a zábavné. Proto po-
stupujeme od základních informací 

Základní škola Sladovní Kojetín
přes názorné ukázky až k praktické 
činnosti. Na chodbě školy máme již 
několik let barevně rozlišené nádoby 
na třídění odpadu a děti třídění prová-
dí již automaticky. Získané poznatky 
a dovednosti měly děti možnost si 
ověřit při naší školní „Hře o Zemi“, kde 
odpovídaly na otázky z problematiky 
životního prostředí. Pro nás pedago-
gy bylo velmi příjemné zjištění, že se 
děti v tématu orientují. I ty nejmladší 
plnily bez větších problémů úkoly na 
jednotlivých stanovištích a soutěžní 
hru si užívaly s nadšením.

Rozdávat radost a krásu
Krása je všude kolem nás i v nás 
a každý ji hledáme v něčem jiném. 
Postihujeme ji citem a nacházíme 
ve věcech velmi se různících. Kaž-
dá lidská osobnost vyhledává jiné 
oblasti krásna a zase i v nich dává 
přednost jen určitým motivům, hle-
diskům a kriteriím podle svých vloh 
a zkušeností, kterých děti mají jen 
velmi málo, a proto se je snažíme 
ovlivnit výchovou. Při práci v naší 
škole chápeme estetickou výcho-
vu nejen jako seznámení s obecně 

Doplňující akcí byla přednáška o tří-
dění odpadu, významu této činnosti 
a důležitosti recyklace. Přednášející 
lektorku překvapily děti svou pozor-
ností, správnými odpověďmi a do-
tazy svědčícími o znalosti základů 
ekologie. Závěrečná hra „ Na třídění“ 
byla rušná,  emotivní a skončila s vel-
mi dobrými výsledky. Hodnocení na 
výbornou patří tedy nejen dětem, ale 
i pedagogickým pracovníkům školy.

Blanka Kaštilová
koordinátorka environmentální

výchovy

uznávanými kritérii, ale snažíme 
se  vžít do osobnosti dítěte a mla-
dého člověka a usměrňovat i zdo-
konalovat  jeho přirozený vztah ke 
kráse. Tak vznikají u nás ve škole 
formováním spontánních aktivit 
dětí projekty, se kterými můžeme 
vystoupit nejen ve škole, ve měs-
tě, ale i v zahraničí. Velký úspěch 
měla naše hudebně taneční skupi-
na v loňském roce na Mezinárod-
ním festivalu V4 ve slovenských Gi-
raltovcích, kde vzhledem ke svému 
projevu a spontaneitě patřila k ne-
oblíbenějším účastníkům. 

Rovněž v letošním roce své celo-
roční úsilí předvedla taneční sku-
pina pod vedením Milana Miky 
a hudební skupina s frontmenem 
Nikolajem Giňou nejprve 17. červ-
na na Romano Džives a 18. června 
na Mezinárodním festivalu mláde-
že „Písničkou ke slunci“ na Plumlo-
vě. Všichni členové obou souborů 
svým nadšením a nasazením dáva-
jí příklad ostatním spolužákům, za 
což jim patří zasloužená pochvala 
a uznání.

Blanka Kaštilová
učitelka hudební výchovy

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Škola v přírodě
Malá Morávka 2009
Jako každoročně i letos vyrazili žáci I. 
stupně naší školy v doprovodu svých 
vyučujících na týdenní zotavovací 
pobyt tzv. školu v přírodě. Na rozdíl 
od předchozích let jsme s sebou le-
tos vzali i naše prvňáčky a vydali se 
do Jeseníků.
Ubytovali jsme se ve vesničce Malá 
Morávka v nově zrekonstruované 
chatě Kopřivná. Všichni  jsme se 
shodli na tom, že prostory chaty jsou 
opravdu velmi pěkné a pokoje útul-
né.
Hned první večer čekalo na děti 

překvapení. U ohně se sešly čtyři 
indiánské náčelnice - A. Stonová, 
E. Pěchová, M. Šírková a V. Rum-
plová, které děti rozdělily do čtyř 
indiánských kmenů. Každý kmen si 
posléze vyrobil svůj totem, náramek, 
čelenku a indiánský oděv. 
Tematika indiánů se prolínala všemi 
soutěžemi v průběhu celého týdne.
Neboť jsme pokládali za důležité 
pořádně prozkoumat okolní terén, 
vydali jsme se na dva zajímavé vý-
lety. Prvním cílem našeho poznávání 
byla Karlova Studánka. Zde jsme si 
prohlédli lázeňský areál, kde se léčil 
i bývalý pan prezident a pak jsme šli 
obdivovat horský vodopád, který nás 

uchvátil svou krásou a průzračností.
Výlet na Praděd jsme absolvovali 
střídavě pěšky a autobusem. Po ces-
tě jsme sice trošku zmokli, což nám 
však nic neubralo na dobré náladě. 
Nenechali jsme si ujít krásný výhled 
ze 73 m vysoké rozhledny. Nejprve 
jsme viděli pouze mlhu, ale pak se 
nad námi hory slitovaly a my jsme 
se mohli kochat krásným panorama-
tem.
Děti se vracely domů plny zážitků. 
Týden bez maminek zvládly na vý-
bornou i naši nejmladší účastníci 
a všichni si zaslouží velkou pochva-
lu.                                  V. Rumplová

vedoucí školy v přírodě
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Dobrodružná výprava 
do Itálie aneb Z Kojetína 
až na konec světa
 
Řím, věčné město, po staletí cent-
rum antické civilizace a Římské říše, 
později sídlo papeže, byl za dobu 
své existence nesčetněkrát dobyt. 
Mnohem méně pak výpravami a dru-
žinami z českých zemí. Jedné tako-
vé výpravy jsem se zúčastnil.
Jistě mi dáte za pravdu, že každá 
správná výprava by měla být pečlivě 
naplánována, nic nesmí být opome-
nuto, nic nesmí být ponecháno náho-
dě. Den před odjezdem jsem si uvě-
domil, a určitě jsem nebyl sám, že 
mám posledních čtyřiadvacet hodin 
na to, abych se sbalil, několikrát pře-
kontroloval sbalené věci, a zjistil, co 
všechno nemám. Při rozhodování, 
co vzít s sebou, jestli dostatek jídla 
nebo větší obnos peněz, jednoznač-
ně zvítězily peníze. A to už jen z toho 
důvodu, že peníze si nenárokují tolik 
místa ve vašem zavazadle jako třeba 
konzerva s masem. 
Následujícího dne, sbalen a připra-
ven na cestu, rozloučiv se svými 
rodiči, nastoupil jsem slavnostně do 
autobusu, který se měl stát mým no-
vým domovem. Poté, co byl složitými 
matematickými výpočty ověřen počet 
pasažérů, se dveře autobusu zavřely 
a autobus se rozjel neznámo kam. 
Cesta, občas zpestřená zajímavým 
výkladem paní průvodkyně, ubíhala 
poměrně rychle, ačkoliv se během 
cesty nic mimořádného nedělo. Spát 

jsem v autobuse nemohl. A nebyl 
jsem sám, což je také jeden z důvo-
dů, proč se tam spát nedalo.
Přestože jsme na území Itálie dora-
zili již v nočních hodinách, teprve až 
paprsky ranního slunce nás oficiál-
ně přivítaly v této krásné zemi. Náš 
autobus nás ráno vyložil v kempu 
Casalpalocco Castelfusano, jenž 
leží nedaleko Ostie a v němž jsme 
měli strávit první dvě noci. Vzhledem 
k tomu, že k převzetí obydlí mělo 
dojít navečer, vypravili jsme se, vy-
uživše služeb místního metra, do 
Říma. A hned jak jsme tam dorazili, 
začali jsme s prohlížením paměti-
hodností a vůbec všeho kolem, ne-
boť  fauna i flóra, pokud zde nějaká 
byla, se značně odlišovala od té, na 
níž jsme byli u nás zvyklí. 
První den jsme strávili v Římě. Úvod-
ní zastávkou na naší dobrodružné 
cestě za poznáním byl nejmenší stát 
světa - Vatikán. Na náměstí sv. Pet-
ra jsme dostali rozchod a čas na to, 
abychom prozkoumali okolí, objevili 
nějaké ty památky, obdivovali jejich 
krásu, nafotili fotky. Asi největším lá-
kadlem pro nás byla bazilika svatého 
Petra, konkrétně věž této baziliky, 
z níž se nám měl naskytnout úchvat-
ný pohled. Nevím, zda se to někomu 
podařilo dostat se až nahoru a fotit, 
ale já jsem to nebyl. Kvůli menšímu 
zdržení, rozsáhlosti celého komple-
xu, časové tísni a velkému přelidně-
ní jsem byl rád, že jsem se neztratil 
a že jsem stihl projít alespoň krypty 
a hlavní loď baziliky. Vzhledem 
k tomu, že se blížilo poledne (nebo 

