
Ročník XII Číslo 7 - 8 červenec - srpen 2011 10,- Kč

KojetínsKý
ZPRAVODAJ

Záměr prodeje nemovitostí v majetku Města Kojetína
Město Kojetín v současné době vlastní 269 bytových 
jednotek a 17 garáží. Vzhledem k potřebám oprav by-
tových domů, které převyšují možnosti rozpočtu města 
Kojetína a vzhledem k nutným investicím (největší akcí 
pro rok 2012 je rekonstrukce teplovodního kanálu na síd-
lišti Sever a Jih, jehož stáří převyšuje 40 let a rozpočet 
na tuto investiční akci se blíží k 20 mil. Kč), přistoupi-
lo Zastupitelstvo Města Kojetín k prodeji těch obecních 
bytů, u kterých není Město Kojetín vázáno žádnou dotací  
a které mohou být k prodeji nabídnuty. Seznam bytových 
jednotek navržených k prodeji je uveden níže. Další za-
dlužování Města Kojetína už není možné, úvěrové zadlu-
žení má dopad i na posuzování našich žádostí o dotační 
tituly.
Zastupitelstvo Města Kojetína na svém jednání dne  
29. března 2011 schválilo „Program rozvoje města Koje-
tína v letech 2011 - 2014.“
V souladu s odstavcem VI. Bytová politika, který mimo 
jiné popisuje záměry Města Kojetína v oblasti bytové po-
litiky, hovoří také o tom, že „V případech, kdy tomu ne-
brání zástavy či podobné smluvní překážky, dojde k re-
alizaci prodeje bytových domů a bytů soukromým vlast-
níkům - prioritně současným nájemníkům“, dále pak:  
„Z hlediska vlastnictví nebytových prostor jako jsou ga-
ráže, sklady apod. dojde postupně ke zveřejnění záměru 
jejich prodeje.“
Na základě těchto informací byl zpracován přehled ne-

movitostí k případnému prodeji.
Seznam jednotek navržených k prodeji:
- 22 bytů v domě J. Peštuky 1320 - 1321 (s výjimkou 

půdních nadstaveb),
- 17 bytů v domě Sv. Čecha 1204 - 1205 (s výjimkou 

půdních nadstaveb),
- 8 bytů v domě Sladovní 1185 (s výjimkou půdních nad-

staveb),
- 12 bytů v domě Sladovní 1186 (s výjimkou půdních 

nadstaveb),
- 10 bytů v domě Sladovní 1191 (s výjimkou půdních 

nadstaveb),
- 12 bytů v domě Sladovní 1192 (s výjimkou půdních 

nadstaveb),
- 1 byt v domě Nádražní 907 (poslední nepřevedený do 

osobního vlastnictví),
- 4 bytové domy s 15 byty ul. Padlých hrdinů 815 - 818,
- bytový dům Masarykovo nám. 54 s 8 byty, včetně ga-

ráží,
- 3 garáže na ul. Sladovní,
- 11 garáží v areálu Polikliniky.
Město Kojetín si ponechá pro řešení bytových po-
třeb občanů města a osob vyžadujících pečovatel-
skou službu, popř. k zajištění jiných služeb:
- 96 bytů ve 4 domech s pečovatelskou službou,
- 7 bytů v domě Palackého 371.
 Po dobu stanovenou dotačními a úvěrovými podmínka-
mi nebudou nabízeny k prodeji tyto byty: 

- 31 bytů Sladovní 1309 (do roku 2023),
- 20 bytů Sladovní 1185,1186,1191,1192 - půdní nad-
stavby  (do roku 2018),

- 4 byty Sv. Čecha 1204,1025 - půdní nadstavby  (do 
roku 2020),

- 6 bytů J. Peštuky 1320,1321 - půdní nadstavby (do 
roku 2020)

V souladu s připravovaným záměrem převodu části byto-
vého fondu z vlastnictví Města Kojetín zpracoval finanční 
odbor MěÚ návrh „Zásad prodeje bytů ve vlastnictví Města 
Kojetína“ (dále jen „Zásady“), které mají zajistit transparent-
nost a jednotné podmínky prodeje nemovitostí z majetku 
města a které byly schváleny ZM dne 21. června 2011.
Zásady prodeje bytů ve vlastnictví Města Kojetína byly 
navrženy tak, aby byl stávajícím nájemníkům umožněn 
prodej bytů za zvýhodněných podmínek, ale pouze po-
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kud využijí první nabídky k převo-
du. Při druhé a dalších nabídkách 
se prodejní cena nemovitostí navy-
šuje.
Podle §22 odst.1 a 2. zákona 
č.72/1994 Sb. má vlastník povinnost 
nabídnout převod bytu přednostně 
dosavadnímu nájemci („První na-
bídka“). Nepřijme-li nájemce tuto 
nabídku do 6-ti měsíců ode dne, kdy 
mu byla doručena, může vlastník 
byt nabídnout jiné osobě. Po dobu 
jednoho roku od uplynutí uvedené 
lhůty má ještě nájemce při převodu 
bytu nárok na jeho přednostní na-
bytí, ale jen za těch podmínek, za 
kterých se převod provádí („Druhá 
nabídka“). Pokud nájemce nevyuži-
je ani této možnosti, jeho předkupní 
právo definitivně zaniká a byt může 
být převeden jiné osobě. Jiný zá-
jemce než stávající nájemce však 
vždy kupuje byt se závazkem po-
kračování nájemní smlouvy.

Návrh výpočtu kupní ceny bytu:
Při stanovení kupní ceny bytové 
jednotky se vychází z ceny v místě 
a čase obvyklé, která byla stanove-
na na základě aktuálních cen bytů 
v Kojetíně, nabízených realitními 
kancelářemi, a přepočtená na m2 
plochy (10.000,Kč/m2).  
Tato cena je dále upravována po-
mocí koeficientů, které zohledňují 
především:
- podlahovou plochu bytu, 
- typ stavby (panelová/cihlová),
- druh stavby (do 6-ti bytů na č. p.  

