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KojetínsKý
ZPRAVODAJ

Evropský Týden mobility
Rada města Kojetín schvá-
lila Chartu 2009, a tímto se 
naše město poprvé zapo-
jilo do celoevropské akce 
„Evropský týden mobility“ 
(16. - 22. září) a „Evrop-
ský den bez aut“ (22. září), 
která se v roce 2009 bude  
v Evropě konat už poos-

mé. Město Kojetín proto připravilo celou řadu akcí zaměře-
ných na ochranu životního prostředí v souladu s celosvě-
tovou kampani proti klimatickým změnám a tématem pro 
letošní rok “Naše město - naše klima“. ETM bude zahájen 
ve středu 16. září 2009 ve 14 hodin v domě s pečovatelskou 
službou na náměstí Dr. E. Beneše. Na tento den je připraven 
program zejména pro seniory, zdravotně postižené občany 
a děti ze znevýhodněného sociálního prostředí, a to pochod 
s názvem „Od altánku k altánku“. V altáncích bude připra-
vena výstava výtvarných prací na téma „Co chcete zlepšit  
v oblasti životního prostředí našeho města aneb Naše měs-
to - naše klima“. Pro přítomné bude připraveno občerstvení  
a pro výherce výtvarné soutěže věcné ceny. Výtvarné práce 
po ukončení tohoto dne budou přemístěny do budovy koje-
tínské radnice, kde budou vystaveny pro širokou veřejnost.  
Ve čtvrtek 17. září 2009 je připravena cyklojízda s názvem 
„Na kole s místostarostou po okolí Kojetína“. Tato akce je při-
pravena pro mladší seniory, zastupitele, úředníky a jimi po-
zvanou veřejnost. Sraz přítomných je v 15 hodin na Domě  
s pečovatelskou službou v ul. 6. května. Každému účastníko-
vi, který bude mít zájem, bude seřízeno jízdní kolo odborní-
kem a případně provedena registrace jízdního kola městskou 
policií. Poté je naplánována trasa do místní části Kojetína 
II - Popůvky s cílem návštěvy Design centra Hanák nábytek  
a. s., kde se přítomní mohou seznámit s reprezentativním 
výběrem z produkce společnosti. Pro tuto společnost patří 
ochrana životního 
prostředí mezi pri-
ority. Společnost je 
na evropské špičce 
v oblasti nakládání 
s odpady, likvida-
ce škodlivých látek  
a čištění vod. Veške-
rá zařízení ve výrobě 
byla vybavena tech-
nologickými celky, 

které zajišťují absolutně čistý provoz. Díky vysokým investicím 
je ekologická zátěž při výrobě několikanásobně nižší, než po-
volují limity Evropské unie. Po prohlídce Design centra vystoupí  
v prostorách společnosti také pěvecký soubor Cantas MěKS 
Kojetín a přítomní účastníci obdrží pamětní medaili  a  malé 
občerstvení. V pátek 18. září 2009 je od 16 hodin připraven 
bohatý program na Masarykově náměstí, kde budou probíhat 
soutěže na kolečkových bruslích a odrážedlech. Program při-
pravuje Městský dům dětí a mládeže ve spolupráci s Městským 
úřadem Kojetín a Městskou policií Kojetín. V sobotu 19. září  
a v neděli 20. září 2009 jsme připravili pro veřejnost akci s ná-
zvem „Ve zdravém těle zdravý duch“. V sobotu od 9 hodin mo-
hou všichni zájemci zdarma navštívit rehabilitační centrum na 
poliklinice v Kojetíně, s možností vyzkoušet si Spinning - pro-
gram, kde jednoduché pohyby, kvalifikovaní instruktoři a skvělá 
hudba každého vtáhne do hry za účelem zlepšení své kondice.  
V neděli od 10 hodin mohou všichni zájemci navštívit Kil-
li fitness, kde mohou přítomní využít služby profesionálního 
trenéra. Ten všem zdarma poradí v začátcích, sestrojí plán 
cvičení i mimo posilovnu a také jídelníček podle toho, jaký 
je koho cíl: přibrat, zhubnout, posílit, zeštíhlet. V pondělí 21. 
září 2009 bude od 7 do 16 hodin probíhat monitoring provozu 
vozidel na silnicích spočívající ve sčítání průjezdu motoro-
vých vozidel a měření rychlosti na třech stanovištích. Celou 
akci zajistí Městský dům dětí a mládeže ve spolupráci s Po-
licií ČR a Městkou policií Kojetín. Stěžejní akcí celého týdne  
v Kojetíně bude „Den bez aut“, který se uskuteční v úterý 22. 
září 2009 od 7 do 17 hodin na Masarykově náměstí, které se 
promění v centrum her, zábavy i poučení.

Pokračování na straně: 3
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Z jednání Rady města Kojetín

- schválila uzavření Dodatku č. 3 ke 
Smlouvě o provádění veřejně prospěš-
ných služeb uzavřené dne 1. 1. 2004 
mezi Městem Kojetínem a firmou Technis 
Kojetín, spol. s r. o., s účinností od 1. 7. 
2009, řešící organizační zajištění výkonu 
veřejné služby,
- schválila rozpočtové opatření č. 7/2009 
ve výši 246,47 tis. Kč,
- schválila rozpočtové opatření č. 8/2009 
ve výši 9,00 tis. Kč, 
- souhlasila s přijetím darů Městským do-
mem dětí a mládeže Kojetín,
- souhlasila se zveřejněním záměru pro-
deje části pozemku p. č. 110/1, ostatní 
plocha, o výměře cca 64 m2 a objektu ne-
zapsaného v katastru nemovitostí, posta-
veného na ploše 6 m2, vše v k. ú. Kojetín,
- souhlasila se zveřejněním záměru pro-
deje pozemku p. č. st. 95/2, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře cca 43 m2, k. 
ú. Kojetín,
- souhlasila se zveřejněním záměru pro-
deje pozemku p. č. 212/7 ostatní plocha, 
k. ú. Kovalovice u Kojetína, o výměře 141 
m2,
- souhlasila s uzavřením podnájemní 
smlouvy mezi nájemcem MUDr. Pavlem 
Matouškem, Ph.D. a podnájemkyní Věrou 
Hýbnerovou, ředitelkou agentury porod-

ních asistentek PAMAD, Přerov - Kozlovi-
ce, v prostorách chirurgické ambulance u 
MUDr. Pavla Matouška, Ph.D., v objektu 
polikliniky č. p. 1373 na ul. 6. května v Ko-
jetíně,
- schválila pronájem nebytových prostor  
v objektu polikliniky v ul. 6. května č. p. 
1373, Kojetín, Kojetín I - Město, v k. ú. 
Kojetín, okres Přerov o výměře 39,4 m2 
MUDr. Viktoru Charbutovi, za účelem pro-
vozování soukromé lékařské praxe - oční 
ambulance, za nájemné ve výši 20.962 
Kč/rok a služby s nájmem spojené, na 
dobu neurčitou od 1. 9. 2009,
- schválila ukončení smlouvy o nájmu 
oční ordinace v budově polikliniky v ulici 
6. května č. p. 1373, Kojetín, Kojetín I - 
Město, uzavřené mezi Městem Kojetínem  
a MUDr. Marií Nohejlovou,
- souhlasila s uzavřením podnájemní 
smlouvy mezi nájemcem realitní kanceláří 
EKSPOR s. r. o., Nová Dědina 89, Kvasice 
a podnájemkyní Sylvií Malíkovou, v pro-
storách realitní kanceláře EKSPOR s. r. o.,  
v objektu polikliniky č. p. 1373 na ul. 6. 
května v Kojetíně,
- schválila výběr dodavatele na realiza-
ci veřejné zakázky malého rozsahu „Vý-
měna oken a vstupních dveří na domě s 
pečovatelskou službou, J. Peštuky 1322, 

Rada města Kojetín se na svém 59. zasedání konaném dne 15. července 2009 
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

Kojetín“ uchazeči: Stavební firma Ladi-
slav Bradna, Kojetín, za celkovou cenu 
1.940.007 Kč,
- vzala na vědomí strukturu dlužníků 
nájemného v obecních bytech ve správě 
firmy Technis Kojetín spol. s r. o., Padlých 
hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I - Město, 
- uložila odboru MIM vypsat výběrové ří-
zení na dodavatele elektrické energie pro 
Město Kojetín od roku 2010 a informace  
o výsledku výběrového řízení předložit na 
jednání RM 09/2010.
- schválila za dodavatele chodníku a par-
kovací plochy, včetně jejího odvodnění 
před vstupem do MěKS na náměstí Re-
publiky 1033, firmu MYFA Olomouc, za 
celkovou cenu 275.871 Kč, včetně DPH, 
- uložila odboru MIM zveřejnit záměr pro-
nájmu studny, umístěné na pozemku p. č. 
253/9 v k. ú. Kovalovice u Kojetína a infor-
mace o plnění úkolu předložit na jednání 
RM 09/2009,
- vzala na vědomí hodnocení výkonu 
státní správy na Městském úřadě Kojetín 
za 1. pololetí roku 2009,
- souhlasila se zveřejněním záměru vý-
půjčky pozemku p. č. 6333/1, ostatní plo-
cha, o výměře 5503 m2, k. ú. Kojetín, za 
účelem provozování sportovní činnosti - 
nácviku jízdy na motocyklu „ENDURO“.

Rada města Kojetín se na svém 60. zasedání konaném dne 12. srpna 2009 
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- schválila dodavatele veřejné zakázky 
malého rozsahu „Nákup výpočetní tech-
niky“ firmu NWT Computer s. r. o., nám. 
Míru 1217, 768 24 Hulín, v ceně 298.928 
Kč,
- schválila rozpočtové opatření č. 9/2009 
ve výši 115,00 tis. Kč,
- odložila prodej pozemku p. č. 212/7, 
ostatní plocha, o výměře 141 m2, k. ú. 
Kovalovice u Kojetína na jednání RM 
09/2009,
- souhlasila s prodejem části pozemku 
p. č. 110/1, ostatní plocha, o výměře cca 
64 m2 a objektu nezapsaného v katastru 
nemovitostí, postaveného na ploše 6 m2, 
vše v k. ú. Kojetín, panu Z. P. za cenu 
70 Kč/m2 pozemku a 1.500 Kč za stavbu  
a úhradu nákladů spojených s převodem 
nemovitosti,
- nesouhlasila se zveřejněním záměru 
prodeje části pozemků vedených ve zjed-
nodušené evidenci - původ parcel Po-
zemkový katastr p. č. 540 a 541, o výmě-
ře cca 280 m2 , k. ú. Popůvky u Kojetína  
a předloží k projednání ZM 9/2009,
- schválila výpůjčku pozemku p. č. 
6333/1, ostatní plocha, k. ú. Kojetín, panu 
K. M. za účelem využití k nácviku jízdy na 
motocyklu ENDURO, na dobu neurčitou, 
za podmínky údržby pozemku,
- souhlasila s prodejem pozemku p. č. st. 
95/2, zastavěná plocha a nádvoří, o vý-

měře cca 43 m2, k. ú. Kojetín zájemcům 
v pořadí dle nejvyšší nabídky, vzešlé ze 
společného jednání odboru MIM a zájem-
ců o koupi uvedeného pozemku a před-
loží k projednání zastupitelstvu města 
9/2009,
- souhlasila se zveřejněním záměru pro-
deje pozemku p. č. 5741/3, ostatní plo-
cha, k. ú. Kojetín o celkové výměře cca 
500 m2,
- neschválila návrh smlouvy o dílo na 
vypracování projektové studie „Výstavba 
železniční zastávky Kojetín - Sever“, mezi 
objednavatelem: Město Kojetín, Masary-
kovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I 
- Město, zastoupené Ing. Mojmírem Haup-
tem, starostou města, a zhotovitelem: Mo-
ravia Consult Olomouc a. s., Legionářská 
8, 772 00 Olomouc, zastoupená Ing. Pav-
lem Kučerou, ředitelem společnosti,
- nesouhlasila s poskytnutím slevy OS 
ODS Přerov za pronájem veřejného pro-
stranství při výlepu plakátů v rámci před-
volební kampaně mimořádných voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  
a trvá na výši poplatku za pronájem veřej-
ného prostranství dle platného právního 
předpisu města Kojetína - OZV č. 3/2009 
o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství,
- schválila poskytnutí peněžitého daru  
ve výši 5.000 Kč ZŠ Kojetín, Sladovní 

492, jako příspěvek na úhradu nákladů 
účasti žáků ZŠ Kojetín, Sladovní 492, na 
akci „Den s handicapem“, který se usku-
teční ve dnech 11. - 13. září 2009 v Čes-
kém Krumlově, 
- schválila poskytnutí peněžitého daru ve 
výši 3.000 Kč Sdružení hasičů Čech, Mo-
ravy a Slezska, Sboru dobrovolných ha-
sičů Kojetín jako příspěvek na sportovní 
dresy pro družstvo mladých hasičů,
- schválila poskytnutí peněžitého daru  
ve výši 2.000 Kč pro skupinu horolezců 
jako příspěvek na výstup na alpský vrchol 
Petit Dru, ve dnech 28. 8. - 10. 9. 2009,
- souhlasila se záměrem Arcibiskupství 
olomouckého zřídit Církevní mateřskou 
školu Kojetín, Komenského nám. 49, 752 
01 Kojetín, a s jejím zápisem do rejstříku 
škol a školských zařízení,
- schválila poskytnutí peněžitého daru 
ve výši 20 tisíc Kč Obci Hustopeče nad 
Bečvou, okres Přerov, postižené povodní  
v měsíci červenci 2009,
- vzala na vědomí informaci o průběhu 
procesu úpadkovém řízení společnosti 
Korfil a. s. Brno, v jehož důsledku není 
možné v současné době uplatnit před-
kupní právo k pozemkům parc. č. 6756  
a parc. č. 6757 v k. ú. Kojetín,
- uložila odboru MIM sledovat postup li-
kvidace uvedené společnosti a informovat 
průběžně RM.                           Jiří Šírek
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Evropský Týden mobility
Po celou dobu bude na uzavřeném 
náměstí pro motorová vozidla probíhat 
program, kde hasiči předvedou svoji 
techniku, Základní umělecká škola Ko-
jetín předvede hudební vstup, občan-
ské sdružení Stromy pro budoucnost 
zajistí ekojarmark. Starostové měst  
a obcí z mikroregionu Střední Haná 
po úvodním zahájení objedou náměstí  
a odjedou na kolech do okolních obcí. 
Celý týden mobility bude v Kojetíně 
zakončen až ve středu 23. září 2009, 
a to besedou „Oceánie - Perly Havaj-
ských ostrovů“, kde se manželé Lenka 
a Václav Špilarovi podělí o své zážit-

ky z cest. Beseda se uskuteční v pro-
storách Vzdělávacího a informačního 
centra na Masarykově náměstí v 17 
hodin. Vedle kampaně zaměřené na 
jednotlivé dny se město zavázalo, že 
provede pozitivní změny, které poslou-
ží rozvoji města dlouhodobě, jsou to 
tzv. “Trvalá opatření“, kterými město 
zajistí zlepšení pohodlí a bezpečnosti 
obyvatel. Tato jsou zejména v oblas-
ti infrastruktury, tj. rekonstrukce cest  
a chodníků do školky a školní jídelny, 
s názvem „Rekonstrukce místních ko-
munikací Hanusíkova, Čsl. legií a uli-
ce Dudíkova“, za pomocí dotace ROP  

ve výši 18 879 712,90 Kč, vlastní ná-
klady ve výši 3 986 138,10 Kč. Dále je 
to vybudování dětského a víceúčelové 
hřiště na sidlišti Sever, kde všechny 
náklady hradí město ze svého rozpočtu 
a rekonstrukce vozovky do místní čás-
ti Kojetín II - Popůvky. Věříme, že se  
k Evropskému týdnu mobility a Evrop-
skému dni bez aut všichni občané na-
šeho města rádi připojí. O akčním plá-
nu našeho města jsou obyvatelé pra-
videlně informováni na internetových 
stránkách města http://www.kojetin.cz 
a kojetínského zpravodaje.