Základní škola Sladovní Kojetín
Škola v přírodě
Každým rokem pořádá ZŠ Sladovní 
pro své žáky školu v přírodě. Letos 
jsme si s dětmi  vyjeli na Rusavu, kde 
jsme strávili krásný týden v příjemném 

prostředí chaty Jestřabí.
Počasí nám přálo a tak jsme podni-
kali výlety po okolí: výšlap na kopec 
Pardus, celodenní výlet na Hostýn.
Navštívili jsme muzeum v Rusavě 
a výstavu výtvarných prací žáků ZUŠ 

v Bystřici pod Hostýnem.
Mimoto byly pro děti připraveny různé 
sportovní aktivity, hry a soutěže.
Škola v přírodě se vydařila a děti se 
vracely domů se vzpomínkami na pěk-
ně prožité chvíle.     Hana Jarmerová

snad dokonce již bylo po poledni), 
začínal jsem pociťovat dvě nepříjem-
né věci: horko a hlad, načež jsem na-
byl dojmu, že naše výprava nezačala 
nejšťastněji. 
První problém byl záhy vyřešen, a to 
když jsme navštívili Vatikánská mu-
zea. Svou velikostí mi připomínala 
muzeum v Louvru nebo Britské mu-
zeum. Kromě soch antických vlád-
ců mou pozornost zaujaly nástěnné 
mapy z 16. století. Poté nám byl dán 
delší rozchod. Na nákupy, na občer-
stvení, zkrátka abychom načerpali 
síly. Na svačinku, kterou jsme si dali 
v restauraci poblíž Vatikánských mu-
zeí, snad nikdy nezapomenu! Násle-
doval přesun k Andělskému hradu, 
odkud jsme pokračovali k nejbližší 
stanici metra, které nás zavezlo do 
Ostie, kde na nás čekal náš autobus, 
aby nás přepravil do našeho nového 
domova. V kempu nás potkalo cel-
kem příjemné překvapení v podobě 
našich příbytků, které byly oproti na-
šim představám nadstandardně vy-
baveny. Únava z chození po městě  
a z nevyspání nás nakonec přemohla 
a my, plni dojmů a zážitků z prvního 
dne, jsme spokojeně usnuli.
Druhý den jsme posilněni snídaní 
a plni energie vyrazili za památka-
mi. Trochu jsme se povozili metrem 
a poté vyšplhali po Španělských 
schodech až ke kostelu Trinita dei 
Monti. Pak nás čekal poměrně dlou-
hý a náročný pochod na Piazza Na-
vona. Cestou jsme narazili na dvě 
zajímavá místa. První z nich byla 
barokní Fontána di Trevi, u níž jsme 
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se chvíli zastavili, abychom měli dost 
času na to si ji vyfotit, popřípadě za-
koupit nějaký ten pohled nebo upo-
mínkový předmět. Někteří z nás pod-
lehli horku, neodolali a alespoň ruce 
si v křišťalově čisté a průzračné vodě 
smočili. Druhým místem byl Panthe-
on. Tato nádherná antická stavba mě 
přímo učarovala svojí velikostí a mo-
numentálností. Je to zvláštní pocit, 
když si uvědomíte, že tento chrám 
zde stojí již dva tisíce let! Od Panthe-
onu vedla naše cesta přímo na Piaz-
za Navona. Potřebný čas na jídlo, 
na nákup potřebných i nepotřebných 
věcí a na hlubší seznamování s oko-
lím nám byl poskytnut právě zde.
Na Forum Romanum, které bylo naší 
další zastávkou, jsem se celkem tě-
šil, neboť jsem se domníval, že se 
konečně ocitnu v antickém Římě. 
Nejvíce mě přitahovala Curia Julia, 
sídlo římského senátu, neboť to byla 
jedna z mála budov, které byly vcelku, 
a také proto, že jsem ji viděl v učebni-
ci dějepisu pro první ročník středních 
škol a velice mě zajímalo, jak vypadá 
uvnitř. Sám ani nevím, co jsem čekal, 
že uvnitř spatřím, nicméně vstoupiv 
dovnitř, nic nenasvědčovalo tomu, 
že by zde někdy zasedal římský se-
nát. Prohlédli jsme si i ostatní památ-
ky a postupně se přesunovali smě-
rem ke Koloseu. Koloseum, které je 
dominantou a symbolem Říma, bylo 
posledním místem, jež jsme v Římě 
navštívili. Zvenku se Koloseum jevilo 
mnohem větší, ovšem když jsme se 
dostali dovnitř, zdála se mi být aréna 
poněkud malá. 
Rozloučili jsme se s Římem, napo-
sledy se projeli římským metrem 
a autobusem jsme se vrátili zpět do 
našeho základního tábora. Druhý 
den jsme byli nuceni tábor opustit 

a hledat nové dočasné bydliště.
Třetí den obecně vzato přinesl 
spoustu nového. Zejména pak fyzic-
ky zdatní jedinci si přišli na své při 
výstupu na Vesuv. Dá se říct, že prá-
vě v tento den se stala naše výprava 
dobrodružnou. Vedle znalostí z dě-
jepisu jsme mohli využít znalosti ze 
zeměpisu, přesněji geologie, petro-
logie, mineralogie atd., biologie a jak 
jsem již předeslal, fyzická zdatnost 
a vytrvalost byly nezbytné. Neuvědo-
muji si, že by se někomu nepodařilo 
úspěšně absolvovat cestu nahoru 
a dolů a že by někdo spadl či jinak 
se zranil. V tento den jsem si také 
začal uvědomovat, že jsem doposud 
nekoupil žádný suvenýr, dárek nebo 
upomínkový předmět a že bych to 
měl napravit. 
I když Vesuv v době našeho výstupu 
spal, raději jsme ho nerušeně opus-
tili (abychom ho náhodou nevzbudili) 
a pokračovali dál směrem na jih. Naší 
konečnou bylo Paestum, kde jsme 
ve stejnojmenné vesnici obdivovali 
pozůstatky řecko-římských chrámů. 
Posléze jsme byli ubytováni v apart-
mánech nedaleko Paesta. Kromě 
luxusně vybavených apartmánů za-
hrnujících dva samostatné pokoje, 
koupelnu a kuchyň jsme mohli svůj 
volný čas trávit v moři, popřípadě 
u moře, neboť od pláže nás dělilo 
pouze asi sto metrů. 
Čtvrtý den byl jeden z nejnáročněj-
ších a zároveň bych řekl nejpřínos-
nějších, tedy alespoň pro mě. Je 
pravda, že program čtvrtého dne ne-
byl příliš bohatý, jelikož v plánu byly 
pouze Pompeje. Nicméně pokud 
jste měli v úmyslu projít celé měs-
to, museli jste počítat tak se třemi 
čtyřmi hodinami. Jsem přesvědčen, 
že nejenom mě překvapila velikost 

a rozlehlost měs-
ta i celková za-
chovalost staveb 
a jejich počet. 
Kdo si myslel, 
že Pompeje jsou 
mrtvým městem 
a že zde uvidí 
jen pár opuš-
těných domů, 
byl vyveden 
z omylu. Pompe-
je byly a stále 
jsou velkým měs-
tem se spoustou 

ulic, domů, náměstí, chrámů, obcho-
dů a zahrad, a ačkoliv bylo město 
v roce 79 našeho letopočtu zasy-
páno tunami popela, jsou Pompeje 
stále živým městem, a to nejenom 
díky turistům. Skoro na každém rohu 
je nějaký ten park s posezením ský-
tajícím stín v  nesnesitelném horku 
a také spousta zahrad s nejrůzněj-
šími květinami a keři, zkrátka nedá 
se říct, že by Pompeje měly nouzi 
o zeleň. 
Navečer, když jsme se navrátili 
z Pompejí, se snad skoro všichni šli 
koupat, poněvadž horka jsme si za 
celý den užili dost, takže bylo zapo-
třebí trochu se zchladit. Myslím, že 
všichni jsme byli alespoň trochu una-
veni po tak náročném dni, ale ještě 
dřív, než jsme mohli jít na kutě, jsme 
se museli sbalit, protože další den 
jsme odjížděli.
Pátý den byl naším posledním dnem 
stráveným v Itálii, takže bylo záhod-
no naši pouť nějakým vhodným způ-
sobem zakončit. Takovou hezkou 
tečkou na závěr měla být návštěva 
ostrova Capri. Velice nepříjemné 
bylo brzké ranní vstávání, nicméně 
pokud jsme chtěli všechno zvládnout 
v rozumném čase, bylo nezbytné si 
trochu přivstat. Autobus nás zavezl 
až do Sorenta, kde jsme čekali na 
loď. Na lodi jsem si připadal spíše 
jak v letadle a nutno podotknout, že 
jsem skoro ani nepoznal, že neletím, 
nýbrž pluji. Přestože je Capri celkem 
malý ostrov, podařilo se nám zablou-
dit. Alespoň jsme si prošli větší část 
ostrova a nakonec našli malinkou 
pláž a na chvilku se okoupali v prů-
zračném tyrkysovém moři. Největší 
atrakcí, jež na nás čekala, bylo obe-
plutí celého ostrova, dokonce jsme 
měli nahlédnout do azurové jeskyně, 
místo toho jsme však viděli pouze 
jeskyni smaragdovou a to jen letmo. 
Ačkoliv jsme toho tedy na Capri příliš 
neviděli, celkově na mě ostrov půso-
bil kladným dojmem. 
Když jsme se vrátili zpátky do Soren-
ta, kde na nás čekal autobus, stali 
jsme se svědky devatenácté etapy 
závodu Giro d’Italia. Tímto pro nás 
skončil náš výlet na Capri a vůbec 
celý zájezd do Itálie, neboť před 
sebou jsme již měli pouze osmnác-
tihodinovou cestu domů do České 
republiky.