/ 7 a více bytů na č. p.)
- stáří domu, 
- výši investic a oprav provede-

ných na domě za posledních 5 let 
(úprava ceny o „neproinvestova-

né nájemné),
- pořadí nabídky k prodeji (první na-

bídka / druhá a další nabídka).
Navržená výše kupní ceny bytových 
jednotek se pohybuje v rozpětí od 
2.525 Kč/m2 do 5.280 Kč/m2 s ohle-
dem na výše uvedená kritéria.
V Zásadách je uvažováno i s mož-
ností prodeje domů jako celku, při-
čemž cena by v těchto případech 
vycházela ze znaleckého posudku.
V Zásadách jsou dále stanoveny 
platební podmínky:
- platbu je nutno uhradit nejpoz-
ději do 90-ti dnů od podpisu kupní 
smlouvy, 
- je navrženo zvýhodnění formou 
dodatečné slevy z kupní ceny:
- v případě úhrady kupní ceny do 
30-ti dnů od podpisu smlouvy (sle-
va 5% z kupní ceny),
v případě prodeje všech nabíze-
ných bytových jednotek v č. p. (sle-
va 5% z kupní ceny).
Kompletní znění „Zásad prodeje 
bytů ve vlastnictví Města Kojetín“ 
naleznete na webových stránkách 
města (www.kojetin.cz).
Vzhledem k rozsahu a náročnosti 
činností souvisejících s připravova-
ným prodejem bytového fondu Měs-
ta Kojetín bude prodej řešen formou 
dodávky služeb „na klíč“, počínaje 
zpracováním prohlášení vlastníka, 
jednáními s úřady, právními služ-
bami, přípravou a sepsáním smluv, 
až po připsání kupní ceny na účet 
Města Kojetín a vyhotovení daňo-
vých přiznání. Tyto činnosti bude 
pro město vykonávat společnost 
Inreal, s. r. o., nám. Svobody 104/5, 
769 01 Holešov, IČ 25557840.
Proces začne v měsíci červenci 
zpracováním prohlášení vlastníků 

Záměr prodeje nemovitostí v majetku Města Kojetína

s tím, že v podzimních měsících 
(pravděpodobně v měsíci říjnu) 
bude všem nájemníkům, kterých se 
bude týkat prodej bytů, zaslán do-
pis s první nabídkou odkupu bytové 
jednotky s konkrétně stanovenou 
cenou.

Harmonogram prodeje bytů:
1) případné zaměření objektů  
a zpracování Prohlášení vlastníka 
vč. zápisu do katastru nemovitostí 
1. 7. 2011 - 30. 9. 2011 (za podmín-
ky předání podkladů do 1. 7. 2011),
2) zpracování kupních smluv, pro-
jednání s kupujícími, zaslání prv-
ních nabídek k odkupu bytů (1. 10. 
2011 - 31. 3. 2011 zákonná 6 mě-
síční lhůta),
3) 1. 4. 2012 - 31. 3. 2011 - tzv. dru-
há (vyšší) nabídka k odkupu (pokud 
nájemník nepřijme první nabídku),
4) od 1. 4. 2013 - neprodané byty 
možno nabídnout k prodeji třetím 
osobám, které by kupovaly byt se 
závazkem pokračování nájemní 
smlouvy stávajícího nájemníka.

Ilona Kapounová

PROVOZNÍ DOBA MĚÚ KOJETÍN
Hodiny pro veřejnost

   pondělí 8.00 - 11.30  a 12.30 - 17.00 hodin
   středa 8.00 - 11.30  a 12.30 - 17.00 hodin

Podatelna
pondělí 8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00 hodin
úterý 8.00 - 11.30 a 12.30 - 15.00 hodin
středa 8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00 hodin
čtvrtek 8.00 - 11.30 a 12.30 - 15.00 hodin
pátek 8.00 - 11.30 a 12.30 - 13.30 hodin

Pokladna
pondělí 8.00 - 11.30 a 12.30 - 16.30 hodin
úterý 8.00 - 11.30 hodin  
středa 8.00 - 11.30 a 12.30 - 16.30 hodin
čtvrtek pokladna uzavřena 
pátek pokladna uzavřena
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 16. zasedání konaném dne 8. června 2011

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na 7. zasedání konaném dne 21. června 2011

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- schválila čerpání prostředků 
z Fondu prevence kriminality (FPK) 
v celkové výši 62.826 Kč takto:
- náklady na zajištění akce „Běžíme 

proti drogám“ ve výši do 20.000 
Kč pro přímé platby dodavatelům,

- náklady na budování městského 
kamerového dohlížecího systé-
mu (MKDS) ve výši 42.826 Kč pro 
převedení uvedené částky do roz-
počtu MP Kojetín,

- schválila vyhlášení výběrového 
řízení na akci „Rekonstrukce MK 
Lešetín II. Etapa“ dle § 28 zákona 

137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách v platném znění - užší řízení,
- schválila zpracovanou kvalifikač-
ní dokumentaci a následné ome-
zení  počtu zájemců, kteří podali 
žádost o účast a prokázali kvalifika-
ci  v užším řízení v souladu s § 61 
zákona na 5 zájemců,
- vzala na vědomí stížnost na práci 
ředitele Školní jídelny Kojetín v sou-
vislosti s kvalitou stravy ve Školní 
jídelně Kojetín ze dne 3. 6. 2011 a 
připomínky ke kvalitě stravování ve 
Školní jídelně Kojetín ze dne 8. červ-

na 2011,
- vzala na vědomí informaci staros-
ty města o projednání stížnosti s ře-
ditelem Školní jídelny Kojetín,
- uložila řediteli Školní jídelny Koje-
tín důsledně kontrolovat kvalitu jídel 
vařených ve školní jídelně a průběž-
ně činit opatření ke zvyšování jejich 
kvality, důsledně průběžně kontrolo-
vat ekonomické ukazatele přípravy 
jídel ve školní jídelně a učinit opatře-
ní k dodržování schválených nákla-
dů na výrobu jídel ve školní jídelně.