Eliška Izsová

Středa 16. září 2009
14 - 18 hodin

sraz na DPS Dr. E. Beneše 3
Pochod

od alTánu K alTánu
- prohlídka výtvarných prací

žáků ZŠ na téma „Naše město  
- naše klima“, povídání o klimatu,

hry, ocenění účastníků
- pro seniory zdravotně postižené 

a děti ze znevýhodněného 
sociálního prostředí

Čtvrtek 17. září 2009
9 hodin - do ukončení akce

Radnice - MěÚ Kojetín
(v úředních hodinách MěÚ)

výSTava
výTvaRných pRací

žáKů ZŠ
na téma „Naše město - naše klima“

a účast na jejich hodnocení
- pro širokou veřejnost

Čtvrtek 17. září 2009
15 - 18 hodin

Sraz na dvoře polikliniky
S míSToSTaRoSTou
po oKolí KojETína

na KolEch
- technická kontrola kol,

trasy 10 a 30 km s prohlídkou
Design centra Hanák nábytek, a. s.,

- vystoupení pěveckého souboru
Cantas MěKS Kojetín

- pro zastupitele, úředníky,
mladší seniory a jimi pozvané

 

město Kojetín
vás ve dnech 16. - 23. září 2009 srdečně zve na celoevropskou akci

„EvRopSKý TýdEn mobiliTy“ a „EvRopSKý dEn bEZ auT“

Program Evropského týdne mobility 2009:

pátek 18. září 2009
16 - 18 hodin

Masarykovo náměstí
hRy a SouTěžE pRo děTi
- závody na kolečkových bruslích  

a odrážedlech
- pro rodiče a děti

Sobota 19. září 2009
9 - 12 hodin

Rehabilitace na poliklinice
vE ZdRavém TělE
ZdRavý duch (1)

- prohlídka rehabilitace,
nabídka služeb, možnost využití 

spinningových kol
- pro širokou veřejnost

neděle 20. září 2009
10 - 12 hodin

Fitcentrum Kilifitnes Družstevní ulice
vE ZdRavém TělE
ZdRavý duch (2)
- prohlídka fitcentra,

nabídka služeb, možnost využití 
nářadí a posilovacích strojů

- pro širokou veřejnost

pondělí 21. září 2009
9 - 14 hodin

Stanoviště na Sv. Čecha a Palackého
moniToRing

měSTSKého pRovoZu
- po otevření dálnice D1, měření 

rychlosti motorových vozidel,
řešení přestupků při provozu
na pozemních komunikacích  

ve spolupráci s MP Kojetín
- pro žáky a studenty

Úterý 22. září 2009
7 - 14 hodin

Masarykovo náměstí
dEn bEZ auT

S aKcEmi pRo děTi
- náměstí uzavřené pro motorová 

vozidla, hry pro děti, 
 prohlídka hasičské techniky,

koncert ZUŠ Kojetín, 
ekojarmark - sdružení

„Stromy pro budoucnost“
- pro širokou veřejnost

Úterý 22. září 2009
miKRoREgion STřEdní 

haná na KolEch
- pro zástupce mikroregionu

Středa 23. září 2009
17.00 hodin

Městská knihovna - sál VIC
ocEániE - pERly

havajSKých oSTRovů
- zeměpisná beseda s manžely
Špilarovými v režii MěK Kojetín

- pro širokou veřejnost
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informace pro občany
vážení majitelé
čtyřnohých miláčků
i vy ostatní,
dovolte mi, abych vás stručně infor-
movala o povinnostech, které je 
třeba dodržovat, pokud se pohybu-
jete se svými čtyřnohými miláčky na 
veřejných místech, a to nejen u nás 
v Kojetíně a místních částech, ale  
i v jiných městech. Níže uvede-
né zákazy vyplývají ze speciálních 
zákonů, které jsou platné pro celé 
území ČR a za porušení, byť i z ne-
vědomosti majitelům, chovatelům či 
držitelům čtyřnohých kamarádů hrozí 
uložení pokuty a to někdy až do výše 
300.000 Kč. 
Kampak nesmíme:
1. z důvodu ochrany zdraví je za-
kázán vstup na hřiště, pískoviště  
a koupaliště. Tímto by měly být zajiš-
těny provozovateli, provozním řádem 
některé hrací plochy, které jsou urče-
né pro hry dětí proti mikrobiálnímu, 
chemickému a parazitálnímu znečiš-
tění,
2. zejména z etických důvodů není 
dovolen přístup podnapilým osobám 
a osobám se psy, kočkami a jinými 
zvířaty na pohřebiště.
co nesmíme:
1. znečišťovat komunikace - pokud 
se vašemu čtyřnohému kamarádovi 
podaří znečistit dálnici, silnici, místní 
komunikaci, jste povinni znečiště-
ní bez průtahů odstranit, v opačném 
případě vám hrozí pokuta až do výše 
300.000 Kč,
2. znečišťovat veřejné prostran-
ství, veřejně přístupný objekt 
nebo veřejně prospěšné zařízení -  
o veřejně přístupném objektu a zaří-
zení se nebudu dál ani rozepisovat 
tam je to jednoznačné, ale pokud 
váš čtyřnohý kamarád na procház-
ce upustí exkrement např. na chod-
ník, do trávy apod.,  máte obdobnou 
povinnost jako v předchozím bodě. 
K těmto případům doporučuji všem 
majitelům čtyřnohých miláčků no-
sit při procházkách použitý sáček  
a sjednat nápravu okamžitě, jelikož 
naše městská policie bude udělo-
vat blokovou pokuty, a to až do výše  
1.000 Kč,
3. pobíhat po komunikaci - tady je 
zodpovědnost opět na majiteli nebo 
držiteli domácího zvířete, ten je po-

vinen zabránit pobíhání zvířat po po-
zemních komunikacích, za porušení 
povinnosti mu hrozí pokuta až do 
výše 2.000 Kč,
4. uniknout - vztahuje se na kaž-
dého chovatele, který je povinen 
učinit opatření proti úniku. I tady 
bych doporučila zvýšit pozornost, 
jelikož v příštích měsících bude 
naše městská policie všem nedů-
sledným chovatelům ukládat za ta-
kovéto porušení blokové pokuty  
a to až do výše 1.000 Kč, v případě, 
že se chovatel ocitne u přestupkové-
ho řízení, např. za opakované poru-
šení zákona, tak mu může být ulože-
na pokuta až do výše 3.000 Kč,
5. uniknout na sousední pozemek 
- v tomto případě by se majitel mohl 
ocitnout u soudního řízení, jelikož 
vlastník věci nesmí nechat chovaná 
zvířata vniknout na sousední poze-
mek,
6. pobíhat v honitbě - tento zákaz je 
z důvodů zájmů, které chrání zákon  
o myslivosti, vlastník domácích zví-
řat, včetně zvířat ze zájmových chovů  
a zvířat z farmových chovů má zaká-
záno nechat je volně pobíhat v ho-
nitbě mimo vliv svého majitele nebo 
vedoucího, hrozí zde sankce až do 
30.000 Kč pro fyzické osoby, pro práv-

nické osoby až do výše 40.000 Kč.
Vážení přátelé, ten, kdo dočetl až po 
závěrečnou část, může zcela jistě na-
mítnout, zase samé zákazy a příkazy, 
no jo, co by nám také jiného mohla 
napsat. Platím městu poplatky a co 
z toho, já nedostanu nic, ani sáčky, 
lopatky, rukavice, také nemám kam 
odhodit exkrementy, když u nás ne-
máme k tomuto určené kontejnery. 
Musím vám dát za pravdu, bohužel je 
tomu tak, obecní úřad sice poplatky 
za psy vybírat může, ale nemusí za to 
občanům nabídnout vůbec nic. I mně 
by bylo příjemněji, kdyby se zastupi-
telé města při vytváření rozpočtu za-
mysleli nad příčinou znečistění města  
a část finančních prostředků použili ale-
spoň pro doplnění košů na exkremen-
ty. Uvidíme, třeba se dočkáme. Přesto 
věřím, že výše uvedené zákazy jsou  
řádní chovatelé schopni dodržovat  
a rovněž tak věřím, že všichni budou po 
svých miláčcích uklízet, jelikož si sami 
dobrovolně vybrali život se svým čtyř-
nohým kamarádem, který jim přináší 
určitě více lásky a radosti než starostí 
a povinností.
Přeji vám co nejvíce radostí se svými 
čtyřnohými kamarády a co nejméně 
problémů s porušováním předpisů.

Eliška Izsová, odbor VŽPD 
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informace pro občany
otevíráme poradenské
centrum pro problémy 
se závislostmi
Pomalu končí čas dovolených  
a prázdnin, většina z nás se vrací 
do zajetých kolejí všedního dne. Po-
vinnosti, shon, stres, vysoké nároky 
okolí nebo naopak nuda a nedosta-
tek činnosti. Faktory, se kterými se 
lze vyrovnávat různě. Pro mnohé se 
stává „řešením“ užívání či zneužívá-
ní různých omamných látek. Ať už 
je to legální a společensky přijíma-
ná sklenka alkoholu nebo nelegální 
a snad i proto mezi mládeží stále 
oblíbenější marihuana. Značné pro-
cento převážně mladých lidí má, jak 
uvádějí odborné statistiky, opakova-
nou zkušenost s pervitinem a extá-
zí, hlavně ve větších městech pak  

i s heroinem. Přitom hranice oddě-
lující experimentování s drogou od 
drogové závislosti je velmi tenká  
a dopředu neodhadnutelná. Léčba 
závislostí je časově náročná a zdale-
ka ne vždy úspěšná. Stále větší důraz 
se proto klade na preventivní osvětu  
a dostupnost kvalitních informací.
Město Kojetín se rozhodlo na tento 
trend zareagovat a v rámci komu-
nitního plánování vyvstala potřeba 
zajistit poradenské služby pro ob-
last závislostí. Občanské sdružení  
Kappa-Help otevírá ve spolupráci 
s Městským úřadem Kojetín v prosto-
rách polikliniky  Poradenské centrum 
pro problémy se závislostmi. Občané 
v ní budou moci získat podrobné in-
formace o účincích a rizicích jednot-
livých drog a odborné poradenství  
ve věcech závislostního chování. 
Poradna je součástí programu pri-

mární prevence Kappa-Help, je urče-
na pro rodiče, pedagogy, ale i další 
zájemce o tuto problematiku. Pora-
denství bude poskytováno bezplatně  
a anonymně každou středu od 14 do 
18 hodin, slavnostní zahájení provo-
zu poradny bude ve středu 16. září 
2009 v 15 hodin. Pravidelný provoz 
začne o týden později. Zájemci mo-
hou přijít přímo bez objednání, nebo 
se objednat na tel. čísle 605 211 
218.  
Občanské sdružení Kappa-Help, kte-
ré bude poradnu provozovat, posky-
tuje drogové a poradenské  služby na 
území bývalého přerovského okresu 
již 13 let a je tak zárukou kvalitního  
a profesionálního přístupu. Programy 
primární prevence jsou certifikovány 
Ministerstvem školství, mládeže a tě-
lovýchovy.   Kappa-Help o.s. Přerov, 

odbor sociálních věcí MěÚ Kojetín

procházky Kojetínem (ulice a náměstí)
Kojetínská náměstí

Náměstí bylo vždy atributem města. 
Rozšíření osady o náměstí zname-
nalo, vzrůst jejího významu a vlivu. 
Náměstí bylo politickým, kulturním 
a hospodářským centrem města. 
Lidé se zde shromažďovali při vý-
znamných událostech místního  
i širšího významu. Na náměstí se ko-
naly  slavnosti kulturní i náboženské, 
pořádaly se zde trhy (týdenní, výroč-
ní) a v Kojetíně se také např. na ná-
městí odlévaly zvony pro farní kostel  
(v roce 1716). Náměstí bylo zkrátka 
srdcem každého města.

masarykovo náměstí

Masarykovo náměstí je hlavním ko-
jetínským náměstím. Kronikář Karel 
Štéger o tomto náměstí  ve dvacátých 
letech 20. století napsal: „Jest vlast-
ně jediným ze všech tzv. náměstí, jež 
jest hodno slouti náměstím. Ostatní 
jsou vlastně jen ulice.“ 
Vydejme se tedy po těchto náměs-
tích, ať již současných, či dnes již 
neexistujících.

masarykovo náměstí - bylo svěd-
kem mnoha historických událostí, 
které se jakýmkoliv způsobem dotý-
kaly Kojetína. Také jeho pojmenování 
se v průběhu doby měnilo (rynek, na 
rynku, Hlavní náměstí, Gottwaldovo 
náměstí, Masarykovo náměstí), jak 
šly dějiny.
Na náměstí jsou také umístěny mno-
hé významné budovy města. Např. 
radnice (dříve také rathauz), sídlo 
městské samosprávy, dnes měst-

ského úřadu. Od roku 1880 do roku 
1960 byl v budově radnice umístěn 
berní úřad, okresní soud a ve dvoře 
přistavěny vězeňské cely. (Proto se 
v Kojetíně říkalo, že „seděl pod ho-
dinama“).  
Další významným domem na ná-
městí je rodný dům moravského his-
toriografa Dr. Bedy Dudíka, stávala 
zde lékárna „U zlatého lva“ Hugo 
Niedenführa.
Dnešní budova Vzdělávacího a infor-
mačního centra, bývalý tzv. Okresní 
dům, dříve také „Panská hospoda“ 
či „Hrubá hospoda“. Podle znamení 
zlatého kříže se říkalo také hostinec 
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procházky Kojetínem (ulice a náměstí)
„U kříže“. V letech 1848/49 v sále 
zdejšího hostince maloval Josef Má-
nes Hanačky.
V sousedství budovy Vzdělávacího 
a informačního centra (Okresního 
domu) je dům rodiny Dudíkovy, kde 
byla dědičně provozována voskař-
ská a pernikářská živnost.

K významným domům na náměstí 
také patří dům čp. 52, nyní budova 
mateřské školy a Domu dětí a mlá-
deže. Původně to byl tzv. Englišův 
hostinec, který v 50. letech 19. století 
koupilo od majitelů město a kde byla 
umístěna škola. Chlapecké třídy zde 
byly do postavení nové školní bu-
dovy v roce 1888 a dívčí až do roku 
1903. V budově (tzv. obecním domě) 
pak úřadoval starosta, městská rada, 
městská spořitelna, městský staveb-
ní úřad, městská elektrárna a byla 
zde také policejní strážnice.

Budova České spořitelny (bývalá 
Spořitelna města Kojetína), čp. 39, 
stojí v místech starého měšťanské-
ho domu, který v roce 1928 kou-
pila městská spořitelna a v letech 
1930/31 zde postavila podle návrhu 
přerovského architekta Aloise Pilce 
moderní budovu.
Na jižní straně náměstí bylo šest 
domů tzv. „rynkovních měšťanů 
právovárečných“.  Známý byl dům 
Kotoučků, kde byla nalezna hlava 
z náhrobku Jana Pivce z Klimštejna 
a Hradčan.
V místě dnešní budovy  COOP (Jed-
noty), stával dům pana Františka Sta-

va, který byl v 18. století majetkem 
Johanesa a Alžběty Kulhanových.