Pavel Francínek, sexta GKJ
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TJ Sokol Kovalovice vás zve na 

TRADIČNÍ TURNAJ 
V MALÉ KOPANÉ 

sobota 4. čevence 2009 od 8.00 hodin
Startovné na jedno mužstvo činí 600 Kč. 

Občerstvení všeho druhu zajištěno.
Přihlášky a veškeré podrobnější informace
 podá Radoslav Tvrdoň, tel.: 602 743 475.

Hřiště v Kovalovicích
Přijďte, jste srdečně zváni!

Červencový rockový svátek s RK Božkov
BOŽKOV FEST 2009

sobota 18. července 2009, start: 13.00 hodin
Kapely: My Wave (13.00), IQ Opice (14.00),

Rattle Bucket (15.20), Dark Gamballe (16.50),
Imodium (18.20), No Name (19.50),

The.Switch (21.30), Totální nasazení (23.00),
Bethrayer (0.30), Barricade (1.45)

Střelnice Kojetín - www.bozkovfest.cz

Kam za kulturou a sportem

Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín
za finanční podpory Olomouckého kraje

vás srdečně zvou na

KOJETÍNSKÉ HODY 2009
víkend 14. - 16. srpna 2009

a KOJETÍNSKÉ
HUDEBNÍ LÉTO 2009

týden 17. do 21. srpna 2009
Program naleznete na straně 15

3. ročník festivalu dračích lodí

DRAČÍ MORAVA - DRACI NA HANÉ
22. a 23. srpna 2009

●  Pohár škol ● Pohár dračic ● Pohár veteránů ●
● Pohár starosty města - korporace přátel ●

● Charitativní pohár - dětské domovy ●
● 5. závod Grand Prix - východní divize - korporace přátel ●

http://www.kanoistika.estranky.cz

Pražské divadlo opět v Kojetíně

NA SPRÁVNÉ ADRESE
středa 30. září 2009 - 19.00 hodin

Hrají: Jacquelina - Lucie Zedníčková
/Adéla Gondíková/Jana Zenáhlíková,

Jeanina - Ivana Andrlová/Veronika Jeníková
Georgette - Ludmila Molínová/Marcela Nohýnková,

Marie-Louisa - Lucie Svobodová/Olga Želenská,
Spartakus - Daniel Rous/Zbyšek Pantůček
Bertrand - Vladimír Čech/Zdeněk Mahdal
Bernard - Pavel Vondra/Zbyšek Pantůček,

Jean - Michal Jagelka/Martin Sobotka
Odkvétající varietní umělkyně Georgette pronajímá

ve svém pařížském bytě pokoje. A tak spolu na jedné adrese 
bydlí ještě klavíristka Jeanine, malířka Jacqueline

a služebná Marie-Louisa. O tom, že soužití žen takto rozdílných 
temperamentů není jednoduché, nás přesvědčí expozice hry. 

Sokolovna Kojetín, vstup: 170 Kč

Víkendová pohádka pro děti ve volné dny 

KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT
neděle 13. září 2009 - 14.30 hodin

Uvádí: Hravé divadlo Brno
Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč 

Přednáškový projekt
- pro žáky 2. stupně základních škol

a studenty gymnázia
ve spolupráci s Kappa Help Přerov

ZÁVISLOSTI
A MODERNÍ SPOLEČNOST

čtvrtek 24. září 2009 - 8.15 a 10.15 hodin
Program je zaměřený na prevenci užívání drog,
závislosti na alkoholu, ale i nelátkové závislosti

jako je například gambling...
Přednáší: Daniela Kováčová a Danuše Klvaňová

-  nejen pro rodiče

RODIČE A DROGY
pátek 25. září 2009 - 18.00 hodin

Dynamika užívání drog v dospívání
- od experimentu k závislosti. Jak poznám,

že něco bere? - typické projevy běžně užívaných drog. 
Jak postupovat, pokud máme podezření na užívání 

drog. Přehled typů léčby, drogová situace
na školách na střední Moravě.

Přednáší: Michal Majer
-  projekt bude zakončen hudebním festivalem

HALUZ - KAPPA HELP FEST
sobota 26. září 2009 - 20.00 hodin

Vystoupí: Blatt Sheet List (progresive-metal Kojetín)
Bloodground (trash-core Kojetín)

Hannibal Lecter (ganja-core Kojetín)
Sokolovna Kojetín, vstup: 50 Kč

Výstava obrazů

JAN TRÁVNÍČEK A JAN CHYTIL
DěD A VNUK

Výstava potrvá do 31. července 2009
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo nám. 8, Kojetín

Výstava děl členů tvůrčí skupiny

SIGNÁL 64 - 45. VÝROČÍ
Vernisáž výstavy pátek 14. srpna 2009 - 17.00 hodin

Výstava potrvá do 4. října 2009
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo nám. 8, Kojetín

Divadelní soubor J. K. Tyl Brodek u Přerova uvede 
malou divadelní komedii chorvatského autora

 Petra Petroviče

BOŽÍ DOPUŠTěNÍ
pátek 4. září 2009 - 19.00 hodin

Režie: Eva Procházková st.
KD Kovalovice, vstup: 30 Kč
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PÁTEK 14. SRPNA 2009
Bowling City Kojetín - 14 hodin

Diskotéka pro děti
(kouzelník, hry a soutěže pro děti)

Galerie VIC Kojetín - 17 hodin
Vernisáž výstavy děl členů 

tvůrčí skupiny Signál 64
(Slavíme 45. výročí založení skupiny)

Hospůdka U Pedyho - 20 hodin
Taneční večer s hudbou

Stadion Morava Kojetín - 20 hodin
Předhodová zábava

SOBOTA 15. SRPNA 2009
Sportovní areál u Gymnázia Kojetín 

9 hodin
Hasičské závody mladých 
hasičů o „Hodový koláč“

Areál sokolské zahrady  - 9 hodin
Turnaj Střední Moravy

ve volejbalu
Galerie VIC Kojetín - 9 - 17 hodin

Výstava tvůrčí skupiny
Signál 64

Nádraží ČD Kojetín - celý den
Provoz historických

motorových vozů
Kojetín - Tovačov a zpět
Sokolovna Kojetín - 14 hodin

IX. setkání harmonikářů
Vladimíra Pospíšila

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
18 hodin

Mše svatá
předvečer slavnosti Nanebevzetí 

Panny Marie
Areál sokolské zahrady - 20 hodin

Taneční hodová zábava 
s živou kapelou

Židovský hřbitov 
pro veřejnost otevřen po celý den

Kojetínské hody 2009 a Kojetínské hudební léto 2009
Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín

za finanční podpory Olomouckého kraje
vás srdečně zvou na

KOJETíNSKé HODY 2009
které se budou konat o víkendu 14. - 16. srpna 2009

a KOJETíNSKé HuDEBNí LéTO 2009
které proběhne v týdnu od 17. do 21. srpna 2009 

Předběžný program: (změny vyhrazeny)

NEDěLE 16. SRPNA 2009
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

9 hodin
Mše svatá

slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Hlavní program
na Masarykově náměstí:

9 - 13 hodin
Průvod Hanáků

Jízda králů
Předání hodového práva

Vystoupení
národopisných souborů

13 - 14 hodin
Dechová hudba Věrovanka

14 - 17 hodin
Průvod a vystoupení

Mažoretky Šarm Kojetín
Taneční vystoupení

Country skupina Lucky While
Vzpomínkový koncert na 

Pavla Nováka
Skupina scénického šermu

Cordiallo Přerov
Taneční vystoupení break dance

 Hollywood stars
17 - 18 hodin

Koncert
Děda Mládek Illegal Band

18 - 19 hodin
Koncert

Nightwish revival
Doprovodný program:

Masarykovo náměstí - celý den
Hodový jarmark

skákací hrad, autovláček...
Galerie VIC Kojetín - 9 - 17 hodin

Výstava tvůrčí skupiny
Signál 64

Židovský hřbitov 
pro veřejnost otevřen po celý den

Obřadní síň MěÚ Kojetín - 12 hodin
Setkání rodáků

(ročník 1934)

Nádvoří VIC - 14 hodin
Cimbálová muzika

Park Masarykovo náměstí
14 hodin

Hry a soutěže pro děti
(MěDDM Kojetín)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
17 hodin

Mariánské nešpory
Nádraží ČD Kojetín - celý den

Provoz historických
motorových vozů

Kojetín - Tovačov a zpět

KOJETíNSKé
HuDEBNí LéTO 2009
Masarykovo náměstí - 17 hodin

PONDěLí 17. SRPNA 2009
Feels Roštín

(country, folk)
+ pěvecký soubor Cantas Kojetín

ÚTERÝ 18. SRPNA 2009
Guns N‘ Roses revival

uhřičice/Kojetín
(rock 80. let)

STŘEDA 19. SRPNA 2009
Zlatý voči Praha

(pop-rock)

ČTVRTEK 20. SRPNA 2009
Dechová hudba

Moraváci Přerov
PÁTEK 21. SRPNA 2009

Antaranga Kroměříž
a další (rock)
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MěKS Kojetín nabízí...