Jiří Šírek

- schválilo prodej 5.500 ks akcií 
společnosti Unipetrol, a. s., ISIN 
CZ0009091500 z majetku města 
Kojetína, za cenu minimálně ve výši 
180 Kč/akcii, 
- schválilo návrh na prodej nemovi-
tostí z majetku města Kojetína, a to: 
 1) byty:
- 22 bytů v bytovém domě na ulici  
J. Pěštuky 1320 - 1321,
- 17 bytů v bytovém domě na ulici 
Sv. Čecha 1204 - 1205,
- 8 bytů v bytovém domě na ulici Sla-
dovní 1185,
- 12 bytů v bytovém domě na ulici 
Sladovní 1186,
- 10 bytů v bytovém domě na ulici 
Sladovní 1191,
- 12 bytů v bytovém domě na ulici 
Sladovní 1192,
- 1 byt v bytovém domě  na ulici 
Nádražní 907,
 2) bytové domy:
- bytový dům na ulici Padlých hrdinů 
č. p. 815 (1 bytová jednotka 3+1, 2 
bytové jednotky 1+1),
- bytový dům na ulici Padlých hrdinů 
č. p. 816 (4 bytové jednotky 1+1),
- bytový dům na ulici Padlých hrdinů 
č. p. 817 (4 bytové jednotky 1+1),
- bytový dům na ulici Padlých hrdinů 
č. p. 818 (4 bytové jednotky 1+1),
- bytový dům na Masarykově ná-
městí 54 (4 bytové jednotky 2+1, 4 
bytové jednotky 3+1, v přízemí ne-
bytový prostor, ve dvoře 3 x garáž),
 3) Garáže 
- 3 garáže na ulici Sladovní,
- 11 garáží na ulici 6. května v areálu 

objektu Polikliniky,
- schválilo „Zásady prodeje bytů ve 
vlastnictví Města Kojetína“,
- vzalo na vědomí zprávu o výsled-
ku hospodaření s bytovým a nebyto-
vým fondem Města Kojetína v roce 
2010,
- schválilo poskytnutí peněžitého 
daru ve výši 39.900 Kč Hasičskému 
záchrannému sboru Olomouckého 
kraje na pořízení automatického ex-
terního defibrilátoru pro potřeby jed-
notky Hasičského záchranného sbo-
ru Olomouckého kraje v Kojetíně,
- vzalo na vědomí Výroční zprávu 
společnosti Technis Kojetín s. r. o. 
za rok 2010, 
- vzalo na vědomí Vyhodnocení 
topné sezóny za rok 2010,
- vzalo na vědomí Výroční zprávu 
Pivovarského hotelu Kojetín s. r. o. 
za rok 2010 a uložilo Radě Města  
Kojetín v termínu do 15. 7. 2011 roz-
hodnout o dalším fungování Pivo-
varského hotelu Kojetín s. r. o.,
- odvolalo Jaroslava Doupala 
z funkce člena Osadního výboru Ko-
valovice, na vlastní žádost, Dalibora 
Káňu z funkce člena Osadního vý-
boru Kovalovice, na vlastní žádost, 
- zvolilo Pavla Zapletala a Zdeňku 
Židlíkovou členy Osadního výboru 
Kovalovice,
- vydalo Obecně závaznou vyhláš-
ku č. 1/2011, o stanovení sytému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území měs-

ta Kojetína,
- zřídilo při Základní škole Kojetín, 
Svatopluka Čecha pro školní rok 
2011/2012 jednu přípravnou třídu,
- schválilo realizaci a vyčlenění 
prostředků v rozpočtu Města Kojetí-
na na rok 2012 na spolufinancová-
ní projektu „Rekonstrukce místních 
komunikací v Kojetíně - 2. etapa“, 
financovaného z ROP Střední Mora-
va. Spolufinancování projektu bude 
v objemu 3.074 tis. Kč, což je 15% 
způsobilých výdajů a dále ve výši 
4.853 tis. Kč nezpůsobilých výdajů 
projektu, krátkodobé použití disponi-
bilních zdrojů města k předfinanco-
vání realizace uvedeného projektu 
v roce 2012. Podle finančního plá-
nu se jedná o částku ve výši 9.600 
tis. Kč, vyčlenění výdajů na provoz 
(údržbu) projektu v době udržitel-
nosti v délce 5 let od data ukončení 
uvedeného projektu, a to ve výši 180 
tis. Kč ročně,
- vzalo na vědomí zápis z jednání 
Kontrolního výboru ZM, konaného 
dne 3. 5. 2011,
- vzalo na vědomí protokol č. 2/2011 
- KV o výsledku kontroly dodržování 
podmínek stanovených zřizovací lis-
tinou „Kontrola vzájemných smluv-
ních vztahů“ DDM Kojetína a ZŠ 
Svatopluka Čecha Kojetín, ze dne 
20. 4. 2011, 
- vzalo na vědomí zápis z jedná-
ní Finančního výboru ZM, ze dne  
15. 6. 2011. 

Jiří Šírek
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Ve zkratce

Informace pro rybáře
Od 1. července 2011 bude Městský 
úřad Kojetín opět vydávat rybář-
ské lístky pro správní území po-
věřeného obecního úřadu (Kojetín, 
Křenovice, Stříbrnice, Měrovice, 
Uhřičice a Tovačov). Před vydáním 
rybářského lístku je nutné vyplnit 
žádost, kterou obdržíte na odbo-
ru výstavby, životního prostředí  
a dopravy dveře č. 207 (p. Izsová)  
a uhradit správní poplatek, a to na:

- 1 rok............................... 100 Kč
- 1 rok pro osoby mladší 15-ti let
  nebo studující rybářství..... 50 Kč
- 3 roky............................... 200 Kč
- 3 roky pro osoby mladší 15-ti let
  nebo studující rybářství... 100 Kč
- 10 let................................ 500 Kč
- 10 let pro osoby studující 
   rybářství.......................... 250 Kč

Eliška Izsová
referent odboru výstavby, 

životního prostředí a dopravy

Informace pro občany

Jste spokojeni 
s nabídkou, kvalitou, 
či dostupností 
sociálních služeb?

Vážení spoluobčané, 
dovolujeme si vás 
v rámci procesu 
komunitního plá-
nování sociálních 
služeb pozvat na 
veřejné setkání, 
které se uskuteč-

ní ve čtvrtek 14. července 2011 
od 9 hodin v Domě Sv. Josefa 
- Centrum denních služeb pro se-
niory, Komenského náměstí 49 (bý-
valý klášter). Přijděte a společně 
naplánujme služby jaké skutečně 
chceme a potřebujeme.    

Řídící skupina pro KPSS

SBĚRNý DVůR 
BUDE Z DůVODU 

ČERPáNí řáDNé DOVOLENé 

uZAVřEN 
OD 7. DO 9. 7. 2011.