Sochy na náměstí 

mariánský sloup se sochou Ne-
poskvrněného Početí Panny Marie. 
Postaveno v letech 1704/1705 ná-
kladem výše uvedených manželů 
Kulhanových. Původně zde stávala 
i socha sv. Jana Nepomuckého, kte-
rá byla později přesunuta za bývalou 

Vyškovskou bránu (dnes nedaleko  
ZŠ na náměstí Míru). (Původní so-
cha byla zničena za 2. světové vál-
ky v květnu 1945. Současná socha 
z roku 1946 pochází z dílny akad. 
sochaře Stanislava Hlobila). V roce 
1896 byl původní sloup patrně na-
hrazen novým.

Socha sv. vendelína (vpravo od ma-
riánského sloupu) se znakem města 
Kojetín (jedno z nejstarších vyobra-
zení znaku) nese letopočet 1747. Sv. 

Vendelín je patronem rolníků a pas-
týřů. 

Socha sv. Floriána (vlevo od mari-
ánského sloupu), ochránce od ohně, 
patron hasičů.

Obě sochy jsou z pískovce a jsou da-
továny do roku 1747. Vznikly v dílně 
významného barokního sochaře Bo-
humíra Fritsche (nar. 2. 2. 1706, ze-
mřel 6. 10. 1750 v Tovačově, kde je 
také v kryptě kostela sv. Václava po-
chován).  Působil na střední Moravě. 
Jeho díla můžeme vidět v Tovačově, 
v Oplocanech, v Kojetíně a přede-
vším v Holešově a ve Střílkách.

(Pokračování příště)       řez

poZvánKa
Zvu vás na 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína,

 které se uskuteční v úterý  8. září 2009 v 15.00 hodin 
v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

 Masarykovo náměstí 8, Kojetín.
Pořad jednání:

1) Zpráva o činnosti RM,
2) Plnění usnesení ZM,

3) Hospodaření města za I. pololetí 2009,
4) Zpráva o stavu pohledávek města k 30. 6. 2009.

Mojmír Haupt, starosta města
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došlo do redakce
Křesťanská mateřská
škola v Kojetíně

V průběhu roku se začaly pravidel-
ně scházet maminky dětí předško-
ního věku, někdy na faře, někdy 
v Domě sv. Josefa, aby diskutova-
ly nad tím, co mohou ve výchově 
svých dětí udělat navíc, co zlepšit, 
na co se zaměřit atd., aby je dob-
ře připravily pro život. Zdá se vám 
to brzo? Vždyť jsou to ještě malé 
děti! I spisovatel Robert Fulghum 
napsal dokonce celou knihu o tom, 
že všechno, co v životě potřeboval, 
se naučil v mateřské škole. Ale teď 
vážně: ze soudobých poznatků vý-
vojové psychologie jasně vyplývá, 
že základ osobnosti člověka se 
vytváří v předškolním věku. Je to 
období, na kterém velmi záleží  
a v mnohých věcech je pro další 
život člověka rozhodující.
Když se v těchto diskusích začala 
rýsovat představa křesťanské ma-
teřské školy, přidala se k jejím ini-
ciátorům i skupina maminek, které 
sice do kostela nechodí, ale potře-
bovaly by umístit dítě do mateřské 
školy a v obecní na ně nezbylo 
místo. Charakter a vzdělávací ob-
sah se tak posunul do obecnější 
roviny, která je obohacující pro 
všechny a vyhovující představám 
maminek o prostředí, v němž bu-
dou jejich děti utvářet svou osob-
nost.
Klíčovou zásadou je, že mateř-
ská škola nepřejímá odpovědnost 
rodičů za výchovu svých dětí, ale 
je nabídkou pomoci v tomto ne-
lehkém úkolu. Aby mohla být po-
mocníkem, musí s rodinou komu-
nikovat. Ke vzájemné shodě školy 
s rodinou musí dojít především 
v hodnotách, které škola předklá-

dá dítěti k osvojení a které budou 
ovlivňovat jejich chování a jedná-
ní.
Protože se celá naše společnost 
zformovala na kulturních zákla-
dech křesťanství, jsou tyto hod-
noty obecně přijatelné. Patří k nim 
víra, láska, pravda, úcta, pokora, 
dobro, krása, vděčnost, pomoc, 
darování, tolerance, čestnost atd.
Přijetí těchto hodnot má vliv na 
výběr dovedností, které budeme 
u dětí rozvíjet. Tak například prav-
da je základem každé komunika-
ce, proto povedeme děti k tomu, 
aby byly pravdomluvné. A úcta je 
základní postoj důstojnosti člově-
ka a projevuje se například tím, 
že pěkně pozdravíme, zdvořile 
se oslovujeme, dáme si přednost 
ve dveřích atd. Úcta k člověku se 
také projevuje v pěkném zachá-
zení s věcmi, které člověk vytvořil  
a již od útlého věku povedeme 
děti k tomu, aby tyto věci neniči-
ly a šetrně s nimi zacházely. Bu-
deme také rozvíjet úctu k přírodě, 
kterou vnímáme jako obdivuhodné 
Boží stvoření. Chceme ji s naši-
mi nejmenšími obdivně pozorovat  
a laskavě opatrovat. Naší snahou 
bude nejen vytvoření prostředí pro 
její poznávání, ale též pro vzbuze-
ní lásky k přírodě.
Čím se křesťanská mateřská škola 
liší od obecních mateřských škol? 
Výchovným prostředím a duchov-
ním rozměrem. 
Základ výchovného prostředí 
křesťanské mateřské školy spočí-
vá v tom, že dítě přijímáme jako 
Boží dar, a to bezvýhradně a tento 
postoj mu dáváme zřetelně naje-
vo. Tento zmíněný postoj ovlivňuje 
chování všech zaměstnanců školy 
a projevuje se především v laska-
vém jednání s dítětem, individuál-

ním zájmem o dítě a snaze vyho-
vět jeho potřebám. To vše v úzké 
spolupráci s rodinou.
K rozvoji duchovního rozměru člo-
věka však neřadíme náboženský 
fanatismus promítnutý do pedago-
giky. Naší snahou je naopak odbor-
ný přístup ke schopnosti člověka, 
která je mu vlastní  a kterou rozvíjí 
díky prostředkům, jež mu nabízí 
jeho kulturní prostředí. K základ-
ním dovednostem tohoto rozměru 
patří obdiv, úžas a uznání, že exis-
tuje něco, co člověka přesahuje  
a je nad schopnosti jeho chápání. 
Tento stav dobře známe. Není nám 
cizí například při poslechu hudby, 
která ovládne naše smysly, dále 
ve chvílích prožitku krásy výtvar-
ného díla, nebo obdivu, kdy člo-
věk překoná své síly pro záchranu 
druhého apod. Věřící člověk napl-
ňuje svůj duchovní rozměr nábo-
ženskou formou života.
Ve vzdělávací oblasti je pro křes-
ťansku mateřskou školu, stejně 
jako pro všechny jiné mateřské 
školy, závazný Rámcový vzdělá-
vací program pro předškolní vzdě-
lávání, vydaný Ministerstvem škol-
ství, mládeže a tělovýchovy. Bude 
mít právní formu školské právnic-
ké osoby a jejím zřizovatelem se 
stane Arcibiskupství olomoucké, 
tak jako u všech církevních škol 
v tomto regionu.
Křesťanská mateřská škola bude 
mít své sídlo v Domě sv. Josefa 
na Komenského náměstí. Odtud je 
pak odvozován i její název „Mateř-
ská škola sv. Josefa“.
Jsme přesvědčeni, že tato iniciati-
va přispěje k rozšíření vzdělávací 
nabídky v Kojetíně, kterou využije 
i široká rodičovská veřejnost, pro-
tože výchovný program této ško-
ly je zaměřen na rozvoj hodnot, 
které naše společnost všeobecně 
uznává a jejichž rozvoj povede 
k hlubšímu pochopení naší kultury  
a tradice, přičemž od rodičů ne-
vyžaduje aktivní účast v křesťan-
ském společenství.
Za skupinu, podílející se na pří-
pravě vzniku této mateřské školy, 
Zdislava Vyvozilová, která také 
ráda zodpoví další případné dota-
zy na adrese: skolstvi@arcibol.cz 
nebo na telefonu 587 405 243.

Zdislava Vyvozilová

K volbám do Evropské-
ho parlamentu
V červnovém čísle KZ jsem infor-
moval o výsledcích voleb do EP. 
Uvedené výsledky byly ze sběrného 
místa Kojetín, obsahovaly tedy také 
údaje z okolních obcí. Výsledky 
voleb do EP v samotném Kojetíně  
a jeho místních částech byly násle-
dující: Volební účast 21,37%, pořa-

dí 10 nejúspěšnějších stran:
1. ČSSD 287 hl. 26,18%
2. ODS 244 hl. 22,26%
3. KSČM 219 hl. 19,98%
4. KDU - ČSL 101 hl. 9,21%
5. Suverenita 42 hl. 3,83%
6. Věci veřejné 34 hl. 3,10%
7. Dělnická strana 25 hl. 2,28%
8. Strana zelených 22 hl. 2,00%
9. Moravané 16 hl. 1,45%
10.Starostové a nez. 15 hl. 1,36%
                                          Jiří Šírek
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mateřská škola Kojetín
prázdniny v mŠ Kojetín
Pro většinu z nás jsou prázdniny 
časem pohody, výletů, dovolených  
a určitě plno dětí trávilo prázdninový 
čas s rodiči, na táborech, u babiček 
atd.
V mateřské škole ale s prvním prázd-
ninovým dnem začal „kolotoč“ oprav 
a rekonstrukcí, protože čas je neú-
prosný a vše se muselo zvládnout do 
začátku nového školního roku.
Asi největší akcí byla v průběhu 
července výměna rozvodů topení 
na MŠ Hanusíkova, jelikož v květnu 
došlo k havarijní situaci, kdy praskl 
rozvod ústředního topení v přízemí  
v podlahách. 

Vzhledem k mírnému navýšení ka-
pacity školy o 8 dětí jsme museli pro-
vést  úpravy hygienických zařízení, 
pořídili jsme botníky a věšáky, včet-
ně dovybavení židličkami a stolečky 
ve třídách. Taktéž byla zrealizována 
naplánovaná výměna vstupních dve-
ří. Na přelomu července a srpna byly 
vymalovány prostory školy. Z těch-
to důvodů provoz školy o hlavních 
prázdninách probíhal víceméně  
v budově  MŠ Masarykovo nám.
V době přerušení provozu MŠ byla 
provedena výměna nábytku ve vý-
dejně stravy v MŠ Masarykovo nám. 
a jelikož došlo k havárii - prasklo sta-
ré potrubí rozvodu vody v umývárně,  
museli jsme neplánovaně provést 

rekonstrukci těchto rozvodů. Dětem 
na školní zahradě přibyl nový dětský 
domeček.
Poděkování patří zejména provoz-
ním zaměstnancům, jelikož letos 
bylo mnohem více práce s vystěho-
váním a úklidem všech prostor. 
Přejeme tedy všem zaměstnan-
cům, aby do nového školního roku 
vstoupili tou „správnou nohou“  
a aby síla načerpaná během let-
ní dovolené vydržela co nejdéle. 
Dětem a zejména našim malým 
nováčkům přejeme co nejméně sl-
ziček, hodně nových kamarádů  
a plno zajímavých zážitků ve školním 
roce 2009/10.       

Vedení MŠ

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
jeli jsme poznávat krásy 
hlavního města prahy
Dne 19. června 2009 jsme navštívili 
hlavní město naší republiky. V deset 
hodin ráno jsme přijeli do Prahy, kde 
nás čekalo mnoho památek. Zhléd-
li jsme Pražský hrad, Staroměstské 
náměstí, Strahovský klášter, roz-
hlednu i bludiště na Petříně a další 
zajímavosti města. Cestou na Petřín 
nás nejvíce rozesmály živé sochy. 
Domů jsme se vrátili sice unaveni, 
ale s krásnými zážitky.
Za pěknou exkurzi děkujeme třídní 
učitelce Vladimíře Vránové a Marii 
Němečkové.

za žáky 6. ročníku Stanislav Kyselý
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Základní škola nám. míru Kojetín

Rekonstrukce podlahy...Letní sborovna...

Máme okna...První konstrukce...

Pavučina konstrukce...

Začínáme...

vítáme všechny 
v novém školním 
roce 2009 - 2010 
Začátek září znamená pro mnohé 
děti zlom v roce. S menším či vět-
ším očekáváním znovu vstoupí do 
školy a jsou zvědavé, co nového je 
čeká. Naši nejmenší v doprovodu ro-
dičů poprvé míří do první třídy. Tam 
je čeká překvapení, ale také změna 
- začátek velké školy. Tak jako kaž-
dý rok otevíráme školu s novinkou, 
tentokrát víceúčelovou multimediální 
učebnou (její provoz bude zahájen  
v říjnu 2009). Pro děti je kromě de-
vatenácti tříd připravena také naše 
školní družina, která zajišťuje služby 
v době mimo vyučování.
Všichni pracovníci školy připravují 
potřebné zázemí pro žáky s předsti-
hem.  Vyučující upravují vzhled tříd  
i chodeb, chystají pomůcky a nezbyt-
né dokumenty. Správní zaměstnan-

ci zase dolaďují poslední drobnosti 
školního provozu. Tento čas je plný 
mravenčí práce spojené s každým 
novým začátkem. Vyžaduje maxi-
mální pozornost všech zúčastněných 
a obvykle naznačuje i průběh dalších 
školních měsíců.
Přejeme všem, našim nováčkům, 
stávajícím žákům i pracovníkům 

školy, příjemný začátek září a úspěš-
ný celý rok, rodičům našich prvňáč-
ků pak hodně trpělivosti při zvládá-
ní přechodu dětí do světa znalostí  
a dovedností. Věříme, že nám všichni,  
i naši partneři, pomohou naladit škol-
ní život na optimální rytmus plný po-
hody.                   Těšíme se na vás.

Vedení školy

prázdniny v naší škole
Začátkem července se na škole zača-
la realizovat naše vize moderní více-
účelové multimediální učebny. Díky 
úspěšnému zvládnutí různých úskalí 
jsme společně s naším zřizovatelem 
získali grant na financování této akce 
a bylo možné zahájit potřebné práce. 
Počasí sice značně narušilo původní 
časový harmonogram stavby a způ-

sobilo i další komplikace, ale vše se 
zdárně podařilo zvládnout. Na hlad-
kém postupu mají podíl všichni part-
neři - dodavatel, investor i zástupci 
školy, kteří pravidelně konzultují dal-

ší postup a hledají optimální řešení. 
Jako doklad přinášíme reportážní 
snímky zachycující jednotlivé etapy 
výstavby.