JAZYKOVé KuRZY
- JAZYK ANGLICKÝ

- Začátečníci
- Mírně pokročilí (2. ročník)

- Pokročilí (3. ročník)

- JAZYK NěMECKÝ

- JAZYK RuSKÝ

POHYBOVé KuRZY
- JÓGA

Každé úterý od 17 do 19 hodin,
Poliklinika Kojetín, cena: 350 Kč (na čtvrt roku)

- CVIČENí PILÁTES METODOu
Každé úterý od 19 do 20 hodin

sál VIC Kojetín, permanentka: 250 Kč
(10 vstupů + jeden zdarma).

TANEČNí KuRZY
- TANEČNí PRO STuDENTY

GYMNÁZIA KOJETíN
(i studenty jiných škol v okolí)

Každou středu od 17 do 19 hodin,
sál Sokolovny Kojetín.

Začíná se 16. září 2009.
cena: 600 Kč

(10 lekcí + prodloužená + závěrečná kolona)

- TANEČNí PRO DOSPěLé
Každou středu od 19.30 do 21.30 hodin,

sál Sokolovny Kojetín.
Cena bude prokalkulována

dle přihlášeného počtu účastníků kurzu
(7 lekcí + závěrečná taneční).

- FOLKLÓRNí TANCE
Národopisný soubor Hanácká 

beseda při MěKS Kojetín
Zkoušky každý pátek od 20 hodin,

Sokolovna Kojetín nebo VIC Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

- COuNTRY TANCE
Taneční skupina

LuCKY WHILE při MěKS Kojetín
Zkoušky každý pátek od 17 hodin,

 Sokolovna Kojetín nebo VIC Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

uMěLECKé SOuBORY
- DěTSKÝ DRAMATICKO

DIVADELNí KROuŽEK
Děti se zábavnou formou seznámí 
s divadlem, prakticky se naučí hrát

divadlo na klasickém jevišti, naučí se  
komunikovat, mluvit, zbaví se trémy,  

nastudují divadelní představení,
které premiérově odehrají...
Den, hodina a místo budou

domluveny při otevření kroužku.
Cena bude prokalkulována

dle počtu dětí.

- VÝTVARNÝ KROuŽEK
malujete rádi? Právě pro vás bude

otevřen výtvarný kroužek.
Den, hodina a místo budou

domluveny při otevření kroužku.
Cena bude prokalkulována

dle počtu účastníků.

- FOTOKROuŽEK
Fotografujete rádi? Právě pro vás 
bude OPĚT otevřen fotokroužek.

Den, hodina a místo budou
domluveny při otevření kroužku.

- DIVADLO
Divadelní soubor Hanácká

scéna při MěKS Kojetín
Zkoušky každé úterý od 18 hodin,

Sokolovna Kojetín. Zde se neplatí kurzovné!

- VÝTVARNÁ TVORBA, FOTO
Tvůrčí skupina

Signál 64 při MěKS Kojetín
Pravidelné schůzky každý první pátek

v měsíci - Klubovna Sokolovny Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

PěVECKÝ SOuBOR
Pěvecký soubor

Cantas při MěKS Kojetín
Pro všechny co rádi zpívají.
Každou středu, VIC Kojetín.

Zde se neplatí kurzovné!

Sborník  Kojetín v proměnách času
(1233 - 2008) již vyšel 

Do rukou čtenářů a zájemců o historii  Kojetína
se dostává sborník s názvem Kojetín v proměnách času 

(1233 - 2008), který byl zpracován k 775. výročí
od první písemné zmínky o Kojetíně.

Sborník vydalo Městské kulturní středisko Kojetín 
v květnu 2009.

Záměrem redakce sborníku  bylo nejen zmapovat  
minulost, ale také zdokumentovat přítomnost města. 
Náplň předložené knihy tuto myšlenku plně vystihuje. 

V jednotlivých kapitolách čtenář sleduje nejen kontinuitu 
osídlení území Kojetína od pravěku až po současnost, 
ale také bohatý a mnohovrstevnatý život jeho obyvatel. 
Samostatná kapitola přináší soupis kulturních památek 

ve městě a medailony kojetínských rodáků.
Příspěvky jsou doplněny bohatou

fotografickou přílohou.
Kniha je v prodeji na informacích Vzdělávacího

a informačního centra v Kojetíně za cenu 300 Kč. 

Sborník Kojetín v proměnách času

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY
Městské kulturní středisko

nám. Republiky 1033, Kojetín
telefon: 581 76 20 46, 774 001 405

Vzdělávací a informační centrum
Masarykovo nám. 8, Kojetín

telefon: 581 202 202, 774 001 403
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Z akcí MěKS Kojetín
Kácení kojetínského 
máje podruhé 
Po menších patáliích s ukradenou 
májkou, kdy museli chlapi posta-
vit májku novou, nadešla sobota 
30. května - den „kácení mája“.  
V 17 hodin vyjel koňský povoz „stré-
ca Gardavskyho“, na kterém vy-
hrávala dechová hudba Věrovanka  
a svolávala místní na kácení máje. Od 
18. hodiny začal program, na který se 
přišlo podívat na dvě stovky diváků, 
a v kterém se představilo cca třicet 
členů a příznivců Hanácké besedy 
v maskách. Všem účinkujícím byly 
svěřeny role, v nichž si všichni ved-
li téměř jako profesionální herci. Celé 
vystoupení zahájily naše nejmenší 
děti (pod vedením Hanky Dvouleté 
a Kačky Krčmařové), které vystoupily s 
pásmem Hanko rozmilá. Poté se pod 
májkou střídaly vtipné scénky jedna za 
druhou. V prvním jednání se u májky 
potkal ponocný (Břeťa Zavřel) s policaj-
tem (Franta Kraváček) a pochvalovali si 

jak májku krásně hlídají. Druhé dějství 
bylo živější, to májku chtěli ukrást dva 
zloději (Hubert Sedlář a Honza Krč-
mař), ale jejich loupežný čin byl odhalen  
a ponocný s policajtem je zahnali da-
leko za humna města (škoda, že to tak 
nedopadlo i osudného 15. května). Máj 
přišel zkontrovat i samotný starosta  
s paní starostovou (Jirka a Laďka Mina-
říkovi), které kontrola májky málem stála 
život, když si je policajt spletl se zloději. 
Vtom přijela k máji nečekaná návště-
va tří černošek z Afriky (MěKS - Hana 
Svačinová, Alča Jurmanová a Janča 
Nováková), které udělaly pozdvižení na 
vsi a za máj nabízely tuny banánů, ko-
kosů, ananasů a grepů. Starosta však 
obchod zamítl a černošky odcestovaly 
zpět do Afriky, sice bez máje, ale zato 
s novou recepturou na pálení banáno-
vice a kokosovice. Další, kdo projevil  
o máj velký zájem byl Žid (Evžen Fré-
har) se svou ženou Ráchel (Hilda 
Porčová), kteří májku nakonec vyhan-
dlovali za 13 korun „keš“ od hajného 
(Laďa Gardavský ml.). Vtom se ozvala 

rána a místní policajt sestřelil z máje 
zloděje, právě když se pokoušeli máj 
znovu ukrást. Museli zasahovat doktoři 
(Libor Krčmař a Karel Drbal) s nekom-
promisní sestřičkou (Lenka Drbalová), 
která bez poplatku 30 Kč odmítla prv-
ní pomoc poskytnout. Nakonec došlo 
i na nebezpečné operace s transfuzí  
a jednoho zloděje se podařilo zachránit. 
To už na scénu přichází celá chasa se 
stvrzenkou a policajt všem objasňuje, 
že májku čestně zakoupila, nazdobila  
a postavila právě místní chasa  
a má plné právo si ji pokácet. Za do-
provodu dechové hudby Věrovan-
ka byla májka pokácena drvoštěpy 
(Jarek Minařík, Zdenek Vrana a Lu-
káš Matula). Nakonec se strhla vel-
ká mela o nazdobenou špici májky  
a tím skončil celý příběh. Děkuje-
me tímto všem členům a příznivcům 
Hanácké besedy Kojetín, že v Ko-
jetíně založili tuto překrásnou tradici  
a místním předvedli pravé kácení máje 
se vším všudy.                        - svah - 