DěKUJEME Za POCHOPENí!

- Zastupitelstvo Města Kojetín po-
skytlo dar Hasičskému záchran-
nému sboru Olomouckého kraje 
na nákup defibrilátoru. Záměrem 
je zajištění lepší dostupnosti lékař-
ské služby první pomoci v našem 
městě. Daný přístroj budou použí-
vat profesionální hasiči ze stanice 
v Kojetíně a přes dispečink budou 
vyzváni k výjezdu k případnému zá-
kroku a poskytnutí první pomoci. To 
mohou uskutečnit během několika 
málo minut a připravit tak pacienta 
před příjezdem vozidla rychlé zdra-
votní služby. Prezentaci přístroje 
a ukázku zásahu budou hasiči ve-
řejnosti předvádět v měsíci září.
- Z pohledu lepšího a efektivnějšího 
poskytnutí rychlé lékařské pomoci 
je již zpracován projekt na vybu-
dování heliportu, tedy přistávací 
plochy pro záchranářské vrtulníky. 

Prostranství bude nasvětlené i pro 
noční přistávání a bude umístěno 
na ploše mezi poliklinikou, mateř-
skou školou a gymnáziem v Hanu-
síkově ulici.
- Mikroregion Střední Haná získal 
dotaci z Programu obnovy venkova 
Olomouckého kraje ve výši 180.000 
Kč na pořízení vybavení pro spor-
tovní, kulturní a společenské akce. 
Stany, lavičky a skákací trampolína 
budou k dispozici všem členským 
obcím mikroregionu.
- Poskytovatelé internetu v Kojetíně 
byli instruováni o podmínkách jejich 
vedení v našem městě - do konce 
roku 2012 je možné vést vlákna 
vzduchem, poté budou umístěny 
do země. Město zároveň vyzývá 
všechny tyto firmy k vzájemné spo-
lupráci a synchronizaci při umísťo-
vání vláken do země tak, aby byly 

sítě pokládány pokud možno sou-
časně.
- Od 1. srpna 2011 začne Městská 
policie v Kojetíně pracovat v non-
stop provozu. Mimo zvýšení efek-
tivity práce MP s tím bude souviset 
i lepší ochrana objektů v majetku 
Města Kojetín napojením na pult  
a možnost zasáhnout hlídkou MP 
během pár minut na rozdíl od sou-
kromých bezpečnostních agentur.  
- Při této příležitosti znovu připomí-
nám, že v našem městě platí vyhláška  
o zákazu domovního prodeje. Ne-
naleťte nejrůznějším osobám, je-
jichž úmysly nebývají vždy čisté  
a raději takové obchodníky hlas-
te právě MP v Kojetíně, její mobil 
má číslo 776 737 287. Pěkné léto  
a klidné prázdniny! 

Jiří Šírek

CO VšE MůŽETE 
OBDRŽET 

PROSTřEDNICTVÍM 
SLuŽBY CZECH POINT 
NA MěÚ V KOJETÍNĚ:

- výpis z rejstříku trestů,
- výpis z katastru nemovitostí,
- výpis z obchodního rejstříku,
- výpis z živnostenského rejstříku,
- výpis z bodovacího systému 

řidičů,
- informační systém o veřejných 

zakázkách,
- informační systém odpadového 

hospodářství.

Matrika MěÚ Kojetín,
přízemí budovy
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Informace pro občany
Kojetin 23. 6. 2011

Pane starosto - nebo vlastně jste 
ještě starosta města Kojetína nebo 
jste si změnil titul na „cigánského ba-
rona“? Je to hrůza! Jak všichni po-
zorujeme, v Kojetíně jsou stále nové 
a nové tváře cigánů, takže jejich 
počet abnormálně stoupá. Přijde-li 
člověk na náměstí, nevidí nic jiné-
ho, než poflakující se vyžrané cigá-
ny. Vy z toho asi hodně profitujete, 
jinak by jich tady tolik nebylo. Je to 
hanba - fuj! Kolik za každého, nově 
přijatého cigána dostáváte? Hanba 
fuj! Letos se ve městě Kojetíně vů-
bec nic neinvestuje, čili ani nic ne-
opravuje, takže veškeré investice 
jdou na podporu cigánské pakáže 
a také na podporu dojné krávy, ho-
telu „Pivovar“. Že by se třeba opra-
vily cesty a chodníky ve Sladovní 
na Severu, to ani náhodou! Měl 
byste také občas vylézt z toho Va-
šeho sídla a podívat se, jak město 
vypadá a jak občané žijí. Být na Va-
šem místě už bych se styděl.

Za ostatní občany Pepa

Dne 27. června 2011 byl do schrán-
ky na Městském úřadě Kojetín doru-
čen dopis pana „Pepy“, který je zde 
také otištěn (v přepsané podobě, 
jelikož v originále by byl těžko čitel-
ný). Obsahuje některé informace, 
které, uznávám, mohou pro neza-
svěceného vypadat jako nepocho-
pitelné, proto bych je ráda uvedla 
na pravou míru a tím možná i zvý-
šila povědomí o systému sociálních 
dávek a akcích, kterými se vedení 
města snaží Kojetín zvelebovat.
Systém výplaty sociálních dávek je 
nezávislý na městském úřadě, úřad 
je jen jakousi „prodlouženou rukou“ 
státu, kdy tuto agendu pro něj vy-
konává. Zjednodušeně řečeno, 
stát pošle městu peníze na výpla-
tu sociálních dávek, tyto jsou pak 
v předem stanovených termínech 
vyplaceny sociálním odborem tzv. 
klientům, uživatelům těchto sociál-
ních dávek. Z městského rozpočtu 
na výplatu těchto dávek nejde ani 
koruna. Město má velmi omezené 
možnosti, jak zasáhnout do tohoto 
systému sociálních dávek, jejich vý-
počtu, poskytování, příp. odebírání. 
Jedinou možnou variantou může 
být výplata části sociálních dávek 
v tzv. poukázkách, kterou už ně-
která města v ČR zavedla. V rám-