Zdeněk Šípek, zást. ředitele školy
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gymnázium Kojetín

on the route: 
Kojetín - uničov - praha  
Když jsme se šestadvacátého květ-
na vypravili do sálu kojetínské so-
kolovny za účelem účasti v oblast-
ním kole soutěže „Evropa mladýma 
očima“, netušili jsme, co všechno 
nás ještě čeká. Při této akci se proti 
sobě utkaly čtyři týmy zastupující 
následující školy: ZŠ nám. Míru, 
ZŠ Svatopluka Čecha, ZŠ Tovačov 
a konečně tým GKJ ve složení Kris-
týna Machalíková, Petra Procház-
ková, Eva Vorrethová, Lenka Hla-
váčová a Lukáš Burget. Tyto týmy 
se zúčastnily pěti částí soutěže  
a to „Co vím o EU“, kdy si jednotlivá 
družstva postupně vybírala otázky, 
na které odpovídali i všichni ostatní 
soutěžící. V druhém kole zvaném 
„Můj názor na EU“ bylo úkolem 
zástupců všech týmů hovořit v ča-
sovém limitu jedné minuty o pře-
dem vylosovaném tématu. O tom, 
že jedna minuta není příliš dlouhá 
doba k projevu, přesvědčil všechny 
přítomné  „souboj“ o mikrofon: Mi-
lan Ligač vs. Lukáš Burget, kdy se 
moderátor snažil řečníkovi po vypr-
šení časového limitu odebrat mikro-
fon. V kole s pořadovým číslem tři 
šlo o koordinaci spolupráce všech 
členů týmu. Jednalo se o stavbu 
zdi z kostek připomínajících zvět-
šeninu všem známého Lega. Aby 
toho nebylo málo, musely být mezi 
jednotlivými cihličkami zakompono-
vány i vlajky členských států EU. 
V následujícím kole museli soutěží-
cí poznat členské státy na základě 
různých indicií. Avšak to nejzajíma-
vější bylo teprve před námi. Posled-
ní kolo, to páté, bylo nejzáludnější. 
Týmy si vyslechly písně různých 
interpretů z členských zemí EU. 
Jednalo se o písně různých žánrů  
a úkolem soutěžících bylo určit in-

debatní turnaj open
gate open
V měsíci květnu proběhl v areálu 
Open Gate Boarding School v Ba-
bicích u Prahy debatní turnaj, jež 
odstartoval 13. ročník Debatního 
poháru 2009/2010.
Z Gymnázia Kojetín se účastnil tým 
Sedmořádků ve složení Tomáš Šes-

tořád, Tomáš Skácelík a Lukáš Bur-
get. Tito studenti se během víkendu 
stihli nejen seznámit s fungováním 
tamního unikátního osmiletého gym-
názia kolejního typu, které vychází 
z modelu anglického školství, ale  
i rozšířit si své znalosti. Především 
si však všichni zúčastnění procvičili 
své rétorické schopnosti, a to i proti 
samotným rozhodčím.

Nutno poznamenat, že se kojetín-
ští studenti tohoto turnaje mohli 
zúčastnit především díky podpoře 
Mikroregionu Střední Haná a ocho-
tě pedagogického dozoru Zuzany 
Kebzové. Na závěr přejeme všem 
debatérům mnoho štěstí i do dal-
ších turnajů.

Tomáš Šestořád, GKJ

terpreta a zemi původu. Po lítém 
souboji přišla chvíle všemi očeká-
vaná - porota vyhlásila výsledky. 
První místo pro GKJ bylo z naší 
strany možná i trošku očekáváno, 
nicméně skutečnost, že postupu-
jeme do krajského kola nás velmi 
příjemně překvapila.
Dva dny poté se reprezentace GKJ 
spolu se svými fanoušky vydala 
do Uničova, kde nás čekalo kraj-
ské kolo soutěže. Průběh prvního 
a druhého kola byl obdobný jako 
v Kojetíně, ovšem kolo třetí a čtvrté 
bylo něco úplně nového. Tato kola 
nesla název „Kdybych byl euro-
poslancem“ (téma bylo rozděleno 
na dvě části). Zadání třetího kola 
kladlo důraz na schopnost řešení 
problémů spjatých s EU, zatímco 
čtvrté kolo bylo zaměřené na ré-
torické schopnosti zástupců týmů. 
Přestože náš tým v těchto dvou 
kolech uspěl, bylo skóre stále vel-
mi vyrovnané. O výsledku rozhodlo 
kolo poslední - páté. Jmenovalo se 
„Mohli se potkat“ a úkolem soutě-
žících bylo správně určit, zda se 
dvě jim prezentované osoby ze 
zemí EU mohly za svého života po-
tkat. V tomto kole se již taktizovalo  
a hrálo takříkajíc „na jistotu“, za 
každou špatnou odpověď byl totiž 
týmu stržen jeden bod. Nakonec byl 
výsledek více než uspokojivý. Náš 
tým opět zvítězil, tudíž postoupil 
do celostátního finále. Po ukonče-
ní soutěže čekal vítěze velký raut, 
který jsme si po zásluze užili. 
Pražské finále bylo spojeno s dvou-
denním pobytem. Před samotnou 
soutěží měly krajské delegace 
možnost zúčastnit se večerní pro-
hlídky pražských památek. Po čtvr-
teční večeři a prezenci jednotlivých 
týmů jsme se pomocí Pražské in-
tegrované dopravy přesunuli na 
Pražský hrad. Po ukončení krátké 

prohlídky směřovaly naše kroky na 
Staroměstské náměstí a odsud na 
Můstek, odkud vedla naše cesta 
zpět na ubytovnu. Tam se účastníci 
buďto připravovali na soutěžní den, 
nebo se věnovali socializaci v no-
vém kolektivu. Po neklidné noci na-
stal devatenáctý den měsíce červ-
na - soutěžní pátek. Ráno na nás 
již čekala červená soutěžní trička, 
netrpělivá porota, sál plný diváků  
a patero soutěžních úkolů. V prv-
ním kole nám organizátoři opět 
přichystali sadu zákeřných otázek. 
Toto kolo bylo podobné jako v Ko-
jetíně a Uničově a protože týmová 
spolupráce nezklamala, bylo hod-
nocení poměrně příznivé. I druhým 
kolem se „červený tým“ prořečnil 
s úspěchem. Třetí a čtvrté kolo ne-
činilo nikomu z nás problémy. Zá-
sadní zvrat nastal až v kole pátém. 
Rozeznat hymny členských států 
se nezdá tak složité, ale ve skuteč-
nosti to není žádná sranda. Dříve, 
než porota prezentovala výsledky, 
bylo zřejmé, že se umístíme až 
jako druzí. Za tento výsledek čekal 
každého člena týmu švýcarský nůž, 
hlavolam, hra a hlavně očekávaný 
diplom s cifrou 2.
A tak se dostali Petra Procházková, 
Kristýna Machalíková, Eva Vorre-
thová, Lukáš Burget a v neposlední 
řadě slečna profesorka Eva Vejdov-
ská, které mimochodem děkujeme 
za pomoc při přípravě na soutěž, 
z Kojetína do Prahy.

Lukáš Burget, GKJ
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městský dům dětí a mládeže Kojetín

prázdninový svět 
fantazie
V průběhu prázdnin jsme se s dět-
mi vydali do světa fantazie, kde na 
nás čekala spousta zážitků a dobro-
družství. Abychom se v tomto svě-
tě neztratili, vyrobili jsme si samo-
zřejmě svá trička i pěkný hrníček. 
Dokonce jsme se vydali i na dob-

rodružný závod, projeli se na kole 
a navštívili jsme Zoo v Olomouci. 
Tam si každý z nás mohl nakrmit ži-
rafu. Ze Zoo jsme si odvezli mnoho 
prázdninových zážitků, např. jsme 
si „chovali“ Výra velkého, mládě 
Levharta skvrnitého i malé a nepo-
sedné Surikaty.
Počasí nám přálo a tak jsme si také 
pěkně užili na bazénu. Ke každému 

správnému táboru patří samozřej-
mě i pořádná stezka odvahy a opé-
kání špekáčků. Poslední den jsme 
se vydali do Polkovic na projížďku 
na koních a pro mnohé mladé tá-
borníky se stal pohled ze hřbetu 
koně nezapomenutelným zážitkem. 
Už teď se těšíme na příští rok!

Martina Dočkalová

pán prstenů
- společenstvo prstenu
Stanový tábor v krásném prostředí 
údolí Radíčka se konal v termínu od 
6. do 17. července 2009. Každoroč-
ní konání tábora v Nejdku bylo letos 
v duchu trilogie od J. R. R. Tolkiena 
Pán prstenů. Dvě společenstva měla 
najít prsten, překonat dlouhou cestu 
k jeho zničení a společnými silami 
zachránit Středozem.
Modří Glumové a červené Spole-
čenstvo rudých růží hledali cestu 
k Mordoru společně se společen-
stvem zeleného Gandalfova týmu  
a žlutých Milášků. Během prvních dní 
našli prsten, který je od této chvíle až 
do konce tábora tížil na krku. Prsten 
museli donést k Ohnivé hoře v zemi 

Mordor. Cesta nebyla lehká, museli 
překonat nesčetné nástrahy, pasti  
a úklady Temného pána. Nezáleželo 
na tom, které společenstvo dorazí  
k Hoře dříve, bylo potřeba tam vůbec 
dojít a splnit úkol - zničit Prsteny 
Moci. Na cestě k Hoře jsme objevili 
i krásy teplických jeskyň a lázeňské 
kolonády, zahráli minigolf a prošli 
hranické náměstí.
Poslední večer nás navštívila hudeb-
ní skupina Nejdecká sojka a zazpí-
vala nám svůj největší letošní hit.
Společnými silami se podařilo za-
chránit Středozem a psát její další 
dějiny do kroniky. 

Naďka Šoborová, vedoucí tábora

postřehy některých účastníků…
„Tábor je pro mě vždycky nejlepší 

část prázdnin. Trávím 14 dní s kama-
rády, co mám ráda, v přírodě, dale-
ko od povinností a starostí všedních 
dnů. Velké plus dávám i jídlu, které 
nám bylo připravováno. Bylo skvě-
lé, jak se děti umí semknout a držet 
spolu. Někdy vás dokážou úplně 
vyčerpat, ale při tom vás na oplátku 
zase úplně nabijí. Nevím, jak to dě-
lají, ale je to paráda - už se těším na 
další rok.“

Petra Mertová, oddílová vedoucí 

„Na táboře se nám moc líbily různé 
hry a soutěže, stezka odvahy. Nau-
čily jsme se jíst všechno jídlo, které 
bylo moc dobré a naučily jsme se ne-
mluvit sprostě. A co se nám nelíbilo? 
Snad jen rozcvička!“

Míša a Káťa

o zlatého kapra
Soustředění mladých rybářů v Tova-
čově v termínu od 25. července do 
1. srpna 2009.

výlet do světa zvířátek
Jednodenní výlet do ZOO Lešná 
29. července 2009.

Soustředění kapely
Šikulka v jablůnkově
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počítače a technika
Plastikoví modeláři od 2. tř. 200 Kč
Výpočetní technika od 2. tř.  200 Kč

Sportovní
Miniaerobic od 5 let 250 Kč
Aerobic od 1. tř. 300 Kč
Florbal I, II, III od 1. tř. 300 Kč
Turisticko lyžařský od 1. tř. 50 Kč
Sportmix I, II od 4. tř. 300 Kč
Stolní tenis od 3. tř. 300 Kč
Střelba ze vzduch. od 5. tř. 400 Kč
Volejbal dívky I,II,III  od 3. tř. 400 Kč
Bojové umění od 3. tř.  400 Kč
Bedminton od 6. tř. 300 Kč
Jezdectví od 5. tř.
Lyžování a snowboarding   1750 Kč
(5 jednodenních zájezdů s výukou)  

honba za pokladem
indiánů

„Léto je čas, kdy nám dlouhý den 
a teplé počasí umožní být celé dny 
venku. Nejlepší je být v přírodě, lí-
tat po lese, lézt po stromech a válet 
sudy na louce. Koho opravdu příroda 
zajímá, bude chtít vědět, jak se jme-
nuje  a rozumět tomu, co se v příro-
dě děje. Jen takoví lidé se potom do-

městský dům dětí a mládeže Kojetín
káží  v přírodě pohybovat jako lidé, 
kteří v ní tráví celý život - indiáni.“
Poznávat přírodu se děti učily bě-
hem týdenního pobytu na příměst-
ském táboře ve dnech 17. - 21. srp-
na 2009.
Vyzkoušely si život mladých indiánů 
a jejich zvyky. Plnily indiánské zkouš-
ky moudrosti, obratnosti, zručnosti 
a odvahy. Vyráběly totemy, indián-
ské oblečky, zápisníky, masky a hrá-
ly indiánské hry.

v měsíci září si určitě nenechejte ujít:
sobota 5. 9. 2009

cypRinuS caRpio 
- poháR 2009

- rybářské závody pro děti do 15 let, 
registrované v rybářských

svazech, chovný rybník Měrovice
- nutno přihlásit se předem

7. 9. - 11. 9. 2009
TýdEn oTEvřEných dvEří 

- dopoledne pro školy
- odpoledne pro veřejnost

sobota 12. 9. 2009
ulov Si Svou RybKu

- možnost vyzkoušet si chytání
rybek, soutěž pro děti do 13 let

pátek 18. 9. 2009
KolEm KaŠny doKolEČKa, 
SvEZEmE SE na KolEČKách

- soutěž odrážedel a koloběžek
v rámci Týdne mobility,

- pro děti do 15 let a pro rodiče  
s dětmi,  Masarykovo náměstí

- u kašny od 16.00 hodin

sobota 19. 9. 2009
o poháR majiTElE

pohřEbního ÚSTavu
- ve spolupráci s TJ Sokol Kojetín
- volejbalový turnaj smíš. družstev
- sokolská zahrada od 9.00 hodin

úterý 22. 9. 2009
dEn bEZ auT

- akce v rámci Týdne mobility
Masarykovo náměstí

25. - 26. 9. 2009
SETKání TáboRníKů

lT nEjdEK 2009

25. - 28. 9. 2009
babí léTo v KunČicích
- víkendová akce pro děti, mládež,

rodiče s dětmi, pouštění draků, možnost 
cykloturistiky, koloběžkiáda v hoře

úterý 29. 9. 2009
SKoK do výŠKy

- přebor města Kojetína,
postupová soutěž MŠMT ČR

připravujeme:
sobota 3. 10. 2009

houbování
- akce pro děti, mládež a rodiče s dětmi

nabídka zájmových  kroužků ve školním roce 2009/2010
příroda
Čtyřlístek - příroda od 1. tř.  200 Kč
Rybáři - začátečníci od 3. tř. 300 Kč
Rybáři - pokročilí od 5. tř. 300  Kč

vzdělání, kultura a tanec
Country tanec zač. od 1. tř.  300 Kč
Keramika od 1. tř. 600 Kč
Sborový zpěv  od 1. tř.  200 Kč
Výtvarný I, II  od 1. tř.  400 Kč
Vaření od 1. tř.  200 Kč
Kvítko - taneční  1. - 3.tř. 300 Kč
Sluníčko - folklór od 1. tř.  300 Kč
Orientální tance od 3. tř. 300 Kč
HIP - HOP od 5. tř. 400 Kč
Táborová kytara od 5. tř.  200 Kč
GATE - taneční od 6. tř.  300 Kč
FREEDANCE od 7. tř.  300 Kč

 jiné
 Klubáček od 5 let  50 Kč
 Klub instruktorů od 5. tř.  50 Kč

 pro nejmenší
 Klubíčko 4 - 6 let  300 Kč
 Školička           rodiče a děti 100 Kč

okolní obce
Kynologický Křenovice od 1. tř. 50 Kč
Keramika Měrovice    od 1.tř. 600 Kč
Lumpíci Oplocany     od 1.tř. 400 Kč
Keramika Křenovice od 5 let 600 Kč
Keramika Polkovice od 5 let 600 Kč
Broučci Křenovice   4 - 7 let 300 Kč
Baby klub Křenovice  r + d 100 Kč
Šikulka - kapela Stříbrnice od 1. tř. 300 
Kč
Šikulka - výtvarný Stř.   od 1. tř. 300 Kč

Úplata za zájmové kroužky je sta-
novena na školní rok 2009/2010.

přihlášky a bližší informace na 
měddm masarykovo nám. 52, Ko-
jetín, tel. 581 76 24 98.

pravidelné schůzky budou probí-
hat od 14. 9. 2009 do 31. 5. 2010.