     Foto: Blanka Hönigová 

Den otevřených dveří
VIC a Vítání léta
Mezi tradiční červnové akce patří 
Den otevřených dveří Vzdělávací-
ho a informačního centra na Ma-
sarykově náměstí v Kojetíně spojený  
s odpoledním bohatým programem pro 
děti na nádvoří s názvem Vítání léta. 
Letos mohli návštěvníci zhlédnout 
výstavu obrazů kojetínského rodáka 
Vladimíra Křepelky s názvem Obrazy 

z let 1962 - 2008. Židovskou kulturu si 
mohli připomenout v Židovském kout-
ku a bezesporu zajímavá byla i expo-
zice muzea s názvem „Nejvzácnější 
sbírky z kojetínského depozitáře“. 
Pondělní odpoledne patřilo dětem, 
se kterými jsme přivítali léto. Bohu-
žel letos této akci nepřálo počasí  
a program musel probíhat na sále 
VIC, což se neukázalo jako ideální. 
Pro všechny byl připraven bohatý 
program složený převážně z taneč-

ních vystoupení místních kroužků  
a spolků. Také byly přichystány hry 
a soutěže, které si pro děti připravila 
naše kamarádka Monča Nováková, 
které nakonec pro velký počet ná-
vštěvníků musely probíhat na nádvoří 
VIC. Program odstartovala Základ-
ní umělecká škola Kojetín s hudbou 
na dechové nástroje. S ukázkou tra-
dičního umění naší staré Hané se  
v krásných hanáckých krojích před-
vedly děti zájmového kroužku Sluníč-
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Z akcí MěKS Kojetín
ko z Kojetína pod vedením Hany Dvou-
leté a Kateřiny Krčmařové. Zatančily 
nám pásmo dětských her. Představily 
se také naše nejmenší děti z odděle-
ní Pastelek z Mateřské školy Kojetín, 
které své pásmo vystoupení nacvičily 
se svými učitelkami Radkou Michál-
kovou a Janou Poláchovou. V progra-
mu nechybělo vystoupení mladších 
mažoretek Sokola Kojetín Šarm pod 
vedením manželů Štecových, které 
předvedly své dokonalé krokové vari-
ace. Zavítali mezi nás i dva kovbojové 

Honza Krčmař z Kojetína a Pepa Za-
hradník z Bezměrova, kteří nám před-
vedli, jak správní kovbojové v Americe 
zacházejí s lasem a žonglují s kolty, 
které nosí proklatě nízko. V programu 
vystoupila i taneční skupina Kvítko. 
Holky tančí pod vedením Jany Kytlico-
vé. Zasportovali jsme si s děvčaty ze 
Sokola Kojetín, která nám předvedla 
své cvičení na ovrbalech. Cvičenky  
z Kojetína pracují pod vedením Zuz-
ky Šubíkové. Poprvé v rámci Vítání 
léta se v programu prezentovali s pě-

veckým vystoupením žáci Základní 
školy Sladovní v Kojetíně. Předpo-
slední bod programu vyplnily mažo-
retky Šarm (starší) opět v choreografii 
manželů Štecových. Celý program 
zakončila Základní umělecká škola 
Kojetín s ohromnou bubnovou show. 
Velké poděkování patří všem dětem 
a jejich vedoucím ze souborů, spol-
ků, kroužků, učitelům a učitelkám škol 
a také rodičům, že se této akce zúčast-
nili - letos v dost těžkých podmínkách 
a stísněných prostorách sálu VIC.

Zahájení výstavy
Slavnostní vernisáží byla v pátek  
12. června 2009 zahájena výstava ob-
razů s názvem Děd a vnuk dvou auto-
rů Jana Trávníčka a Jana Chytila. Dcera 
Jana Trávníčka - paní Blanka Chytilová 
- chce touto výstavou vzpomenout ne-
dožité 100. narozeniny svého tatínka  
a také připomenout místním jeho krás-
nou výtvarnou tvorbu. Výstavu také 
umocnily obrazy nadaného Jana Chy-

tila, který se vydal ve šlépějích svého 
dědečka. Na vernisáži se v kulturním 
hudebním programu představili i ti 
nejmenší z Chytilovy rodiny, kteří v ha-
náckých krojích zazpívali dvě hanácké 
písničky, které je naučila jejich babič-
ka. V programu také na housle zahrála 
Blanka Chytilová za klavírního doprovo-
du Miluše Venclíkové. Průvodního slova 
se zhostil Miloslav Chytil. Na výstavě je 
k zhlédnutí na třicet děl od obou auto-
rů a můžete ji navštívit do 31. července 

2009.

více na www.kojetin.cz/meks   -svah-

Ve čtvrtek 4. června 2009 se městem 
Kojetín rozezněl hlas sirény, který 
svolával členy Sboru dobrovolných 
hasičů.
Na tento den bylo naplánováno tak-
tické cvičení jednotky Hasičského 
záchranného sboru Olomouckého 
kraje územního odboru Přerov požární 
stanice Kojetín na objektě Okresního 
domu. Cílem cvičení byl nácvik evaku-
ace většího množství osob, evakuace 

Taktické hasičské cvičení na VIC Kojetín
cenného materiálu, likvidace požáru 
v půdním prostoru a prověření činnos-
ti elektrické požární signalizace.
Po vyhlášení poplachu v budově 
a oznámení požáru prostřednictvím 
EPS na operační středisko HZS, byla 
na místo události vyslána jednotka 
HZS Kojetín v počtu 1+4. Velitel zá-
sahu byl po příjezdu na místo zásahu 
informován o vzniku požáru v půdním 
prostoru, všechny osoby z budovy 

byly evakuovány. Na základě těchto 
informací velitel zásahu vyhodnotil 
situaci na místě a požádal o vyslání 
posilových jednotek včetně výškové 
techniky. Jednotkou HZS byl rozvinut 
útočný proud do půdního prostoru. 
Během několika minut se na místo zá-
sahu dostavila jednotka SDH Kojetín, 
která byla pověřena zbudovat druhý 
útočný proud do půdního prostoru. 
Pomocí výškové techniky (automobi-
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Z červnových akcí Městské knihovny Kojetín
„Malování pro děti“- do třetice s ilustrátorem A. Dudkem

 „Knihovnická minima“ pro mateřské školy

Informace o aktuálních
knižních novinkách, akcích
i on-line katalog knihovny

najdete na webových stránkách 
knihovny:

www.kojetin.cz/meks/knihovna.php

Půjčovní doba
v červenci a srpnu:

Oddělení
pro dospělé čtenáře

Úterý 8 - 12 14 - 17 hodin
Čtvrtek 8 - 12 14 - 17 hodin
Pátek 8 - 12 hodin

Dětské oddělení
Pondělí 9 - 12 13 - 15 hodin
Středa 9 - 12 13 - 15 hodin

Taktické hasičské cvičení na VIC Kojetín
lový žebřík), který byl vyslán ze sta-
nice HZS Kroměříž, byly evakuovány 
dvě osoby z balkónu budovy ve 2NP. 
Veliteli zásahu byla taktéž k dispozici 
požární pracovní plošina s jednotkou 
SDH Tovačov, které velitel zásahu 
vydal rozkaz k ochlazování  západní 
části budovy. Ochlazováním východní 
části budovy byla pověřena jednot-
ka HZS Kroměříž z pracovního koše 
AZ-30 po provedené evakuaci osob. 
S evakuací cenného materiálu za-
počali již před příjezdem jednotek 
pracovnice kulturního střediska, kdy 
evakuace probíhala během celého 
zásahu a na posílení této činnost byli 
určeni členové SDH Chropyně v počtu 
1+2. V průběhu zásahu získal velitel 
zásahu informaci o chybějících dvou 
žácích ZŠ, kteří byli v době vzniku po-
žáru na návštěvě knihovny. Velitel zá-
sahu vyčlenil dvě průzkumné skupiny 
k vyhledání osob. Osoby byly v krátké 
době nalezeny a pomocí vyváděcích 

prostředků odvedeny mimo zakouře-
ný prostor. Evakuační prostor, kde se 
shromažďoval evakuovaný materiál 
a osoby, zajišťovala Městská poli-
cie Kojetín. Zde byl vyvedeným oso-
bám podáván kyslík formou inhalace 
a osoby byly předány k dalšímu ošet-
ření. Po provedení likvidace imitova-
ného požáru byl celý objekt odvětrán 
pomocí přetlakové ventilace.
Následně bylo cvičení velitelem po-
žární stanice Kojetín por. Charvátem 
ukončeno. 
Po krátkém vyhodnocení na Masary-
kově náměstí, byla provedena ukáz-
ka techniky a technických prostředků 
k 135. výročí vzniku SDH města Ko-
jetín přihlížejícím občanům a žákům 
základních i mateřských škol . 
A co závěrem? Cvičení ukázalo při-
pravenost personálu i jednotek na 
tento typ událostí. Menší chybičky 
a problémy, které toto cvičení odkrylo, 
budou vedoucím cvičení analyzovány 

a řešeny. 
Současně bych touto cestou podě-
koval všem zúčastněným jednotkám 
včetně Městské policie za profesionál-
ně provedený zásah, městu Kojetín 
a zejména týmu pod vedením ředitelky 
kulturního střediska Hany Svačinové 
za možnost uskutečnit cvičení v tom-
to historickém objektu a za  přípravu 
i realizaci cvičení. 