ci tzv. Sociální reformy připravené 
Ministerstvem práce a sociálních 
věcí však přejde od 1. ledna 2012 
celá agenda výplaty sociálních dá-
vek pod Úřad práce, takže veškerá 
práce by za šest měsíců přišla vni-
več. Samozřejmě vítáme iniciativu 
Ministerstva práce a sociálních věcí 
týkající se zavedení tzv. sociálních 
karet, kterou si od ledna 2012 bu-
dou muset povinně pořídit všichni, 
kteří dostávají tzv. podporu v hmot-
né nouzi. Tímto krokem, kdy místo 
hotovosti budou klienti platit těmito 
kartami, bude kontrolován nákup 
zboží zatíženého spotřební daní (tj. 
cigarety a alkohol), nebude možné 
vybírat hotovost v bankomatech 
a následně ji „naházet do automa-
tů“, by se mělo zamezit zneužívání 
sociálních dávek.
Co se týká dalšího bodu - investic, 
dovolím si uvést stručný přehled 
buď již uskutečněných nebo v nej-
bližší době plánovaných investič-
ních akcí. Město Kojetín se snaží 
získat peníze na projekty z fondů 
Evropské unie, celý proces je časo-
vě náročný (příprava projektu, se-
psání žádosti, posouzení žádosti, 
výběr dodavatele), takže výsledek 
není otázkou okamžiku, je to spíše 
běh na dlouhou trať.
- V současné době probíhá výběro-
vé řízení na dodavatele investiční 
akce „Rekonstrukce místních ko-
munikací Lešetín - II. etapa, začá-
tek stavebních prací je plánován na 
podzim 2011, objem této investiční 
akce je cca 20 mil. Kč, spolufinan-
cování z Regionálního operačního 
programu Střední Morava.
- V letních měsících bude zaháje-
na první etapa rekonstrukce teplo-
vodního kanálu na sídlišti Jih (cca 
5 mil. Kč), v roce 2012 pak bude 
rekonstrukce na Jihu dokončena 
a současně provedena i rekon-
strukce na sídlišti Sever, teplovodní 
kanály jsou v havarijním stavu se 
stářím přes 40 let, objem cca 20 
mil. Kč.
- Projekt „Úprava místních komuni-
kací v ulici Závodí a Špalír“ - léto 
2011, objem přes 4 mil. Kč, veš-
keré finanční prostředky obdržíme 
z Fondu solidarity Evropské unie na 
odstranění následků po povodních 
v květnu 2010.
- Pro rok 2012 je připraven projekt 
na akci „Zateplení a výměna oken 

na DPS J. Peštuky“, spolufinanco-
vání ze Státního fondu životního 
prostředí.
- V letošním roce jsme uhradili  
1,2 mil Kč jako doplatek za kanali-
zaci na ulici Padlých hrdinů uskuteč-
něnou v roce 2010, v letošním roce 
je plánováno její dokončení (opět 
v objemu cca 1,2 mil. Kč).
Samozřejmě ne vše, co si naplá-
nujeme, se podaří zrealizovat - pří-
kladem může být akce „Regenera-
ce panelového sídliště Sever“. Byl 
vypracován projekt, bohužel část 
pozemku, kterého se měla regene-
race týkat, je ve vlastnictví Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových (ÚZSVM), v požado-
vané lhůtě nám z jejich strany ne-
byl udělen souhlas s provedením 
stavby nebo schválen bezúplatný 
převod do majetku města, a jelikož 
se jedná o nezbytnou podmínku po-
dání žádosti o dotaci, nemohli jsme 
ji podat. Tato záležitost „neusnula“, 
vyvineme maximální úsilí pro její 
dokončení v následujících letech.
Dále byly provedeny menší opravy, 
jako např.:
- výměna oken Masarykovo nám. 
54 (cca 300 tis. Kč),
- v současné době probíhá kontrola 
plynových kotlů na Sladovní 1309 
a následné odstraňování závad 
(cca 100 tis. Kč),
- oprava oplechování komínů a vý-
měna podokenních radiátorů v půd-
ních nástavbách na ul. Sladovní 
1185 - 6, 1191 - 2 (cca 250 tis. Kč),
- do oprav místních komunikací 
bylo do května 2011 investováno 
přes 200 tis. Kč.
Pro rok 2011 jsou plánovány mj. 
i následující akce:
- dovybavení Sběrného dvora za 
555 tis.Kč (306 tis. Kč dotace ze 
Státního fondu životního prostředí),
- vybudování invalidní plošiny 
a oprava WC - Dům dětí a mládeže 
(380 tis. Kč),
- vybudování dětského hřiště 
v místní části Popůvky (400 tis. Kč).
Město Kojetín má zájem i o rozvoj 
volnočasových aktivit, kromě jím 
zřízených příspěvkových organiza-
cí (Městské kulturní středisko, Dům 
dětí a mládeže) podporuje činnost 
zájmových organizací působících 
na území Kojetína či jeho místních 
částí - Kovalovic a Popůvek (dob-
rovolní hasiči, fotbalisté, kanoisté, 
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Anketní otázky
Anketní otázky, na které se ptali studenti sexty Gymnázia Kojetín  

Adam Buriánek, Jan Palkovský, Jan šírek a Patrik Zgoda, byly aktuální a zněly:
1. Co si myslíte o stávce odborářů?  2. Dotkla se stávka přímo Vás?  3. Myslíte si, že stávka k něčemu 

napomohla?  4. Kdyby se ve Vašem oboru stávkovalo, připojil/a byste se?

Jitka Tvrdoňová, zdravotní sestra
1. Nemůžu posou-
dit, nevyužívám 
veřejnou dopravu, 
protože mé pra-
coviště  je 5 minut 
cesty od bydliště. 
2. Teoreticky do-
tkla, měla jsem 
strach o příjem 

Jiří šírek, starosta
1. Podle mého 
názoru vznikly 
odbory pro řešení 
problémů profes-
ních skupin, ne 
k politickému ná-
tlaku, i když mno-
hé důvody stáv-
kujících chápu  

a ani se jim nedivím.
2. Ne, nedotkla.
3. Zviditelnila některé odborové 
funkcionáře a o nastolených téma-
tech se začne víc diskutovat.
4. U mě to nepřipadá v úvahu.