Termín a místo schůzky bude zve-
řejněn na nástěnkách měddm, na 
školách a na vývěsce u sokolovny.

sobota 10. 10. 2009
Pochod

SlovácKými vinohRady

leden a únor 2010
lyžování

v KRKonoŠích
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junák - svaz skautů a skautek
junák - svaz skautů a skautek ČR - Středisko  714.03  KojETín

Závodí 272,  752  01  Kojetín,  Česká republika
letní tábor v podhradí
Konečně jsou tady prázdniny. Děti se 
rozjely k babičkám, k moři a některé  
i na tábor.
Členové skautského oddílu v Kojetí-
ně a v Uhřičicích měli také letní tábor   
a odjeli na něj ve dnech 4.  až 18. čer-
vence do Týna nad Bečvou na táboro-
vou základnu Podhradí. 
V sobotu ráno u kluboven v Kojetí-
ně nasedli do připraveného autobusu  
a vyjeli směr Lipník. Když se dorazilo 
na místo, děti a vedoucí odnosili kuf-
ry a batožinu k chatě, převlékli se do 
pohodlného „pracovního“ oblečení  
a začali stavět stany. Vše se podařilo 
a k pozdnímu odpoledni bylo hotovo. 
Naše kuchtička, Marie Šestořádová, 
mezi tím připravila dobrou svačinku  
a na večeři bramborový guláš. 
Druhý den nás vedoucí tábora, Antonín 
Výtiska, seznámil s programem neděl-
ního dne. Na večer naplánoval zahajo-
vací oheň, u kterého se účastníci měli 
dozvědět téma letošní táborové hry. 
Vedoucí Soňa Tichá vzala děti do okol-
ního lesa na dřevo a instruktorka Katka 
Zaoralová se skautkami nachystaly oh-
niště i posezení. Den uběhl jako voda 
a večer u zapáleného ohně se děti 
dozvěděly o táborové hře. Letos měla 
název „Cesta kolem světa za 14 dní“. 
Také si zazpívaly při kytaře a zavedlo  
se zpívání ve volném čase i během ce-
lého tábora.
Jak už jsem uvedla na začátku, děti 
cestovaly po státech celého světa. Do-
zvěděly se názvy hlavních měst, co je 
v každé zemi (státě) zajímavé z děje-
pisného i zeměpisného hlediska a jaké 
třeba mají charakteristické zvyky.
Hned druhý den nám pršelo „jak v bra-

zilském pralese“. Tak jsme si povídali 
o funkci pralesa a zvířatech v něm,  
o ekologii, o řekách atd. Brazilča-
né mají rádi také karnevaly, tak jsme  
v deštivém počasí vyráběli masky a po 
večerním nástupu se konal karneval.
Dalším státem byla Indie - ráno rozcvič-
ka jógy a povídání o Mauglím. Koneč-
ně se počasí umoudřilo, přestalo pršet  
a  mohli jsme vyrazit na kolech po okolí. 
Aljaška byla další zemí, kam jsme zaví-
tali. Pořádala se dřevorubecká soutěž 
a nejen to. Děti měly dokázat rozdělat 
oheň a uvařit čaj. U této disciplíny byly 
rozděleny do pěti skupin a vše se kona-
lo za dozoru vedoucích.
V Řecku se konaly olympijské hry, 
a tak si mnozí vyzkoušeli při hrách ne-
jen svoji zdatnost, ale i vytrvalost. Od-
poledne „vládla vedra“ a tak táborníci 
uvítali řecké lázně a koupele.
Nastala neděle a „Den plný her“ pod 
vedením Hany Vysloužilové. Některé 
děti měly během dne návštěvu rodičů. 
Ostatní v programu např. hrály zábav-
nou hru „Kufry plné peněz“ s naší další 
vedoucí, Evou Takačovou. Kamarád 
Jirka udělal dětem přednášku s ukáz-
kou indiánských předmětů, a to v podo-
bě tomahavku, nože, bubínku i luku, se 
kterým si mohly za dozoru vedoucích 
také zastřílet. Také jim ukázal, jak si 
indiáni rozdělávají oheň pomocí „tření 
dřívek“. Večer se hrálo a zpívalo u tá-
boráku.
Přehoupli jsme se do dalšího týdne 
a čekalo nás další dobrodružství ve 
státech, které jsme navštívili. Čína byla 
také zajímavou zemí. Vyráběli se dra-
ci, hrálo se „sumo“ a kohoutí zápasy. 
Pak vedoucí nechali fantazii na dětech, 
když měly namalovat a vystřihnout čín-
ské platidlo. Čínské hůlky měly také své 
kouzlo, děti si je vyzkoušely při manipu-
laci u oběda.
Mexiko je kouzelná země a tak, po se-
známení se s její kulturou a krásnou 

přírodou, byla v programu také cyklový-
prava s prohlídkou Zbrašovských Ara-
gonitových jeskyní i nejhlubší propasti 
v Evropě.
Keňa byla zastoupena hlavně svojí fau-
nou a rezervacemi. A protože tam mají 
horko, jelo se pak na koupaliště, kde 
se s instruktorem Ondrou hrály vodní  
i podvodní hry.
V Egyptě děti čekalo mimo jiné i „hle-
dání bohů - faraonů“, luštění dobových 
textů na hrobkách a stavění pyramid.
Posledním státem byly USA, kde děti 
hledaly na mapě nejznámější přírod-
ní rezervace, napodobovaly chování 
„typických“ zvířat, hrály na „pašeráky  
a zloděje“ a jedly „pravý“ hamburger.
Cestovali jsme nejen po cizích zemích, 
ale také po České republice, kdy v pro-
gramu byla mimo jiné i prohlídka zříce-
niny hradu Helfštýna.
Pomalu se blížil konec tábora. Na po-
sledním večerním nástupu v krojích  
a táborových tričkách předali vedoucí 
táborníkům diplomy a ceny za splnění 
úkolů v celotáborové hře i v ostatních 
soutěžích a disciplínách, nakonec pak 
účastnický list. Nás, vedoucí, však mile 
překvapily skautky, které namalovaly 
krásný diplom pro vedoucí „Za příjemný 
pobyt na táboře“ a kuchtičce „Za dobrá 
jídla po dobu 14 dnů“.
Táborovým ohněm se začalo a také se 

končilo. U táboráku jsme si zazpívali tá-
borové písničky a vzpomínali, co se za 
těch 14 dnů událo.
V sobotu ráno začalo balení kufrů i ba-
tožin a čekalo se na příjezd autobusu, 
který táborníky odvezl domů. Chtěla 
bych tímto článkem poděkovat všem 
vedoucím, kteří se podíleli na přípravě 
celotáborového programu a také všem 
rodičům a sponzorům, kteří se podíleli 
na kvalitním průběhu tohoto skautské-
ho tábora.

Marie Šestořádová
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měKS Kojetín nabízí tyto kurzy...

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, od 8. 9. 2009
Poliklinika Kojetín, cena: 350 Kč (na čtvrt roku)

- cviČEní piláTES mETodou
Každé úterý od 19 do 20 hodin, od 15. 9. 2009

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. 9. 2009.

cena: 600 Kč
(10 lekcí + prodloužená + závěrečná kolona)

- TanEČní pRo doSpělé
Každou středu od 19.30 do 21.30 hodin,

od 8. 10. 2009
sál Sokolovny Kojetín.

Cena: 600 Kč
(7 lekcí včetně závěrečné tneční).

- 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 (pro děti od 10-ti let)

- 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. (pro děti od 15-ti let)

- FoToKRoužEK
Navazuje na jarní lekce

lektor: Jarda Hebnar

- 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!

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

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
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Kam za kulturou i sportem v září 2009

Víkendová pohádka pro děti ve volné dny 
KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT

neděle 13. září 2009 v 14.30 hodin
Uvádí: Hravé divadlo Brno

Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč
Sladkostmi odměníme děti, které donesou obrázky!

Výstava děl členů tvůrčí skupiny Signál 64
45. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SKUPINY

Vystavují členové skupiny: Pavla Kačírková,
Jiřina Jablonská, Alice Stonová, Milan Mráz,

Jaroslav Řihošek, Petr Leinert, Boleslav Leinert,
Jaroslav Hebnar, Jiří Šírek, Renata Sedláková

a jejich hosté: Ivana Bělařová, Blanka Hönigová
a Stanislav Šobáň

Výstava otevřena do 2. října 2009
Galerie VIC Kojetín - Vzdělávací a informační centrum 

Masarykovo náměstí 8 Kojetín
Otevřeno: po - pá 9 - 11 a 12 - 17 hodin

so - ne po telefonické domluvě 774 001 403
do SKupiny SE můžou ZapojiT vŠichni

S umělEcKým nadaním
- STálE hlEdámE nové TalEnTy!

Zahajovací cvičení
JÓGA

Začínáme v úterý 8. září 2009 v 17 hodin
(a potom pravidelně každé úterý od 17 hodin)

Kurz vede cvičitelka Alena Flegelová z Přerova
Poliklinika Kojetín, cena: 350 Kč/čtvrt roku

Zahajovací taneční schůzky
COUNTRY TANEČNÍ SKUPINA

LUCKY WHILE
VÁS RÁDA PŘIJME

MEZI SVÉ TANEČNÍKY!
Seznamovací zkouška - pátek 4. září 2009 v 17 hodin

(a potom pravidelně každý pátek od 17 hodin)
Sokolovna Kojetín

NÁRODOPISNÝ SOUBOR
HANÁCKÁ BESEDA

HLEDÁ NOVÉ ČLENY - PODPOŘTE
HANÁCKÝ FOLKLÓR A TRADICE!

Seznamovací zkouška - pátek 4. září 2009 ve 20 hodin
(a potom pravidelně každý pátek od 20 hodin)

Sokolovna Kojetín

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

 Petra Petroviče

BOŽÍ DOPUŠTĚNÍ
pátek 4. září 2009 v 19.00 hodin

Režie: Eva Procházková st.
Zámeček KD Kovalovice, vstup: 30 Kč

Sportovní exhibiční utkání
KOJETÍN versus HC OLYMP TEAM

NOHEJBAL - PLÁŽOVÝ VOLEJBAL - TENIS - DRAČÍ LODĚ
SPORTOVNÍ DEN

NA KURTECH SOKOLOVNY KOJETÍN
sobota 5. září 2009

od 14 hodin - SpoRTovní EXhibiČní uTKání
(HC Olymp - M. Dejdar, P. Nový, J. Mádl, D. Suchařípa...)

- autogramiády - hry a soutěže pro děti
- občerstvení pro dospělé i děti - speciality na grilu...

- akci moderuje: Martina Gavriely a Pavel Nový
18 hodin - závody na dračích lodích v loděnici

od 19.30 hodin - bohaTý vEČERní pRogRam
Taneční zábava se skupinou Galaxy Olomouc

 - Barová show - Vystoupení country skupiny Lucky While
Venkovní areál Sokolovny Kojetín

vstup: 40 Kč (dospělí), 20 Kč (děti)

Zahajovací divadelní schůzka
DIVADELNÍ SOUBOR HANÁCKÁ SCÉNA

VŠECHNY VYZÝVÁ
- ZAHRAJTE SI S NÁMI

V KOJETÍNĚ DIVADLO A NESTYĎTE SE
JE TO SRANDA!

Seznamovací zkouška - úterý 8. září 2009 v 18 hodin
(a potom pravidelně každé úterý od 18 hodin)

Hrajeme pod režijním vedením
herečky Olomouckého divadla Jany Novákové

Sokolovna Kojetín

Zahajovací schůzka pěveckého souboru Cantas
PĚVECKÝ SOUBOR CANTAS

ZVE VŠECHNY, CO RÁDI ZPÍVAJÍ
DO SVÝCH ŘAD!

Seznamovací zkouška - pátek 11. září 2009 v 18.30 hodin
(a potom pravidelně každou středu od 18.30 hodin)

Vzdělávací a informační centrum Kojetín
Masarykovo náměstí 8 Kojetín

Zahajovací cvičení
METODOU PILÁTES

Začínáme v úterý 15. září 2009 v 19 hodin
(a potom pravidelně každé úterý od 19 hodin)

Kurz vede cvičitelka Monika Paráková z Kojetína
Vzdělávací a informační centrum Kojetín

Masarykovo náměstí 8 Kojetín
permanentka: 250 Kč (10 + 1 vstup zdarma)

Začíná taneční kurz
nejen pro studenty místního gymnázia,

ale i ostatní -náctileté
TANEČNÍ

Začínáme ve středu od 16. září 2009 v 17 hodin
(a potom pravidelně každou středu od 17 hodin)

Kurz vede taneční mistr Pavel Nečesaný z Přerova
Sokolovna Kojetín
kurzovné: 600 Kč

(10 lekcí + 1 prodloužená + 1 závěrečná)
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přEdnáŠKový pRojEKT
vE SpolupRáci S Kappa-hElp přERov

1. část) Přednáška pro žáky 2. stupně základních škol
a studenty gymnázia
ZÁVISLOSTI

A MODERNÍ SPOLEČNOST
čtvrtek 24. září 2009 v 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

Sokolovna Kojetín, vstup: 20 Kč

2. část) Přednáška určena nejen pro rodiče
RODIČE A DROGY

pátek 25. září 2009 v 18 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

Sokolovna Kojetín, vstup: zdarma

3. část) Projekt bude zakončen hudebním festivalem
HALUZ - KAPPA-HELP FEST

sobota 26. září 2009 v 19 hodin
Vystoupí: MC Turner  & Afrodisiak (reggae-ska- rokenrol 

- USA/Praha), Hannibal Lecter (ganja-core - Kojetín), 
Veselá zhouba (rock-alternative - Kojetín/Prostějov),

Bloodground (trash-core - Kojetín), Hans Fucker Band
(rokenrol - Hulín), Sto chutí (crossover-grunge - Prostějov) 

Sokolovna Kojetín, vstup: 70 Kč

Kam za kulturou i sportem v září 2009

Pražské divadlo Háta Olgy Želenské opět v Kojetíně
NA SPRÁVNÉ ADRESE
středa 30. září 2009 v 19 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. 

Všechny obyvatelky bytu se proto nezávisle na sobě
rozhodnou radikálně změnit život a všechny (opět bez vědomí 
těch ostatních) si podají inzerát. Majitelka bytu hledá nového 
nájemce, pianistka žáka, malířka model pro obraz Spartaka

a služebná životního partnera. Zájemci, čtvero mužů
nejrůznějšího ražení, se brzy dostaví, ale samozřejmě jak

to bývá zrovna ve chvíli, kdy není doma správná inzerentka.
Navíc zkratkovitá řeč inzerátů, známá i z našich novin,

možnost dorozumění ještě více zkomplikuje. A tak sledujeme 
složité eskapády jednotlivých zájemců, kteří sice přišli

na správnou adresu, ale chtějí se po nich nebo se jim naopak 
nabízejí prapodivné věci. Že si nakonec všichni přijdou

na své je nasnadě, i když zdaleka ne tak, jak si původně
představovali. Ve Francii nesmírně úspěšná komedie nabízí 

řadu vtipných situací a dialogů. Jistou pikantnost přitom
zvládá s pověstným francouzských šarmem.

Sokolovna Kojetín, vstup: 170 Kč

připravujeme na říjen 2009
Otevíráme taneční kurz

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Začínáme ve středu 8. října 2009 v 19.30 hodin

(a potom pravidelně každou středu od 19.30 hodin)
Kurz vede taneční mistr Pavel Nečesaný z Přerova

Sokolovna Kojetín
kurzovné: 600 Kč (7 lekcí včetně závěrečné)

Výstava
AUTOGRAMY ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ

ze sbírky akad. sochaře Stanislava hlobila ml.
výstava otevřena

od 12. října 2009 do 20. listopadu 2009
Galerie VIC Kojetín - Vzdělávací a informační centrum 

Masarykovo náměstí 8 Kojetín

Pro milovníky koní a country
1. KOJETÍNSKÁ HUBERTOVA JÍZDA

sobota 17. října 2009
Místo a hodina budou upřesněny!