Velitel družstva směny „B“
pož. stanice Kojetín

nprap. František Ondrašík
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Centrum sociálních služeb Kojetín

Letní zahradní slavnost
Centrum sociálních služeb Kojetín po-
řádalo v pondělí 15. června  2009 již dru-
hou Letní zahradní slavnost, která se 
letos konala na nádvoří Vzdělávacího 
a informačního centra Kojetín. K pose-
zení tradičně hrála hudba p. Přikryla 
a byl připraven kulturní program i malé 
občerstvení. Po zahájení slavnosti vy-
stoupil se svým hudebním pásmem 
orchestr ze ZUŠ Kojetín, který vede 
Libor Žabenský. V další části pro-
gramu vystoupila skupina Sluníčko 
z MěDDM složená z malých Hanáků  
a Hanaček, kteří zatancovali a zazpí-
vali v tradičních krojích. Skupinu vedou 
Hana Dvouletá a Kateřina Krčmařová. 
Samozřejmostí na této akci byly i sou-
těže, které si pro zúčastněné připravily 
zaměstnankyně CSS Kojetín. Hru há-
zení míčků do koše si vyzkoušeli všich-
ni a někteří si vedli opravdu výborně. 
Nejvíce ale zaujala hra: „město, jmé-
no, zvíře, věc“, která se hrála, dokud 
se nevyčerpaly písmenka v abecedě. 

Filmová odpoledne
V kinosál se 18. května 2009 promě-
nila Víceúčelová klubovna na DPS 
Dr. E. Beneše 3. Na filmové odpoled-
ne přišlo 13 seniorů, kteří na plátně 
s napětím sledovali nelítostný boj 
divokých šelem a nespoutanou af-
rickou džungli. Stejná akce se tentýž 
týden konala i na DPS J. Peštuky, 
kde zněl kulturní místností původní 
český muzikál Kleopatra. Této podí-

vané se zúčastnilo 15 seniorů. Pro 
velký úspěch se tato akce bude již 

brzy opakovat.
Lenka Slováková

Vystoupení Cantas
Ve středu 27. května 2009 vystoupil 
ve Víceúčelové klubovně na DPS 
Dr. E. Beneše 3, pěvecký soubor 
Cantas MěKS Kojetín, který vede 
a diriguje Zuzana Zifčáková. Za 
doprovodu kláves zazpívaly členky 
souboru dvacet písní různých žán-
rů a rozezpívaly přítomné seniory, 
kteří se tohoto vystoupení zúčastni-
li. Vystoupení se všem velmi líbilo, 
což dali návštěvníci najevo velkým 
potleskem. Akce se zúčastnilo 15 
seniorů a 10 zaměstnanců CSS Ko-
jetín.

Na závěr dostali všichni poděkování 
za účast v soutěžích a následovala 
volná zábava. Hudba začala hrát a ta-
neční parket byl rázem plný. Tancovalo 
se až do večerních hodin. To, že byla 
akce úspěšná, dokazuje přítomnost 65 
účastníků.  Mezi pozvanými hosty byli 
i manželé Dawisovi, kteří se do Koje-
tína přistěhovali z USA a připravují na 
2. července 2009 besedu na téma: 
„Jak se žije seniorům v USA?“ Tato 
beseda se uskuteční ve 14.00 hodin 
ve velkém sále Hotelu Pivovar.

MS ODS Kojetín
blahopřeje fotbalistům

Slavoje Kojetín
k postupu do 1. A třídy 

Olomouckého kraje
a přeje hodně úspěchů

v sezóně 2009/2010.

MS ODS Kojetín

K N I H Y ,  K T E R É  M U S Í T E  M Í T :
Sborník

KOJETíN V PROMěNÁCH ČASu
(cena 300 Kč)

a knihu Jiřího Šírka
SVěDKOVé MINuLOSTI NA STŘEDNí HANé

(cena: 100 Kč)
zakoupíte na informacích (přízemí)

Vzdělávacího a informačního centra (bývalý okresní dům)
na Masarykově náměstí 8 v Kojetíně
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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov

Program setkání v červenci a srpnu 2009

přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češ-
tině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, 
aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit 
dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat z této knihy inspi-
raci pro každý den, anebo ji otevírají poprvé.

Bible z druhého tisku již v ČR
V pondělí 1. června dorazila do našich skladů první zásil-
ka dotištěných Biblí. Během úvodního červnového týdne 
bude k dispozici pro české čtenáře dalších 40 tisíc kusů 
Bible21 v základní verzi a několik tisícovek v imitaci kůže. 
V červenci očekáváme dodání dalších Biblí v imitaci kůže 
a také v pravé kůži se zlatou ořízkou. Celkový počet vý-
tisků tak dosáhne počtu 107 tisíc kusů.
Novou Bibli si můžete přečíst on-line na webu: 
http://online.bible21.cz/
Objednat Bibli lze přímo na: http://www.nbk.cz/obchod/ 
nebo také na farním úřadě CČSH v Kojetíně.

Bible21 do mobilních telefonů
Ze stránky s texty B21 si můžete zcela zdarma stáhnout 
celý text Bible pro váš mobilní telefon: 
http://www.bible21.cz/preklad_bible/bible21#mobilni

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

Lukáš 12,29-30

1. 7. a 5. 8. 2009 - středa
Modlitby a zpěvy z Taizé

od 18.00 hodin v Husově sboru

5. 7. 2009 - neděle
Slavnostní bohoslužby k uctění památky

slovanských věrozvěstů Konstantina a Metoděje
i světlé památky Mr. Jana Husa

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

5. 7. 2009 - neděle
Slavnostní bohoslužby k uctění památky  

slovanských věrozvěstů Konstantina a Metoděje  
i světlé památky Mr. Jana Husa
od 10.00 hodin v Husově sboru

6. 7. 2009 - pondělí
Slavnostní bohoslužby k uctění památky

slovanských věrozvěstů Konstantina a Metoděje
i světlé památky Mr. Jana Husa

od 8.00 hodin v Morkovicích (Husově sboru)

7. 7. 2009 - úterý
Pobožnost k uctění památky Mr. Jana Husa

od 15.00 hodin v DS Tovačov (společenská místnost)

12., 19., 26. 7. a 2., 9., 16., 23. a 30. 8. 2009 - neděle
Bohoslužby

od 10.00 hodin v Husově sboru

19. 7. a 16. 8. 2009 - neděle
Bohoslužby

od 8.15 hodin v Polkovicích (obřadní síň Obecního úřadu)

22. 7. 2009 - středa
Modlitby a zpěvy z Taizé s připomínkou svátku  

sv. Marie Magdalény
od 18.00 hodin v Husově sboru

2. 8. 2009 - neděle
Bohoslužby

 od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám.“          Jakub 4,7-8a

Naše setkávání jsou otevřena veřejnosti, všichni jsou srdečně zváni. Přijďte, těšíme se na vás. 
Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho dalšího najdete 

na našich webových stránkách: http://ccshkojetin.wz.cz/

Výzva Mr. Jana Husa: „Také prosím, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdu každému přáli.“

Biblické stvoření dětskýma očima
Při příležitosti květnové výstavy o projektu Bible21 
v městské knihovně v Uherském Hradišti byla také před-
stavena výtvarná díla žáků místní ZUŠ Slovácko. Děti se 
pokoušely ztvárnit biblické stvoření a dokonce vytvořily 
několik návrhů na přebal Bible. Veselé a nápadité obráz-
ky nás zaujaly natolik, že jsme se rozhodli se o ně podělit 
i s návštěvníky našich internetových stránek. Srdečně 
vás zveme k jejich prohlídce do naší fotogalerie:
http://www.nbk.cz/fotogalerie?td=cat&id=14

Motto měsíce července
Na každý den a pro každý měsíc losujeme verše z Bible. 
Pro příští měsíc byla vybrána tato slova apoštola Pavla 
z jeho druhé listu do Korintu: „Kdo je v Kristu, je nové 
stvoření. Staré pominulo - hle, je tu nové! A to všechno je 
z Boha...“ 2.Kor 5:17-18a

Recenze nové Bible
V naší jazykové oblasti je překlad Bible 21. století cenným 
vyplněním mezery. Technika překladu umožňuje studijní 
použití a snaha o srozumitelný jazyk z něj činí překlad 
vhodný k meditaci, modlitbě i ke svědectví našim spolu-
občanům. Věřím, že tento překlad přinese povzbuzení ke 
studiu Božího slova křesťanům i lidem sekulárním.