Eliška Izsová, pracovnice MěÚ
1. Když ji udělali, 
tak asi měli důvod. 
Chtěli změny, ale 
nevím, jestli jim 
to pomohlo. Lituji 
lidí, co si muse-
li vzít dovolenou 
kvůli stávce.
2. Ne

3. Ne, nedocílili asi toho, co chtěli.
4. Určitě.

Lukáš Burget, student
1. Myslím si, že 
tento radikální 
počin, který dle 
mého názoru bo-
hužel nepovede 
k dosažení ký-
ženého cíle, se 
minul účinkem. 
Doprava nebyla 

paralyzována ani v nejvytíženejších 
dopravních uzlech.
2. ano, stávka se mě dotkla, nemohl 
jsem se dopravit vlakem do školy.
3. Myslím si, že stávka napomohla 
ke scelení v současné době poměr-
ně dosti nekonzistentní vládní koa-
lice.

Došlo do redakce

pacientů.
3. Nemohu posoudit, nezajímala 
jsem se o to.
4. Ne. Pracuji v soukromém sektoru.

4. Myslím si, že jakožto student 
mám stejně tak jako mojí kolego-
vé relativně silný revolucionářský 
potenciál.

Lukáš Lejnar, 14 let
1. Dost.
2. Mám raději do-
mácí prostředí. 
3. Na Slovensko.
4. Rád bych
se podíval na jih 
Španělska.

1. Jak se těšíš na prázdniny?  2 Preferuješ dovolenou v ČR či v zahraničí? 3 Kam se chystáš
o prázdninách?  4 Jaká je Tvá vysněná dovolená?

Adam Kovařík, 17 let
1. Těším se do-
cela dost, odpoči-
nu si od školy.
2. Preferuji za-
hraničí.
3. Letos se chys-
tám s rodiči a se-
strou do Bulhar-
ska.

4. Rád bych se podíval Hawai.

Tereza Indráková, 17 let
1. Na prázdniny 
se těším opravdu 
moc.
2. Raději mám 
dovolenou v za-
hraničí.
3. Chystám se do 
Maďarska a Itá-
lie.

4. Chtěla bych na Maledivy.
Petr Otáhal, 12 let

1. Těším se moc.
2. Radši někam do 
zahraničí k moři 
nebo tak…
3. Letos na Slo-
vensko a do
Chorvatska.
4. U moře na něja-
kém ostrově.

Dominik Kantor, 15 let
1. Celkem jo.
2. Mám raději 
Česko.
3 Letos budu celé 
léto na brigádě na 
koupališti v Chro-
pyni.
4. Rád bych se 
opět podíval do 

Dominikánské republiky. 
Dominik Poupera, 12 let

1. Hodně.
2. Raději mám 
zahraničí.
3. Slovensko,
Bulharsko.
4. Kdekoliv 
u moře.

pionýři apod.). V letošním roce bylo 
na podporu jejich aktivit rozděleno 
700 tis. Kč z rozpočtu města.
Posledním zmiňovaným tématem 
byl „Pivovar“. Jelikož si vedení měs-
ta plně uvědomuje, že po skončení 

udržitelnosti (dotačních podmínek) 
je již nepřípustné financovat ztrá-
tový provoz Pivovarského hotelu  
s. r. o. z veřejných prostředků, vede 
intenzivní jednání o pronájmu této 
nemovitosti s tím, že činnost hotelu 

i restaurace bude zachována. Přece 
jen se jedná o krásně zrekonstruo-
vanou budovu a byla by škoda, aby 
znovu chátrala. 

Ilona Kapounová, 
místostarostka Města Kojetín
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Rubrika zdraví - 6. díl: REDCORD - cvičení na lanech
Norský gymnasta Kåre Mosberg 
trpěl nepříjemnými bolestmi zad 
a kyčlí.  Aby se těchto zdravot-
ních obtíží zbavil, sestavil si 
vlastní přístroj ke cvičení, reha-
bilitaci i posilování…

Přístroj se pro svou jednoduchou 
manipulaci a instalaci stal v krát-
ké době populární a okamžitě se 
ujal v léčebných ústavech a domo-
vech pro seniory. Psal se rok 1991.  
O masovou propagaci a výrobu se 
v první polovině dvacátého století 
postaral Pettre Plank. Přístroj se 
prvně objevil pod názvem Tera-
pimaster, novějším označením je 
REDCORD.

Pro koho je REDCORD určen 
Tento přístroj slouží k léčebným 
účelům (rehabilitaci, ortopedii, neu-
rologii), své velké uplatnění však 
najde i ve sportu - jako prevence 
proti úrazům či jako samotná tré-
ninková lekce na posílení svalů. 
Stále populárnější je také v pre-
venci následků jednostranného za-
tížení těla - krční páteře při sezení 
u počítače, bolení zad, které posti-
huje např. řidiče z povolání, nebo 
fyzicky náročná povolání. Je také 
velkým pomocníkem při léčbě po-
úrazových stavů. Dalším význam-
ným cílem, který toto cvičení sle-
duje, je zlepšení spolupráce mezi 
mozkem a receptory ve svalech.  

Cvičení probíhá ve dvou fázích 
„Nejdříve je třeba najít tzv. slabé 
články. Tedy ochablé, nefunkční, či 

špatně pracující svaly. Taková místa 
se vyskytují na těle nejen těch, kte-
ří nesportují, ale i profesionálních 
sportovců. Vzhledem k tomu, že 
lidské tělo disponuje šestisty sva-
ly, je téměř nemožné vždy procvičit  
a posílit bez odborného trenéra 
úplně všechny. V momentě, kdy 
jsou konkrétní slabá místa objeve-
na, nastává další fáze - individuál-
ně sestavený cvičební program,“ 
informuje Leona Deutschelová, 
majitelka RELaX CENTRa Kojetín, 
a pokračuje: „Terapeut má připra-
vené efektivní a každému na míru 
sednoucí cvičení. Velkou roli zde 
hraje také vibrace, která při pohy-
bu na REDCORDu vzniká - aktivu-
je slabé, tzv. spící svaly, které při 
běžném pohybu nejsou posilová-
ny.“ 

široké spektrum účinků 
Jak už bylo řečeno, REDCORD je 
určen pro čistě léčebné účely. Díky 
závěsným popruhům lze dosáh-
nout úplného odlehčení těla a na-
lézt tak úlevovou nebo i relaxační 
polohu u bolestivých stavů. Slouží 
tedy jako: prevence a k odbourání 
bolesti zad, páteře a kloubů celého 
těla (vadné držení těla, skoliózy, 
lordózy, poúrazové stavy…), zpev-
nění pánevního dna a zlepšení fy-
zické zdatnosti. 