Hubertova jízda bude zakončená country zábavou
v sále Sokolovny Kojetín

Pro rock(chtivé)
BETHRAYER MEATFLY FEST

Dark Gamballe (rock/crossover - Vyškov)
Hazydecay (metal-hardcore - Olomouc)

Luca Brasi (crossover - Praha)
Tortharry (death-metal - Hronov)

Concrete (metalcore - Plzeň)
Magma Hotel (crossover - Štětí)

Checkpoint (crossover/nu-metal - Praha)
Bethrayer (trash/core/nu-metal - Kojetín)...

sobota 24. října 2009 v 17 hodin
Sokolovna Kojetín

Sportovní dopoledne pro ženy a dívky
CVIČME V RYTME (4)

sobota 31. října 2009 od 9 hodin
Čtyři hodiny cvičení v rychlém tempu! 
Rozpis cvičení bude včas zveřejněn!

Sokolovna Kojetín
vstup: 150/celé dopoledne + nápoj zdarma

50 Kč/hodina
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Kojetínské hody a hudební léto 2009
Kojetínské hody
s číslem jedenáct 
V Kojetíně se celý týden od pátku do 
pátku hodovalo a slavilo bohatým pro-
gramem. O víkendu 14. - 16. srpna se 
tisíce návštěvníků bavily na tradičních 
Kojetínských hodech, po kterých ná-
sledoval týden hudby s názvem Ko-
jetínské hudební léto (17. - 21. srpna 
2009). Všechny akce letos provázelo 
krásné slunečné počasí a vysoká ná-
vštěvnost.
Třídenní maratón hodových oslav od-
startovala v pátek odpoledne diskoté-
ka pro nejmenší na Bowling City, na 
které se děti dosyta vydováděly. V pá-
tek byla slavnostní vernisáží otevře-
na výstava děl členů kojetínské tvůrčí 
skupiny Signál 64, na které se pre-
zentuje celkem třináct výtvarníků této 
skupiny. V galerii VIC jsou vystaveny 
obrazy, fotografie, plastiky i keramika, 
které mohou návštěvníci obdivovat do 
2. října 2009, kdy bude výstava roze-
brána.
Milovníci diskotékové hudby si přišli 
na své na místním stadionu, kde pro-
bíhal hudební rej s legendárním DJ 
Matesem a fanoušci tvrdší muziky se 
pobavili na zahrádce U Pedyho.
Sobotní program probíhal za sluneč-
ného počasí a byl zaměřen především 
na sportovní vlnu. Na sokolských kur-
tech probíhaly souběžně hned tři vo-
lejbalové turnaje. Volejbalový turnaj 
Střední Moravy si zahrálo v letošním 
roce dvaadvacet extraligových, prvoli-
gových a druholigových družstev. Tře-
tího ročníku Memoriálu Michala Staň-
ka se zúčastnilo jedenáct týmů, které 
hrají krajské a okresní přebory, ale  
i některá juniorská družstva. Jeden  
z nich přijel až ze slovenské Myjavy. 
V turnaji veteránů si to rozdala mezi 
sebou mužstva tři. Nikomu z hráčů 
nebylo méně než čtyřicet.
V sobotu také uspořádal sbor dobro-
volných hasičů na sportovním areálu 
u gymnázia tradiční soutěž mladých 
hasičů „O Hodový koláč“. Soutěžilo se 
ve dvou kategoriích - mladší (3 druž-
stva) a starší (4 družstva).
Mezi Kroměříží a Tovačovem pendlo-
vala po celý víkend dvojice zvláštních 
železničních vozů. V každé stanici bu-
dila velký zájem lidí a jízdu historický-
mi motoráky si nenechaly ujít stovky 
cestujících.
Sobotní setkání harmonikářů v míst-

ní sokolovně, které nese jméno Vla-
dimíra Pospíšila, zakladatele těchto 
populárních srazů, který bohužel loni 
zemřel, se setkalo s velkým zájmem 
jak ze strany vystupujících, tak i divá-
ků. Letos se do Kojetína sjelo na čtyři 
desítky harmonikářů z celé Moravy  
i Slovenska, kteří soutěžili ve třech ka-
tegoriích dle typu harmoniky. O umís-
tění jednotlivých harmonikářů rozhodli 
v Kojetíně tradičně sami diváci, kte-
rým se letos nejvíce líbilo vystoupení 
Jarmily Billové ze Vsetína (piánovka), 
Vlastimila Pokorného z Náměště nad 
Oslavou (chromatika) a osmileté Ka-
tarínky Kubačákové ze slovenské Tur-
zovky.
Sobotní hodový program ukončila ho-
dová zábava se skupinou Mopr, která 
proběhla na kurtech v areálu sokolské 
zahrady do ranních hodin.
Nedělní dopolední program se nesl  
ve jménu hanáckých tradic a obyčejů. 
Od sokolovny směrem na náměstí vyšel 
krojovaný průvod, v kterém se objevi-
lo na dvě stovky účastníků z Hané, ale  
i hostů ze Starého Hrozenkova. Prů-
vod uzavírala Ječmínkova jízda králů, 
která čítala na dvě desítky koní v čele 
s králem na bílém koni, kterým byl le-
tos zvolen Honza Krčmař z Kojetína.
Po tradičním bušení na vrata, kdy 
rychtář Jirka Minařík vyzval staros-
tu města Mojmíra Haupta k předání 
starého hodového práva, které chase 
uděluje převzít vládu a moc nad měs-
tem a také povolení přivést pod prá-
vo všechny hříšníky, kteří si zaslouží 
být vyplaceni „na gatě“ tzv. „feroló“. 
Letos se vyplácení všem vybraným 
hříšníkům vyhnulo a nakonec na gatě 
dostal samotný rychtář, kterému se 
vláda vymkla z rukou.
Na přehlídce národopisných souborů 
vystoupilo celkem deset folklórních 
sdružení a skupin. Naši nejmenší ze 
Sluníčka za doprovodu lidové kapely 
Šikulka ze Stříbrnic zatancovali pás-
mo tanců „Bodeme si hrát a možná aj 
tancovat“.
Představili se i tradiční účastníci  
a naši přátelé z Hané - Kosíř z Kos-
telce n. H., Hatě z Tovačova a Omla-
dina z Martinic. Poprvé se na hodech 
objevili Hanáci z Hrušky s pásmem 
hanáckých tanců a také soubor VPUT 
ze Sazovic s tanci z Holešovska. Sou-
bor Kopaničár Starý Hrozenkov, s kte-
rým naše Hanácká beseda navázala 
již vloni přátelské a družné vztahy, 

dovezl do Kojetína pásmo veselých  
a podstatně rychlejších tanců „Už sme 
žitko zežali“. S netrpělivostí všichni 
čekali na vystoupení domácí Hanácké 
besedy. Domácí soubor premiérově 
předvedl pravou „Hanáckou svajbu“, 
která nepostrádala hanácké svatební 
písně, tance, tradice a obyčeje.
Dopolední folklórní blok zakončila 
koncertem dechová hudba Věrovan-
ka.
Po rozezvučení kojetínských zvonů, 
které oznamovaly dvanáctou hodinu, 
starosta města přivítal v obřadní síni 
městského úřadu kojetínské rodáky 
narozené v roce 1934.
Náměstí bylo zaplněno jarmarečním 
zbožím, po městě jezdil autovláček, 
kočár s koňským potahem, v parku 
byly pro děti připraveny atrakce, hry  
a soutěže. Pro milovníky lidové pís-
ničky vyhrávala na nádvoří VIC cim-
bálová muzika Dubina.
Odpolední program zahájil tradiční 
průvod mažoretek Šarm z Kojetína, 
které ve dvou vstupech předvedly  
i svá vystoupení.
Na kojetínském náměstí jsme si za-
vzpomínali na přerovského populární-
ho zpěváka Pavla Nováka, jehož nám 
v hodinovém koncertu plném písniček 
připomněla skupina Family Novák 
v čele s jeho synem Pavlem.
Na pódiu také vystoupila taneční coun-
try skupina Lucky While, breakdance 
Hollywood stars a skupina scénického 
šermu Cordiallo.
Do svižného a rychlého tempu zce-
la zaplněné náměstí dostala skupina 
Děda Mládek Illegal Band, která hodi-
nu prezentovala tvorbu Ivana Mládka 
pěkně po svém a předvedla výbornou 
show. Závěrečnou tečku nedělního 
programu uděl koncert revival kapely 
Nightwish z Frýdku-Místku.
Následovalo slunečné Kojetínské hu-
dební léto - týden hudby na náměstí, 
kde se představilo celkem sedm ka-
pel, od folkových, přes dechové až po 
rockové.
V pondělí v Kojetíně vystoupila ka-
pela Feels z Roštína, kterou v pře-
stávku doplnil krátkým vstupem 
pěvecký soubor Cantas Kojetín.  
V úterý se přitvrdilo a stovky diváků 
si připomněly rock 80. let legendární 
kapely Guns N´Roses v podání sku-
piny Vesničani ze sousedních Uhřičic.  
Ve středu na náměstí představila svou 
vlastní tvorbu (proloženou písněmi  
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Kojetínské hody a hudební léto 2009

Kojetínské hody a hudební léto 2009 ve fotografii

Dětská diskotéka Vernisáž výstavy členů tvůrčí skupiny Signál 64

Soutěž mladých hasičů Turnaj Střední Moravy ve volejbale IX. setkání hamonikářů Vl. Pospíšila

Mše svatá Krojovaný průvod Ječmínkova jízda králů

Předání hodového práva Výplata hříšníků „feroló na gaťata“

známého švédského dua Roxette)
poprocková skupina Zlatý Voči z Pra-
hy. Čtvrtek tradičně patřil seniorům, 
kterým letos vyhrávala dechová hudba 
Moraváci z Přerova. Naopak v pátek 
se náměstí zaplnilo mladší generací 
a koncertní prostor dostaly dvě rock-
ové kapelky - hardrocková Antaranga 
z Olomouce a kojetínskoprostějovská 
formace Veselá zhouba s osobitým al-

ternativním rockem.
Kojetínské hody a hudební léto se nes-
ly v duchu tradic a slunečného počasí  
a dostály kvalit městských slavností. Za 
to že proběhly v takovém rozsahu patří 
velké poděkování všem organizátorům, 
pomocníkům a dobrovolníkům, kteří se 
zapojili ať již do příprav nebo se přímo 
podíleli na průběhu samotném (MěKS 
Kojetín, Město Kojetín, MěÚ Kojetín, 

SDH Kojetín, Městská policie Kojetín, 
Technis Kojetín, Policie ČR, Komise 
pro občanské záležitosti Rady města, 
Sokol Kojetín, Slavoj Kojetín, MěDDM 
Kojetín, fa Dušan Meduna a ostatní). 
Poděkování patří také Olomouckému 
kraji, firmám  i jednotlivcům za finanční 
podporu.
nashledanou na hodech v roce 
2010!          -svah-   foto: J. Večeřová
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Přehlídka národopisných souborů

Dechová hudba Věrovanka Rodáci města Kojetín - ročník 1934

Kojetínské hody a hudební léto 2009

Cimbálová muzika Dubina

Mažoretky Šarm Kojetín Lucky While Kojetín Hollywood stars

Autovláček Moravský drak Atrakce pro děti Jarmareční zboží

Family Pavel Novák Děda Mládek Illegal Band Nightwish revival
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městská knihovna Kojetín informuje...

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

najdete na webových stránkách 
knihovny:

www.kojetin.cz/meks/knihovna.php

půjčovní doba:
Oddělení

pro dospělé čtenáře
Úterý 8 - 12 14 - 17 hodin
Čtvrtek 8 - 12 14 - 17 hodin
Pátek 8 - 12 hodin
Sobota 8 - 12 hodin

Dětské oddělení
Pondělí 13 - 16 hodin
Úterý 13 - 16 hodin
Středa 13 - 17 hodin

Městská knihovna Kojetín
zve všechny příznivce cestování
a obdivovatele přírodních krás

na besedu
s Lenkou a Václavem Špillarovými, 

cestovateli a autory řady 
překrásných výpravných knih
z nejrůznějších koutů světa

ocEániE - pERly 
havajSKých oSTRovů

Beseda se koná
ve středu 23. září 2009 v 17 hodin 

v sále VIC
na Masarykově náměstí.

Vstupné 30,-Kč.
Možnost zakoupení knih za 

výhodnou přednáškovou cenu! 
Beseda je zároveň součástí 
programu Evropského týdne 
mobility, do kterého se letos
poprvé zapojuje i Kojetín.

Z dalších připravovaných 
akcí měK na měsíc září :

Zahájení dlouhodobé akce
ŠKola naRuby

- pro malé čtenáře
a jejich rodiče i prarodiče

Besedy pro mateřskou školu 
KRálovSTví

pRincEZny pavlínKy
Soutěž pro starší dětské čtenáře 

co na SRdci,
To na jaZyKu

Hana Divilová

městská knihovna Kojetín
Masarykovo náměstí 8
telefon: 581 76 22 95
mobil: 777 593 984

www.kojetin.cz/meks

Kojetínské hody a hudební léto 2009

17. 8. 09 - Feels Roštín + Pěvecký soubor Cantas Kojetín 18. 8. 09 - Guns N´Roses Uhřičice

19. 8. 09 - Zlatý voči Praha 21. 8. 09 - Antaranga Olomouc20. 8. 09 - Moraváci Přerov

21. 8. 09 - Veselá zhouba Koj/Pv

nová KulTuRní SEZÓna ZaČíná… 
Pomalu končí léto, začíná nový školní rok a také nová kulturní sezóna 2009/2010. 
Dříve než do ní vstoupíme, chtěly bychom poděkovat pracovnicím Městského 
kulturní střediska - svým pokračovatelkám, které pod vedením ředitelky Hany 
Svačinové připravují v našem městě kulturní akce skutečně pro všechny gene-
race.  Přehlídka amatérských divadelních souborů, Kojetínské hody a Kojetínské 
hudební léto se již staly tradicí a získaly si svůj okruh diváků a posluchačů.
V galerii Vzdělávacího a informačního centra se pravidelně pořádají hezké výsta-
vy a Městská knihovna zajišťuje  čtenářům hodnotnou literaturu.
Do další činnosti přejeme tomuto mladému kolektivu hodně zajímavých nápadů.

Božena Novotná a Eva Řezáčová (bývalé pracovnice kultury)
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Rozhovor s kojetínskou kapelou bethrayer
Kojetínští bethrayer
hráli před tisíci diváků

Kojetín - životní zážitek. Tak ozna-
čují členové kojetínské metalové 
skupiny bethrayer vystoupení na 
festivalu masters of Rock. Čtyř-
denní svátek rockerů, který se ko-
nal ve vizovicích, otevírali. Zahráli 
zde jako úplně první kapela. „už 
když jsme kolem jedné hodiny od-
poledne měli zvukovou zkoušku, 
lidé se shlukovali před pódiem. 
Koncert, který začal ve tři, sledo-
valy tisíce lidí. byl to neuvěřitelný 
zážitek,“ říká zpěvák kapely ol-
dřich vaculík.

nebyli jste přehnaně nervózní? 
přece jen jste na tak masové akci 
vystoupili poprvé.
Spíš jsme se těšili. Byla pro nás čest 
zahrát si na takové akci. Celý festi-
val byl skvěle zorganizovaný, bylo na 
něm postaráno jak o kapely v zákuli-
sí, tak o fanoušky v areálu. Vše bylo 
dotažené až do konce. Náš koncert 
ale proběhl dost rychle, hráli jsme asi 
třicet minut.