Pavel Černý, předseda Ekumenické rady církví v ČR
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Ze života katolické farnosti
Hodové zamyšlení
Milí čtenáři, otevíráte nový Kojetín-
ský zpravodaj na začátku prázdnin, 
většinou s hlavou plnou myšlenek na 
letošní dovolenou a vůbec na všech-
ny radosti, které nám léto nabízí. Ať 
už se rozjedeme někam do zahraničí 
nebo budeme svůj odpočinek trávit 
v naší vlasti, vždy nám jde o totéž: 
opustit na chvíli všechno to důvěrně 
známé, v čem se každý den pohybu-
jeme, a podívat se jinam, poznávat 
nové kraje.
Smyslem dovolené však není jen od-
počinek a dokonce ne ani poznávání 
jiných míst samo o sobě. K tomu, že 
na týden či na dva odjedeme dale-
ko od domova, zcela podstatně patří 
i skutečnost, že se po skončení 
dovolené vrátíme domů. Cesta do 
vzdálených míst totiž slouží také  
k tomu, abychom mohli znovu najít 
svou cestu zpět a uvědomit si, co 
vše pro nás domov znamená. Zkrát-
ka a dobře, člověk občas potřebuje 
o něco přijít, aby zjistil, jak moc mu 
na tom záleží.
A proč o tom všem mluvíme? Mys-

lím, že mezi čtenáři zpravodaje je jen 
málo těch, kteří mezi všechny ty zmí-
něné letní radovánky nezařadí i ko-
jetínské hody. Jejich datum připadá 
na 15. srpna, kdy věřící slaví svátek 
Nanebevzetí Panny Marie, a letos si 
je připomeneme v neděli 16. srpna.
Naši předkové v dřívějších dobách 
na žádné dovolené nejezdili a čas-
to se stávalo, že člověk za celý svůj 
život nebyl dále než v okolních měs-
tech a vesnicích. Své „dovolené“ od 
práce však měli i oni a mezi takové 
dny patřily vždy právě hody, slavnos-
ti spojené s výročím kostela nebo  
s jeho titulárním zasvěcením. Hodo-
vé slavnosti trvaly i několik dní a pro 
člověka, který šest dní v týdnu tvrdě 
pracoval na poli nebo v řemesle, byly 
vítanou příležitostí, jak z namáhavé-
ho stereotypu všedních dní vykročit 
a odpočinout si.
Všechny tyto slavnosti byly také 
vhodnými okamžiky k zachovávání 
všemožných zvyklostí a tradic, které 
lidé obdrželi od svých rodičů a pra-
rodičů a zase je v téměř nezměněné 
podobě předali svým dětem. Díky 
tomuto předávání z generace na ge-
neraci můžeme i my dnes dodržovat 
zvyklosti pojící se např. s Vánocemi 
či Velikonocemi nebo právě s hody.
Zároveň je ovšem třeba pozname-
nat, že tyto zvyky a tradice nebyly 
pouhou zábavou, při které by lidé 
jen relaxovali. Naši předkové dobře 
věděli, co je v jejich životě podstat-
né, a k tomu též zaměřovali své ko-
nání všední i sváteční: hledali smysl 
svého života výš než jen ve sférách 
hmotného světa, směřovali k hod-
notám duchovním, k Bohu. Oslava 
hodů, svátku Nanebevzetí Panny 
Marie, jim dávala příležitost, jak kaž-
doročně prohloubit svůj vztah k té, 
kterou vyznávali jako Matku Boží 
i Matku svou, jako nebeskou přímluv-

kyni za všechny lidi. Ne proto, aby 
úcta k Panně Marii nahradila úctu 
k Bohu, ale aby v důvěrné modlitbě 
k té, která Boha porodila, zakusili 
i oni něco z její něžné mateřské 
péče, se kterou se starala o Ježíše. 
Ne nadarmo patří právě Nanebevze-
tí Panny Marie mezi nejčastější tituly 
kostelů u nás i v zahraničí.
Ať už tedy budeme kojetínské hody 
slavit jako každoroční přehlídku lido-
vého umění, jako den, kdy se se svými 
přáteli můžeme pobavit při oslavách 
pořádaných Městem Kojetín, nebo 
jako svátek nebeské Matky a patron-
ky našeho kostela a města, kéž jsou 
pro nás vždy připomínkou téhož: že 
je někde ve světě místo, kam patří-
me, náš domov a že nemá jen rozměr 
prostorový, ohraničený plechovými 
cedulemi s nápisem „Kojetín“, ale 
i rozměr časový, plynoucí přes dlou-
hé generace našich předků až k nám 
a přes nás ke generacím následu-
jícím, že tedy i my patříme do řady 
těch, kteří mají odpovědnost za utvá-
ření a předávání lidské i duchovní 
kultury v místě, kde žijeme.

Jiří Gračka

Domov pro seniory Tovačov p. o. vyhlašuje soutěž
„O nejnápaditější a nejkrásnější obleček  na panenku Kiwanis“,

která je určena do nemocnic pro nejmenší pacienty.
Soutěže se mohou zúčastnit všichni obyvatelé domova, jejich příbuzní, zaměstnanci, přátelé a známí

a také zájemci z řad veřejnosti. Panenku si můžete vyzvednout v Domově pro seniory Tovačov
 u aktivizačních pracovnic, kde se také dozvíte pravidla soutěže (tel. 581 73 11 50, kl. 48 a 50).

Začátek soutěže je od 22. června 2009 a bude ukončena 25. září 2009.
Všechny panenky budou k vidění od 29. září 2009 do 7.října 2009 v domově na výstavě v kavárně seniorů,

kde budou také vyhodnoceny. Pro tvůrce nejkrásnějších oblečků jsou připraveny drobné ceny.
                                                Za účast v soutěži předem děkujeme.         Naděžda Rychlá, aktivizační pracovnice

Domov pro seniory Tovačov vyhlašuje soutěž
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Ze sportu
Úspěšná sezóna
kojetínských mažoretek

Od roku 2002 rozvíjí svou činnost při 
TJ Sokol Kojetín Mažoretky Šarm. 
V tomto sedmém roce svého půso-
bení odtancovaly celkem 25 vystou-
pení, byly oceněny jako jeden ze 
sportovních kolektivů města Koje-
tína a první červnový víkend úspěš-
ně zakončily sezónu 2008/2009.
Mladší skupina reprezentovala Ko-
jetín v sobotu 6. června na Dni tan-
ce v Kroměříži, kde jsou mažoretky 
Šarm již pravidelným hostem pře-
hlídky. Děvčata chválíme za to, jak si 
poradila s nezvykle velkým pódiem 
a zvládla trému před tolika diváky.
Skupina starších mažoretek se od 
pátku do neděle zúčastnila velmi 
povedené přehlídky mažoretkových 
a tanečních souborů v Hodoníně, 
kterou uspořádalo občanské sdru-
žení Hodonínské mažoretky, Měs-
to Hodonín a Dům kultury Hodonín 
ve dnech 5. až 7. června 2009. 
Této přehlídky se zúčastnily sou-
bory z České republiky, Slovenska 
i z Maďarska a mezi nimi i „tradič-
ní účastník“, reprezentant TJ So-
kol Kojetín - Mažoretky Šarm. Tuto 
akci pořádají hodonínští každé dva 
roky. Letos to byl již čtvrtý ročník 
a mažoretky Šarm na žádném z nich 
nechyběly. Nicméně to největší po-
děkování patří především Markétě 
Raškové, která vede místní hodo-
nínské mažoretky. Je a byla hlavní 
duší a organizátorkou všech roč-
níků, a navíc vždy moderuje mno-
hohodinový odpolední program 
i následný slavnostní galavečer. 
A potom, to jen tak na okraj, když ko-
lem jedenácté večer připíjíme skleni-
cí vína na povedený den, má z nás 
ze všech pořád ještě nejvíc energie.
Program bývá zpravidla rozdělen do 
tří částí. Začíná královskou disciplí-