Sportovci, POZOR! 
Cvičení na lanech má svůj význam 
i pro vás, kteří se sportu věnujete 
pravidelně a vaše fyzická zdatnost 
je na dobré úrovni. Série nároč-
ných cviků prověří vaše svalové 
kvality a pomůže tím ke komplet-
nímu procvičení svalů a zlepšení 
sportovních výkonů a koordinace 
obecně. REDCORD je doplňko-
vým tréninkem pro fotbal, hokej, 
házenou, bojové sporty, atletiku, 

plavání atd. Vzhledem k tomu, že 
zátěž lze stupňovat v závislosti na 
kondici každého z klientů, je toto 
cvičení vhodné pro všechny bez 
výjimky.

Co s sebou na cvičení? 
„Terapie probíhá ve skupině nebo 
jako individuální cvičení pouze 
s trenérem - v tomto případě je 
vhodným oblečením sportovní 
spodní prádlo, které zvláště v pří-
padě léčebné terapie dovolí najít 
centra bolesti a slabých svalů. Na 
hodinu REDCORDu s větší skupi-
nou je možné obléknout jakékoliv 
sportovní oblečení, které dobře 
saje pot. V obou případech probíhá 
cvičení bez jakékoliv obuvi,“ uvádí 
na závěr Leona Deutschelová. 

Materiály byly připraveny ve spo-
lupráci s Leonou Deutschelovou, 

majitelkou RELAX CENTRA Kojetín, 
www.relax-centrum-kojetin.cz.

„šlapeme“ 
i o prázdinách...

V š e c h n y 
p ř í z n i v c e 
S c h w i n n 
cyclingu sr-
dečně zvu 
na prázdni-
nové hodi-
ny, které se 
konají kaž-
dou středu 

od 19.30 hodin v RELaX CENT-
RU Kojetín v prostorách Polikli-
niky Kojetín

Krásné léto plné sluníčka 
a úsměvů přeje Jitka Tvrdoňová,

instruktorka
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Výročí měsíce - Josef Bíbr (1931 - 1992)

Z díla Vladimíra Novotného

PĚSNIČKA 
(Vladimír Novotný) 

Za Včelinem cestó k Bečvě,
tam je krásně v májo.

Všecky holky s mládencama
se tam trósivajó.

Jož tam majó všeci ftáci
naočenó pěsničko,

keró tém dvóm zazpívajó, 
deš si dajó hobičko.

Přindite si poslechnót,
je to krásná hudba.

Ale, to se  pamatojte, 
že je enem pro dva!

„Vladimír Novotný byl nejen herec, dramatik, spisovatel, 
ale také tvořil verše. Z jeho pozůstalosti vybíráme několik ukázek, 

které autor napsal v dialektu.“

Jméno Josefa (Jožky) Bíbra je ne-
odmyslitelně spojeno s  tvůrčí sku-
pinou Signál 64, mezi jejíž zakláda-
jící členy patří. 
Narodil se 4. července 1931 v Ko-
jetíně.
Základy uměleckého vzdělání zís-
kal na Škole uměleckých řemesel  
v Brně, pracoval jako výtvarník  
a grafik v Prostějově a Přerově. 
Josef Bíbr se zapojil na kulturního 
života města Kojetína. V září roku 
1960 založil při Osvětové besedě 
v Kojetíně výtvarný kroužek, který 
vedl až do roku 1970. Od poloviny 
padesátých let 20. století spolu-

pracoval s vynikajícím fotografem 
Svatoplukem Spáčilem. Tato spolu-
práce vyústila v roce 1964 ve vznik 
tvůrčí skupiny, která si dala ná-
zev Signál 64 a působí v Kojetíně  
a okolí dodnes. První výstava pra-
cí členů této skupiny byla zahájena 
25. dubna 1965. Na činnosti a práci 
tvůrčí skupiny Signál 64 se Josef 
Bíbr podílel jednak jako malíř (vy-
stavoval obrazy) a také jako výtvar-
ník a grafik filmového studia Signál 
64 (vzpomeňme filmy Láska nebes-
ká, Léto s Monikou, Chtíč, Májové 
leporelo, Bonyboy, Když byla Haná 
rozkévaná a další).
Těžištěm tvorby Josefa  Bíbra 
byla grafika a to hlavně grafika 
užitá (obálky publikací, plaká-
ty, letáky, pozvánky, podniko-
vé odznaky a znaky). Tvořil 
technikou litografie, linorytu, 
sítotisku a monotypu. Jeho 
drobná grafika je zajímavá jak 
námětem, tak také barevností. 
Dílo nás zaujme svou členitos-
tí a rozmanitostí.

Josef Bíbr - malíř hledá náměty ne-
jen v Kojetíně a jeho okolí, ale jezdí 
za nimi do přírody, do Beskyd, na 
jižní Moravu. Je fascinován hrou 
světla a stínu. Používá techniku 
kresby, akvarelu, pastelu, tempery, 
oleje. Jeho obrazy zachycují prcha-
vou krásu okamžiku, mají však také 
hodnotu dokumentační (mizející 
Kojetín - nová výstavba). Vystavo-
val v Kojetíně, Brně, Chropyni, Hra-
nicích, Přerově a Prostějově.
Josef Bíbr zemřel 16. května 1992 
ve věku 61 let.
Čest jeho památce!

řez

JITRO
(Vladimír Novotný)

Květinke jož s rosó pijó
ftači zpěv a nové deň.

Bróček, zbožně žehnaje se,
šepce: „Bože, rozpomeň

se na nás v lásce,
enem žádny trampote.

Dé ať dneska sviti slonko,
dyšč be nešil do note“.

Iné, enem zaslechl jé,
pozlobeně zabrblal:

„Enem ať nám, Pane, prši.
Mně be dyščik pasoval“.

Třeti na to pravi módře:
„Eh - ať prši - neprši.

Deť náš Pámbu sám ví nélip,
co na dnešek přisluši“.

KABRŇÁK
(Vladimír Novotný)

Slonko sviti na pěšino,
stréček vedrem fonijó,

na rameňo nesó dóbek,
jož se toze zlobijó.