Zůstali jste na festivalu i po skon-
čení vašeho vystoupení?
Byli jsme tam celý čtvrtek. Večer jsme 
se podívali na německé Rage. Ačko-
liv tento metalový styl jde trochu mimo 
nás, byla to velká podívaná a parádní 

show. Rage 
slavili pět-
advacet let 
výročí ka-
pely, pozva-
li si spoustu 
hostů. Po 
jejich setu 
jsme odjeli 
domů, pro-
tože druhý 
den jsme 
měli další 
koncert.

byl pro vás masters of Rock pro-
zatímním vrcholem vaší hudební 
kariéry?
Letos to byla pověstná třešnička na 
dortu. Po těch letech, co je Bethrayer 
na scéně, to je pro nás velké zado-
stiučinění. Nehledě na to, že Masters 
of Rock je pro nás trochu pomyslný 
odrazový můstek pro další koncerto-
vání.

hráli jste někdy v minulosti na 
podobně monstrózní festivalové 
akci?
Už máme za sebou účinkování na 
Rock for People, Brutal Assault, Bas-
infirefestu, ale před takovou kulisou 
jsme ještě nevystupovali. Ale s tré-
mou jsme nebojovali. S tím  nemáme 
problém. Naše vystoupení pokaždé 
bereme jako obrovskou zábavu. Jen 
občas máme strach, aby nevznikl ně-
jaký zádrhel, co se týká technických 
věcí, jako je kvalitní zvuk, dobře na-
zvučené pódium nebo odposlechy. 
Ale to je před každým vystoupením. 
Na jakém místě se zrovna hraje, tak 
to nehraje roli. Každý muzikant se při 
hraní musí slyšet, aby se mu dobře 
hrálo.

na festival jste se dostali díky ví-
tězství v soutěži Rockmaxova 12. 
Čím jste si to zasloužili?
V soutěži se utkalo celkem devadesát 
šest kapel. V každém týdnu z měsíce 
bojovaly dvě kapely. Z hlasování po-
sluchačů vyšel vítěz, který v daném 
měsíci nasbíral nejvíc hlasů. Všichni 

vítězové se 
pak utkali 
v klubo-
vém kole, 
kdy se hrá-
lo naživo. 
V í t ě z o v é 
klubových 
kol postou-
pili do finále  
a celkově 
nejlepší ka-
pelu vybra-
la pořádají-
cí agentura Pragokoncert. Je to pro 
nás velké ocenění.

bethrayer chystá nové album, jaké 
songy mohou vaši věrní fanoušci 
čekat?
Za poslední přibližně dva roky jsme 
poměrně přitvrdili. Nová deska pone-
se název Love & Hate a bude v po-
rovnání s předešlou nahrávkou Ray 
of Hope tvrdší, rychlejší a přímoča-
řejší. Písničky z nové desky už hra-
jeme i na koncertech, aby si na ně 
fanoušci mohli zvyknout.

na Zlínsku nebo Kroměřížsku hrá-
váte docela často. Který klub nebo 
podnik je váš nejoblíbenější?
Obecně hrajeme hodně koncertů po 
celé republice, asi čtyřicet až pade-
sát ročně. Samozřejmě je nám jasné, 
že v našem regionu jsme známější  
a máme zde více domácké prostře-
dí. To se logicky vždy odrazí na vyš-
ší návštěvnosti. Rádi hráváme na 
více místech. Vypíchli bychom asi 
klub B-29 ve Vyškově, klub Masters  
of Rock Café ve Zlíně, legendární 
klub Mír v Uherském Hradišti. Nej-
lepší atmosféru ale zažíváme pravi-
delně doma v Kojetíně na námi po-
řádaném festivalu Bethrayer Meatfly 
Festu. To je pokaždé skvělá akce.

Petr Skácel, regionální mutace
Mladá fronta DNES - střední Morava

Foto: archív kapely
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centrum sociálních služeb Kojetín
Ve čtvrtek 2. července 2009 se v Ho-
telu Pivovar konala beseda na téma: 
,,jak se žije seniorům v uSa“. 
Tuto besedu připravilo CSS Kojetín  
ve spolupráci s Charitou Kojetín, 
manželi Davisovými a skupinou 
dvanácti Američanů, kteří do Koje-
tína přijeli na misi koncem června. 
Hlavním tématem besedy byl život 
seniorů v USA, život v domovech 
pro seniory a pečovatelských cen-
trech. Účastníci besedy si připra-
vili otázky, které je zajímaly a za 
pomoci překladu paní Davisové 

byly tlumočeny přednášejícímu. Po 
zodpovězení všech dotazů přišlo 
na řadu malé občerstvení, upeče-
né podle tradičního amerického 
receptu a zpěv doprovázený hrou 
na kytaru. Zpívaly se tradiční ame-
rické písně, ale nechyběly ani čes-
ké melodie. Američtí hosté si pro 
účastníky besedy připravili několik 
soutěží. Největší ohlas měla soutěž,  
ve které bylo úkolem vymyslet co 
největší počet slov, které jsou stejné 
jak v Americe, tak i zde v Čechách.  
I přesto, že byla soutěž malinko těžká 

si vedli  všichni výborně a výherní tým 
se 37 slovy si zasloužil velký potlesk. 
Besedy se zúčastnilo 42 seniorů  
a zdravotně postižených občanů.
Touto akcí ale spolupráce se skupi-
nou neskončila. V pátek 3. červen-
ce 2009 se v rámci mise podíleli na 
úpravách a udržování venkovních 
prostor na domech s pečovatelskou 
službou na DPS St. Masara a DPS  
J. Peštuky. Jednalo se o úpravy 
zeleně, sečení trávy, plení záhonů 
apod. 

Lenka Slováková

charita kojetín
  

dům SvaTého joSEFa - cEnTRum  dEnních  SlužEb  pRo  SEnioRy
Komenského náměstí 49 (bývalý klášter), 752 01 Kojetín

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

středa 2. září 2009 v 9.00 hodin
pEČEmE - vařímE 

(slané a sladké cuketové variace)

pátek 4. září 2009 v 10.00 hodin
pRocháZKa příRodou

středa 9. září 2009 v 9.00 hodin
dílna pRo RadoST 

(vyrábíme dekorace z přírodnin)

pátek 11. září 2009 v 9.00 hodin
dílna pRo RadoST 

(vyrábíme dekorace z přírodnin)

pRogRam na měSíc Září 2009
pondělí 14. září 2009 v 7.30 hodin

výlET na SvaTý hoSTýn
- zájemci nahlaste se nejpozději 

do pátku 11. září 2009

středa 16. září 2009 v 9.00 hodin
pEČEmE - vařímE

 (něco dobrého ke kávě)

pátek 18. září 2009 v 9.00 hodin
vidEoKlub

pondělí 21. září 2009 v 9.00 hodin
inTERnETové oKénKo

středa 23. září 2009 v 9.00 hodin
TRéninK paměTi

každé úterý od 9.00 hodin
 ZdRavoTní cviČEní 
pod vedením cvičitelky

přijďte ve vhodném oblečení

každý čtvrtek od 9.00 hodin 
duchovní SETKávání

Dovoz a odvoz na programy zajistíme 
po předběžné domluvě na tel. číslech 

581 762 160 nebo 720 126 475. 

Krásné životní jubileum oslavil dne 3. srpna 2009 
městský kronikář, předseda Komise pro občanské záležitosti, muzejník,

 historik, divadelník, signálník, člen Redakční rady KZ a TJ Sokol Kojetín,
 dlouholetý přítel, spolupracovník a rádce

phdr. František řezáč
Upřímně děkujeme za jeho práci a přejeme mnoho šťastných let 

ve zdraví  a pohodě. 
Město Kojetín, MěKS Kojetín, Redakční rada KZ 

a Tělovýchovná jednota Sokol Kojetín

blahopřejeme



9/09 Kojetínský zpravodaj

23

církev Československá husitská
náboženská obec cČSh Kojetín a Tovačov

program setkání v září 2009

1. 9. 2009 - úterý
biblická hodina

od 15.00 hodin v DS Tovačov (společenská místnost)

2. 9., 9. 9., 16. 9., 23. 9. a 30. 9. 2009 - středa 
modlitby a zpěvy z Taizé

od 18.00 hodin v Husově sboru

6. 9. 2009 - neděle
bohoslužby

 od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

6. 9., 13. 9. a 20. 9. 2009 - neděle
bohoslužby

od 10.00 hodin v Husově sboru

*17. 9. a 24. 9. 2009 - čtvrtek
biblická hodina

od 18.00 hodin na faře

20. 9. 2009 - neděle
bohoslužby

od 8.15 hodin v Polkovicích (obřadní síň Obecního úřadu)

27. 9. 2009 - neděle (sv. václav)
Slavnostní bohoslužby

od 10.00 hodin v Husově sboru

„Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!“  Žalm 103,2
další možnosti setkání:

Tradiční biblické hodiny
budou pokračovat každý čtvrtek

 od 18.00 hodin na faře (v Družstevní ulici)
začátek - ode dne vyhlášení*

V průběhu září opět začnou 
hodiny duchovní výchovy ve školách. 

Pravděpodobně na ZŠ Svat. Čecha 
a ZŠ Sladovní ulice.

Termíny budou upřesněny. 
Hodiny povede br. kazatel Jiří Pleva.

V září také pokračují každé úterý 
od 17. 00 do 19.00 hodin
 pravidelné hodiny jógy

 (Paramhans svámí Mahéšvaránanda 
- Jóga v denním životě), 

které vede Alena Flegelová z Přerova 
(v sále Polikliniky Kojetín,

 kurz pořádá MěKS Kojetín)

„Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.“  1. list Petrův 5,7
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/

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.
nová hnědá obálka a slevy
V průběhu srpna dorazily do našeho skladu poslední kni-
hy z druhého tisku Biblí. Mezi nimi je i Bible21 v hnědé 
imitaci kůže, o kterou jsme jako odpověď na četné prosby 
rozšířili naši nabídku. 
Stále také platí naše prázdninové slevy, které se vztahují  
i na novou variantu obálky. Rozhodli jsme se během prázd-
nin snížit ceny všech variant Bible21 při nákupu v našem 
internetovém obchodě. Základní verzi nyní pořídíte již za 
220 Kč, verzi v imitaci kůže za 440 Kč a koženou za 1600 
Kč. Přejeme všem krásné léto a podzim s otevřenou Biblí 
v ruce.
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.
heslo měsíce září: 
„Jedni ve vozy, jiní zas v koně doufají, nám je nadějí náš 
Bůh - má jméno Hospodin! Oni klesají a hroutí se, my však 
stojíme pevně a nehnutě.“ Žalm 20:8-9
Stáhněte si bibli21 pro program Theophilos
Na stránky biblického softwaru Theophilos byl vložen mo-

dul s kompletní verzí Bible21. Všichni zájemci jej mohou 
nalézt na stránkách www.theophilos.com nebo si ho mo-
hou stáhnout přímo zde: http://www.theophilos.com/down-
load/tb/free/foreign/B21.exe
Recenze - řekli o bibli21
„Překlad je při dost pečlivé snaze o věcnou věrnost čtivý, 
jazykově hladký, svěží - prostě velmi dobře „český", což 
je u biblických překladů stále spíše vzácností. Měl-li bych 
vyslovit stručný a zkratkovitý soud, troufl bych si říct, že 
Bible21 je momentálně nejlepší český překlad celé bible, 
a to hlavně proto, že se v dosud nebývalé míře snaží zo-
hledňovat a aplikovat poznatky z teorie překladu.“ 

Josef Bartoň, vedoucí Oddělení starých jazyků Katedry 
biblických věd, Katolická teologická fakulta UK

„Bible21 je velmi čtivý, svěží překlad. Vyhýbá se archaizu-
jící biblické řeči, ale přitom věrně předkládá staré biblické 
pravdy novým, současným jazykem. Rozhodně tento pře-
klad doporučuji.“ 

P. Angelo Scarano, 
Katedra biblických věd, Katolická teologická fakulta UK

„Překladů není nikdy dost. Přesněji: dobrých překladů není 
nikdy dost! A přesně mezi takové patří i ten, na kterém tak 
usilovně a pečlivě pracoval tým Bible21. Díky Vám, přáte-
lé, a hlavně díky našemu Pánu za pomoc na tomto krás-
ném díle. Mohl bych uvést celou dlouhou řadu příkladů, 
kdy mi při práci na kázání pomohl právě tento překlad.“ 

Miroslav Kubíček
farář Církve československé husitské, Staré Brno
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Ze života katolické farnosti
Milí čtenáři, 
měsíc září, 
kdy berete 
do ruky nové 
číslo Ko-
je t ínského 
zpravodaje, 
nás uvádí 
do krásného 
a zároveň 
trochu smut-
ného ob-

dobí, podzimu. Na polích, v sadech  
a na zahradách sklízíme plody příro-
dy, zvláště v našem kraji tak velkory-
sé. Její štědrost se však neomezuje 
jen na to, abychom z jejích darů měli 
užitek, chce potěšit i náš zrak, když 
zbarvuje listí na stromech do stovek 
a tisíců odstínů zlatohnědé.
Zároveň však ona sklizená pole, 
očesané stromy, přeryté záhony  
a opadávající stromy vyvolávají smu-
tek z konce léta, které, ať bylo letos 
sebebláznivější, přesto zůstává ob-
dobím odpočinku, radosti a zábavy. 
Návrat do práce či školy, zkracující 
se dny a ranní mlhy pak jen dotvářejí 
melancholii podzimu, kdy něco pěk-
ného končí a nepomáhá ani ujištění, 
že na každém konci je krásné to, že 
něco nového začíná.
Přesto právě tuto myšlenku můžeme 
vztáhnout na těch několik význam-
ných dní, které se nám v průběhu 
podzimu nabízejí. V kalendáři nesou 

jména Den české státnosti (28. září), 
Den vzniku samostatného českoslo-
venského státu (28. října) a Den boje 
za svobodu a demokracii (17. listo-
padu). První z nich si připomeneme 
koncem září, o svátku svatého Vác-
lava.
Tento český kníže se narodil počát-
kem 10. století, snad právě v té době, 
kdy se pod nájezdy maďarských 
kmenů rozpadl první státní útvar na 
našem území, Velká Morava. Na její 
význam a přínos jsme mohli vzpo-
mínat v červenci, o svátku svatých 
Cyrila a Metoděje, a tak jako se let-
ní měsíce přehouply do podzimu, 
přebírají po moravských knížatech 
žezlo vlády nad naším územím kní-
žata česká, Přemyslovci. A na rozdíl 
od státu, který byl na Moravě prvním  
a zároveň posledním svého druhu, 
pokládá přemyslovské knížectví 
skutečné základy české státnosti. 
Ač bude v některých následujících 
údobích svých dějin součástí vět-
ších státních celků, vždy už, spolu  
s naší Moravou a také Slezskem, 
jako „země Koruny české“.
Pro nás je nyní významné, že u zá-
kladů tohoto českého státu stojí prá-
vě sv. Václav. I když nebyl prvním 
křesťanským knížetem v Čechách 
(křest z rukou sv. Metoděje přijal už 
Václavův děd Bořivoj spolu se svou 
manželkou Ludmilou), i když jeho 
ústupky vůči východofranskému králi 