nou mažoretek - pochodovým defilé 
všech souborů na pěší zóně a hlav-
ní třídě města Hodonína. Následuje 
několikahodinová odpolední série 
desítek pódiových vystoupení všech 
souborů a sobotní maratón vrcholí 
slavnostním galavečerem. V tom-
to večerním bloku vystupují nejlep-
ší soubory a sólisté, pozvaní hosté 
a proběhne oblíbená soutěž o Miss 
mažoretku. Letos to bylo ve formě 
Miss Duo mažoretka.
Markéta Rašková se každý ročník 
snaží zpestřit něčím novým a i letošní 
setkání mělo jednu novinku. Tou bylo 
neformální předvedení souborů na 
náměstí u radnice již v pátek večer. 
Náměstí v Hodoníně má totiž novou 
kašnu a pódium bylo umístěno tak, 
že diváci se na vystupující soubory 
dívali, jak v pátek večer, tak i sobotu, 
právě přes tuto kašnu. Čili umělecký 
dojem z předvedených vystoupení 
byl rozšířen o další dimenzi.
Letošní sobotní odpolední program 
trval kolem pěti hodin a bylo se 
opravdu na co dívat. V hlavní části 
mohli diváci zhlédnout přes 50 vy-
stoupení. Nejmladší vystupující byly 
tři roky a nejstarší mažoretce bylo 
neuvěřitelných 89. Mažoretky Šarm 
Kojetín vystoupily v rámci odpo-
ledního programu celkem dvakrát. 
Nejprve s klasickou mažoretkovou 
skladbou Renesance a poté s muzi-
kálovou choreografií Chicago, sklad-
bou v rytmu charlestonu.
Odpolední program proběhl velmi 
hladce, i počasí vyšlo vstříc. Potom 
se všichni soustředili na slavnost-
ní galavečer v hodonínském Domu 
kultury. Jeho hlavní programovou 

linií byla volba Miss Duo mažoretka 
2009. Této soutěže se zúčastnilo 
celkem 16 dvojic mažoretek zastu-
pující jednotlivé soubory. Dvojici 
podle řádu soutěže tvořila vždy jed-
na malá a jedna velká mažoretka. 
Našemu souboru se podařilo sesta-
vit kouzelnou dvojici. Velmi elegantní 
a zkušená Lenka Kvasničková a roz-
košný a talentovaný andílek Anetka 
Přecechtělová propluly jednotlivými 
disciplínami vždy s bouřlivým aplau-
sem. Postupně se předvedly v krát-
ké pochodové sestavě s hůlkou, 
dále v extravagantních modelech 
šatů, následovala promenáda v plá-
žovém oblečení a poslední disciplí-
nou bylo představení kandidátek ve 
společenských šatech. A naše dvo-
jice si vedla velmi úspěšně. Anetka 
Přecechtělová a Lenka Kvasničková 
získaly zvláštní cenu poroty. Blaho-
přejeme.
Na závěr bychom chtěli poděkovat 
Alici Stonové, která nám do soutěže 
zapůjčila ony extravagantní modely. 
Vyrobila je se svými žáky, v rámci 
soutěže Miss Duo mažoretka patřily 
mezi nejpovedenější.
A také chceme touto cestou podě-
kovat všem rodičům, kteří nám při 
jednotlivých vystoupeních pomá-
hají s dopravou, bez jejichž pomo-
ci a času bychom mnohá náročná 
vystoupení ani nemohli uskutečnit. 
Děkujeme také těm, kteří nás pod-
pořili sponzorskými dary, ať ve formě 
financí nebo sladkých odměn pro 
děvčata.
Foto a video viz též na 
www.mazoretkykojetin.blog.cz.

Monika a Marek Štecovi
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Ze sportu
Poděkování
S koncem školního roku končí i jar-
ní tréninky nejmladších fotbalistů 
Slavoje Kojetín. Jejich trenér pro ně 
na závěr uspořádal přátelské utkání 
s rodiči, aby i rodiče pocítili jaké to je 
hrát a nejen fandit.
Chtěli bychom touto cestou poděko-
vat trenérovi Zdeňkovi Krčmařovi za 
čas, který klukům věnoval a za pře-
velikou snahu je něčemu z fotbalu 
naučit.
Doufáme, že se v další sezóně se-
tkáme opět ve stejné sestavě a těší-
me se na další spolupráci.

Kolektiv rodičů mladší přípravky "A"

4. ročník firemního
turnaje čtyřher O pohár 
místostarosty města 
V pátek 12. června 2009 proběhl 
na tenisových kurtech na sokolovně  
a na kurtu u Bowling City 4. ročník 
firemního turnaje ve čtyřhrách o po-
hár místostarosty Jiřího Šírka, které-
ho se zúčastnilo 22 družstev. Úroveň 
turnaje byla vysoká, o čemž svědčí 
fakt, že loňští finalisté (A. Šírek, Z. 
Dravecký) tentokrát vyhráli „jen“ sou-
těž útěchy. Vítězství si po náročném  
a deštěm přerušovaném turnaji odnesl 
Robert Gamba se svým kolegou Davi-
dem Juráskem. Ti ve finále porazili pár 
reprezentující firmu Ptáček, s. r. o. ve 
složení Radek Ptáček, Jiří Finger ml. 
Zahrát si dobrý tenis přijely týmy ne-

jen z oblasti střední Moravy, ale dá se 
říci, že turnaj pomalu získává celomo-
ravskou působnost. Škoda, že loňský 
vítěz, bývalý sparťanský hokejista a re-
prezentant Pavel Richter nemohl přijet. 
To, že turnaj může v daném rozsahu 
probíhat, je zásluhou nejen jeho řízení, 
ale i vzorné práce rozhodčích a orga-
nizačních pracovníků na kurtu, kterým 
všem patří dík a poklona. Takže můžu 
s potěšením říci, že sympatická tradice 
byla založena a nezbývá, než se těšit na 
5. ročník, chystaný na 11. červen 
2010.
Tady je celkové pořadí:
1. Zubní protézy Gamba, 2. Ptáček p. 
s., 3. ZD Klenovice, 4. Bazény Mora-
va, 5. Technocar, 6. Topos Tovačov B, 
7. PSP Pohony A, 8. Topos Tovačov 
A, 9. PSP Pohony B, 10. Ředitelství 

silnic Zlínského kraje, 11. Zámečnictví 
Šírek, 12. Pharmix, 13. Mikroregion 
Střední Haná, 14. Technosoft, 15. Os-
trava, 16. Signalbau, 17. ČSOB, 18. 
Moravský lihovar Kojetín, 19. Washi-
na Engineering, 20. Nábytek Chytrý, 
21. Superfix, 22. ŽPSV Dolplazy.

Jiří Šírek, foto: Zdeněk Sýkora

INZERCE
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Inzerce

Technis Kojetín spol. s r. o.
Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín

tel. 581 762 012, provoz@technis.kojetin.cz

NABíZí K PRODEJI NÁDOBY NA ODPAD:
  - popelnice pozinkovaná 110 lit.
  (cena s daní 850 Kč)
 - popelnice plastová s kolečky 120 lit.
  (cena s daní 890 Kč)
 - popelnice plastová s kolečky 240 lit.
  (cena s daní 1130 Kč)

Technis Kojetín
spol. s r.o.
nabízí k pronájmu

VOLNOu PLOCHu
V AREÁLu FIRMY

CCA 5 000 m2.
Prostor je oplocen,

v případě dohody je možno
zabezpečit ostrahu.

Bližší informace: 
Technis Kojetín spol. s r.o.

Padlých hrdinů 638,
752 01 Kojetín

tel. 581 762 012 
e-mail: provoz@technis.kojetin.cz

DÁLE FIRMA NABíZí SLuŽBY V OBORu:
   - kontejnerová doprava
   - nákladní autodoprava
   - práce stav. stroji UNC
   - práce montážní plošinou MP13
   - prodej písků a kamenné drti
   - služby v oblasti veřejné zeleně

PRODÁM
dveře vchodové plastové

a okna, bílá a hnědá
z neuskutečněné stavby.

 Dále zahradní bránu
a branku

vč. sloupků a pletiva.
Vše nové, levně.
Přivezu zdarma.

Telefon: 777 106 709

PRODÁM
RD 2+1 v Kojetíně

po rekonstrukci.
Cena: 1 100 000 Kč

Kontakt:
774 21 33 02
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Z letní přírody

Vzpomínka

Těžké je každé loučení, když druhý z očí schází,
nejtěžší však to poslední, když zpátky nepřichází.

Dne 24. srpna 2009 tomu bude rok,
co nás po dlouhé nemoci opustil náš milovaný tatínek a dědeček

pan Jiří Krybus z Kojetína
S láskou a úctou stále vzpomínají dcery Hana a Jitka s rodinami.

Bělásek Hlemýžď

Káně lesní Kobylka zelená

Parádník Pod ochranou tátova zobáku

Foto: J. Šírek