Jindřichu I. Ptáčníkovi jsou historiky 
hodnoceny rozporuplně, přesto za-
čal být svatý Václav v následujících 
staletích považován za hlavního pa-
trona české země, což nám připo-
míná nejen svatováclavská koruna, 
nejvýznamnější součást korunovač-
ních klenotů, ale třeba i skutečnost, 
že právě u světcovy sochy v Praze 
se tak rádi shromažďují všichni, kdo 
svým vystoupením chtějí zvrátit běh 
dějin.
U počátků českého státu tedy stojí 
svatý kníže, tak jako u počátků kul-
tury na našem území a u kořenů slo-
vanského písemnictví stojí svatí bra-
tři ze Soluně, Cyril a Metoděj. A co 
si z této skutečnosti můžeme odnést 
pro sebe, člověka 21. století?
Myslím, že klíčovým pojmem, který 
charakterizuje jak zmíněné světce, 
tak i aktéry událostí připomínaných 
v říjnu a listopadu, je odvaha. Nejen 
odvaha přijmout svěřený úkol a tak 
vnést do života druhých lidí něco, 
čeho by sami nedosáhli, jak to do-
kázali Cyril a Metoděj, ale i odvaha 
největší - ta, se kterou kníže Václav 
a předtím už jeho prarodiče Bořivoj  
a Ludmila dokázali odvrhnout ze své-
ho života to, co poznali jako špatné, 
a přijmout novou skutečnost. Právě 
tato odvaha je nutná k tomu, aby-
chom dokázali správným způsobem 
utvářet život svůj i celé naší společ-
nosti.                                Jiří Gračka

pamětní kámen lubomíra juřena ve vrážném
V neděli 16. srpna se na táborové 
základně ve Vrážném sešli blízcí přá-
telé, rodina a zástupci obce Vrážné, 
aby společně uctili památku naše-
ho nezapomenutelného „Kapitána“ 
Luboše Juřena. Pamětní kámen je 
zasazen do volné přírody v blízkos-
ti táborové základy, kterou Kapitán 
vybudoval a kde se díky jeho snaze 
formovaly charaktery mnoha genera-
cí dětí i dospělých. Všichni na něj do-
dnes s láskou vzpomínají a mnoho 
z nich dnes pokračuje v jeho práci. 
Třeba i v jiných koutech republiky, 
ale stejně nezištně a obětavě jako to 
dělal on po celý život. 
Odhalení kamene nebylo velkou 
akcí, jednalo se o prostý pietní akt, 
na němž promluvili zástupci Tělový-
chovné jednoty Sokol Kojetín Mirek 
Tvrdý a Martin Koňárek. Svou emo-

tivní a citlivou promluvou připomněl 
„Kapitána“ jeden z jeho nejbližších 
přátel František Albrecht a závěr pa-
třil písním.
Velký dík patří zástupcům obce 
Vrážné i jejím obyvatelům, že umož-
nili umístění památníku na pozemek 
obce a všem, kteří toto místo navští-
ví, předem děkujeme za ohleduplné 

chování na pietním místě.
Zbudováním tohoto památníku jsme 
chtěli vyjádřit, že jako kámen je věčný 
a odolává lidem i přírodě, tak i naše 
vzpomínky na „Kapitána“ Luboše Ju-
řena jsou hluboce zakořeněny a jeho 
odkaz v sobě poneseme navždy.

 za TJ Sokol Kojetín 
Lenka Němečková
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Ze sportu
Zlaté dračice, 
zlatá praha
Ve dnech 20. a 21. června  2009 se 
konal III. Závod ČP dračích lodí  po-
řádaný v Praze na Smíchovské pláži.  
Koječáci hned po příjezdu obsadili 
celou zadní část pláže spolu s altán-
kem a několika desítkami lehátek.  
Mezi jednotlivými závody pak drago-
ni trávili čas sluněním, stavěním ar-
chitektonických skvostů z písku, re-
laxací a přípravou na další závody.
V sobotu dopoledne se jezdily dvou-
stovky. Všechny posádky se z roz-
jížděk probojovaly do velkého fi-
nále. Ženám se podařilo vybojovat  

Známe vítězky 
3. ročníku turnaje 
„o hanácké vdolek“ 
V sobotu 8. srpna 2009 proběhl 
v areálu sokolské zahrady 3. ročník 
turnaje žen ve volejbale s názvem  
„O Hanácké vdolek“. Turnaje se zú-
častnilo 6 družstev, a to: PVK Přerov 
„B“, VK Břeclav, TJ Šumperk, TJ Or-
lová, Uherský Brod a nechybělo ani 
družstvo domácích žen hrajících pod 
názvem „Colors of Kojetín“. Největ-
ším favoritem byl každoroční vítěz 
turnaje, hráčky Přerova, které opět, 
již potřetí, vyhrály. Na druhém místě 
se umístilo družstvo Šumperku, třetí 

druhé místo, muži si vyjeli bronz, 
veteráni už klasicky zlato a MIXová 
posádka skončila třetí.
Přes poledne se konala soutěž Grand 
prix, kde závodí amatérské posádky. 
Na závody do Prahy přijela poměřit 
síly i kojetínská amatérská posádka 
firmy Ptáček, která zabojovala, uká-
zala, že je z Kojetína a domů si při-
vezla bronzový pohár.
Odpoledne se závodilo na půlkilome-
trové trati. Ženy, muži a veteráni se 
probojovali do velkého finále, MIXová 
posádka postoupila do finále malé-
ho. V celkovém pořadí dojela ženská 
posádka těsně druhá za W.I.L.D. of 
Prague, muži druzí za Nymburkem, 

veteráni první a MIX šestý.
Na nedělní dopoledne zbyl závod na 
dlouhou trať. Jako první startovaly 
ženy.  Po sobotních druhých místech 
netoužily po dalším stříbru, a tak vza-
ly dvoukilák útokem, ze kterého vyšly 
jako vítězky. Veteráni si také dovezli 
zlato, muži a MIX bronz.
Po závodech a vyhlášení následova-
ly tréninky národní reprezentace, kte-
rá se chystá na podzimní Mistrovství 
světa, konané v Praze a Račicích.
Zhruba kolem druhé hodiny odpoled-
ne nám už nic a nikdo nebránil v od-
jezdu, a tak jsme se nalodili do naší 
žluté karosy a vydali se vstříc k našim 
domovům.                                    -m-

místo obsadilo družstvo domácích 
hráček „Colors of Kojetín“, čtvrté 
skončily hráčky z Břeclavi, pátá byla 
Orlová a šestý Uherský Brod. Titul 
„Nejlepší hráčka turnaje“ si odvezla 
Lenka Hrudíková z vítězného druž-

stva PVK Přerov „B“.
Dík patří všem, kteří se na organizaci 
turnaje podíleli, jak pořadatelům, tak 
hráčkám a sponzorům.

oddíl volejbalu žen TJ Sokol Kojetín

Soutěž mladých hasičů
V sobotu dne 15. srpna 2009 v rám-
ci Kojetínských hodů 2009, uspořá-
dal sbor dobrovolných hasičů na 
sportovním areálu u gymnázia již 
6. ročník soutěže mladých hasičů 
„O Hodový koláč“. Soutěž byla or-
ganizována pro kategorii mladších 
žáků do 11 let a kategorii starších 
žáku od 11 do 15 let v požárním 
útoku s vodou na sklopné terče. 
Každé družstvo mělo dva pokusy 
a do soutěže jim byl započítáván 
čas lepšího pokusu. Čas byl měřen 
elektronicky. Soutěže se zúčastnily 
3 družstva mladší a 4 družstva star-
ší kategorie.
Vítězství v mladší kategorii si od-
vezli hasiči z Bochoře, družstvo  
z Popůvek bylo druhé. Vítězství  
v starší kategorii si odvezli hasiči  

z Olšovce, družstvo z Popůvek bylo 
třetí a domácí borci byli na místě 
čtvrtém.
Průběh soutěže byl po celou dobu 
zdařile komentován a přítomní di-
váci měli náležitý přehled o prů-

běhu vlastní soutěže. Ceny předal 
a závěrečné vyhodnocení prove-
dl místostarosta města Jiří Šírek. 
Všichni přítomní kladně hodnotili 
vlastní průběh soutěže.

Václav Baďura, velitel SDH Kojetín

výsledková listina
soutěže mladých hasičů o hodový koláč 2009

kategorie starší  od 12 do 15 let
družstvo MH  1.pokus  2. pokus pořadí
Kojetín   36:47  26:57  4.
Popůvky  21:79  30:07  3.
Střítěž nad Ludinou 20:63  16:85  2.
Olšovec  16:83  18:91  1.

kategorie mladší do 11 let
družstvo MH  1. pokus 2. pokus pořadí
Popůvky  97:04  37:24  3.
Bochoř   25:12  23:75  1.
Osek nad Bečvou 70:38  32:02  2.
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poděkování

Turnaj Střední moravy 
ve volejbale mužů
V sobotu 15. srpna 2009 se v areálu sokolské za-
hrady konal XXXII. Ročník Turnaje Střední Moravy  
a Memoriál Michala Staňka. Po loňském neúspěchu, kdy 
se turnaj neuskutečnil kvůli nepřízni počasí, si fanoušek na 
kvalitní volejbal nemohl stěžovat. Do Kojetína si přijelo za-
hrát volejbal 22 družstev, mezi němi i extraligová družstva 
jako DHL Ostrava, Zlín, junioři z Brna dále pak neméně 
kvalitní Havířov, hosté ze Slovenské Myjavy, volejbal  Brno 
a další. Družstva byla rozdělana do dvou tříd. V první třídě 
se na třetím místě umístil Zlín, druzí skončili slovenští hosté 
z Myjavy a prvenství si z Kojetína odvezl Havířov. V Memo-
riálu Michala Staňka se na třetím místě umístili junioři “A” 
z Brna, druhé místo obsadilo Brno - Komárov a na prvním 
místě se umístil Štenberk. Novinkou byl turnaj veteránů, 
kterého se zúčastnila a v tomto pořadí se umístila druž-

stva Štenberku (3.),  
domáci volejbalisté  
z Kojetína (2.)  
a Vyškov (1.). Děku-
jeme všem zúčast-
něným, jak aktérům, 
tak i organizátorům 
a v neposlední řadě 
sponzorům a těšíme 
se na další ročník.

Naďa Šoborová

Město Hranice děkuje
jednotce sboru dobrovolných hasičů Kojetín 

za poskytnutou pomoc při likvidaci
následků bleskové povodně
na Hranicku v červnu 2009.

Miroslav Wildner, starosta města Hranice

Městys Hustopeče nad Bečvou děkuje
jednotce sboru dobrovolných hasičů Kojetín 
za včasný a profesionální zásah při povodni 

24. června 2009
a následovně v Hustopečích nad Bečvou.

Velmi si vážím vaší obětavosti, odvahy
a maximálního nasazení, se kterým jste

přistupovali k plnění úkolů. Práce probíhaly
za velkého fyzického i psychického vypětí.
Prokázali jste, že požární ochranu vnímáte 

především jako poslání a tím výrazně
přispíváte k utváření vysokého kreditu

hasičů ve společnosti.
Za váš kladný přístup si zasloužíte uznání a úctu.

Júlia Vozáková, starostka městyse Hustopeče n. B.

V Kojetíně proběhne závěrečný (tj. 6.)
Finálový Závod ČESKého poháRu 

dRaČích lodí
Uskuteční se v sobotu 26. září 2009

v areálu loděnice Kojetín
- závěrečný závod na dlouhé trati - 5000 m 

pro posádky Českého poháru
- 2000 m pro posádky soutěžící v Grand Prix.

V posádkách soutěžních dračích lodí můžete 
spatřit mnohé současné i bývalé reprezentanty 

kanoistiky, veslování i jiných sportů.
Zveme širokou veřejnost z Kojetína i okolí 
k tomuto závěrečnému finálovému závodu 

Českého poháru dračích lodí
více na: http://www.dragonboat.cz

nebo http://www.kanoistika.estranky.cz
Zájemci z řad sportovní veřejnosti, kteří mají zájem 

pomoci při přípravě a organizaci
tohoto závodu se mohou přihlásit na webových 

stránkách oddílu
http://www.kanoistika.estranky.cz

nebo e-mailem na: prokes@seznam.cz
kanoistika@seznam.cz

popřípadě telefonicky u předsedy oddílu
Jiřího Prokeše  - mobil: 777 783 705

Ze sportu

inzerce
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MS ODS Kojetín srdečně zve všechny spoluobčany
na předvolební mítink pod názvem

měSTEČKo
řEŠEní pRo budoucnoST
Kdy: Pátek 25. září 2009  14.00 -  18.00 hodin
Kde: Masarykovo náměstí Kojetín

program:
- dětské atrakce
- bohaté občerstvení zdarma
- vystoupení mažoretek
- Pavel Novák & Family

Vzpomínkový program na Pavla Nováka
- jízdy autoveteránů
- jízdy kočárem s koňským spřežením 
- další kulturní a společenské akce

kde se setkáte s našimi kandidáty
do Poslanecké sněmovny,
kteří vám pomohou hledat

Řešení mnoha vašich otázek.

Srdečně všechny zvou členové MS ODS Kojetín 

                                                              

    
                                                                            Řešení pro budoucnost
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DOPŘEJTE 
SVÝM NOHÁM 
TO NEJLEPŠÍ!

Zveme Vás 
k využití nové 

služby v Kojetíně!

Odborné komplexní 
vyšetření stavu 

chodidel 
na tenzometrické 
desce a následnou 

počítačovou analýzu 
s možností tvarování 

individuálních 
ortopedických 

vložek.

Nutno se předem 
objednat

 na tel.: 737 838 223
Studio EVENTY,
 ul. Svatopluka 

Čecha 827, 
752 01 Kojetín

KNIHY, KTERÉ MUSÍTE MÍT:
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, tel: 581 202 202
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vzpomínky

blahopřání

Dne 21. září 2009 uplyne 15 let od úmrtí 

pana jana hromady z Kojetína
Vzpomínají manželka Anežka, syn Aleš a vnuk Jan

Dne 8. září 2009 vzpomeneme
 

nedožitých 70. narozenin 

pana Stanislava janováče
Vzpomíná manželka Božena, synové Stanislav a Pavel s rodinami

Dne 10. září uplynou smutné dva roky, kdy nás navždy opustila 

paní vlastimila Zavadilová
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel Milan 

a dcera Vlastimila s rodinou

Čas plyne dál a nevrátí, co vzal,
Kdo Tě neznal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene.

Dne 20. září 2009 vzpomeneme 4. výročí úmrtí
 mého manžela, tatínka, dědečka, bratra, švagra a strýce

pana Zdeňka Zaorala
S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcera Denisa, syn Michal  s rodinou, 

synové Zdeněk a Tomáš a vnoučci Denisek a Dominiček

Dne 25. srpna 2009 oslavil 80 let
náš tatínek, dědeček a pradědeček

pan bedřich vyskočil
Hodně štěstí, pevné zdraví a osobní pohody přejí manželka Eliška, 

synové Milan a Bedřich a dcera Ivana s rodinami

A léta běží, už 87 let!
Krásné a požehnané narozeniny, které oslavila dne 31. srpna 2009 

paní bedřiška grussová z Kojetína
Hodně zdravíčka a lásky k tomuto vzácnému výročí přeje kamarádka Jiřina
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vítání občánků

Káně lesní

Foto: J. Šírek

Blahopřejeme!

barbora Sedlářová

V sobotu 18. července 2009 byly slavnostně přivítány 
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Ema havlová

Eliška Tichá

Emma janoušková

martin Smutekjana navrátilová martin vrba

david Zlámal

V sobotu 22. srpna 2009 byly slavnostně přivítány 
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

josefína bršťáková alexandra Klabačková

jakub pospíšil

martin Kraváček

 patrik ŠivákŠtěpánka Šmejdovcová Kristýna vítková

pavel Zahrada

Blahopřejeme!