Honze nihde a měl toť bét.
„Hde zas je ten ancejáš?
Eno, kam jé ráno strčiš,
tam jé take večir máš.“

Stréčko, stréčko, málo vite,
deť Honza je kabrňák.
Šak za chvilko ovizete,

že je temo přeci tak.

Honza v leso místo dóbka
nosi Božko v náruči.

„Enem počká až dom přindeš.
Šak tě stréček naoči.“
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Kroměřížská dráha, o. s. informuje
Legendární „Modrý šíp“ 
M 274.004 přijede do 
Kojetína!

Občanské sdružení Kroměřížská 
dráha srdečně zve všechny oby-
vatele Kojetína a okolí o hodovém 
víkendu 13. a 14. srpna 2011 na ko-
jetínské nádraží, kde bude k vidění 
klenot mezi historickými motorovými 
vozy v rámci celého bývalého Česko-
slovenska - legendární „Modrý šíp“, 
který k nám spolu s dalším historic-
kým motorovým a přípojným vozem 
přijede až ze slovenských Vrútek.
Jediný dochovaný provozní exemp-
lář M 274.004 byl ve Škodě Plzeň vy-
roben roku 1934 v rámci čtrnáctiku-
sové série těchto velmi elegantních  
a komfortních motorových vozů, je-
jichž určením byla vozba dálkových 
rychlíků na tratích, kde nebyly teh-
dy běžné parní lokomotivy schopné 
svou pohotovostí a rychlostí konku-
rovat silniční dopravě. „Modrý šíp“ 
je dlouhý 19,7 metrů, váží 48,6 tun, 
výkon jeho motoru je 303 kW a maxi-
mální rychlost 100 km/h.
„Modrý šíp“ u nás bude zajišťovat 
kyvadlovou dopravu mezi Kojetí-
nem a Tovačovem a v době prostojů 
mezi jednotlivými spoji bude stát na 
kusé koleji „u hradu“ na kojetínském 
nádraží přístupný široké veřejnosti 
k prohlídce.
Hlavním důvodem zavedení víken-
dového provozu na tovačovské trati 

English Corner
as July gets closer, I’m starting to 
look forward to the summer holi-
days. We will go to the Krkonoše 
mountains for a week to relax. 
We will take Lucinka with us so it 
may not be so relaxing! It will be 
our first trip with her. Lucinka is 8 
months old now and she is craw-
ling and eating solid foods. She 
already has eight teeth which is  
a lot for her age! She is at the sta-
ge now where she is learning a lot 
of new things and almost every 
day we notice something else that 
she has started doing. We’ve al-
ready had to “babyproof” the hou-
se because she wants to investi-
gate everything. Of course, when 
she sees something new she has 
to put it in her mouth first and then 
look at it. Not always a good way 
to test new things! So we always 
have to keep an eye on her. This 
week the repairman came to look 
at our washing machine. It’s only 
2 ˝ years old, but he said the rear 
bearing is shot. That means we 
have to make an expensive repair 
or bite the bullet and buy a new 
machine. It seems like problems 
always happen after the warranty 
period has expired. I don’t know 
if we’ll buy the same brand again, 
but I will definitely do more re-
search this time around. I pray all 
of you have a great summer holi-
day! Relax and enjoy :)

crawl (kro:l) - plazit se, lézt
solid foods (solid fu:dz) - příkrmy
stage (steiʤ) - fáze
notice (nəutis) - všimnout si
baby-proof (beibi pru:f) - zabezpe-
čený pro děti
investigate (in’vestigeit) - zkoumat
keep an eye on (ki:p an ai on) - ne-
spustit z očí
repairman (ri’peəman) - opravář
washing machine (‘woʃiŋmə,ʃi:n) 
- pračka
bearing (beəriŋ) - ložisko
shot (ʃot) - rozbitý
bite the bullet (bait .ə bulit) - pře-
moct se
warranty (,worən’ti:) - záruka
expire (iks’paiə) - vypršet
brand (brand) - značka

Jay Davis

bude konání už tradičních akcí - (ne-
jen) folkového festivalu Tovačovský 
portál v Tovačově v sobotu 13. a Ko-
jetínských hodů + dalšího programu 
v Kojetíně v neděli 14. srpna 2011.
Jízdné ve zvláštních vlacích bude  
i letos ctít po pět let zavedený stan-
dard - tedy 30 Kč pro dospělého za 
jednu jízdu mezi Kojetínem a Tova-
čovem nebo 50 Kč za zpáteční jíz-
denku. Děti od 6 do 15 let platí zlev-
něné jízdné.
Tak neváhejte a přijďte se svézt (míst 
k sedění bude tentokráte dost), nebo 
se alespoň podívat! Cennější histo-
rické vozidlo do Kojetína stěží někdy 
dostaneme.
Vzhledem k uzávěrce tohoto Kojetín-
ského zpravodaje už v červnu je přilo-
žený jízdní řád pouze předběžný, ur-
čitě se tedy před jízdou podívejte na 
konečný jízdní řád na plakátech nebo 
webových stránkách tovačovské tra-
ti: www.prototypy.cz/tovacovka
Těšíme se na vás!
Za pořadatele Rostislav Kolmačka, 

Kroměřížská dráha, o. s.
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Došlo do redakce
Nové hřiště 
v Křenovicích

V Křenovicích proběhly letos osla-
vy Dne dětí již 26. května 2011. 
Dětem ze základní a mateřské 
školy, ale i veřejnosti, bylo v tento 
den slavnostně předáno do užívání 
nové hřiště na části zahrady při ZŠ  
a MŠ. 
Otevření proběhlo za účasti předsta-
vitelů obce, rodičů a veřejnosti.
Na tento den se děti těšily. Se zá-
jmem sledovaly průběžně všechny 
práce a netrpělivě čekaly, až uprave-
ný terén zaroste novým trávníkem.

Byly pro ně připraveny různé sou-
těže a zábavné činnosti, ale nejvíce 
času děti věnovaly zkoumání nové-
ho vybavení od firmy Tomovy parky.
akce se vydařila. Počasí přálo, 
děti si pochutnaly na občerstvení  

a všechny děti a jejich rodiče odchá-
zeli spokojeni.
Hřiště bude otevřeno pro veřejnost  
denně od 8 do 20 hodin.

Jana Vránová, 
ZŠ a MŠ Křenovice

Slavnostní svěcení 
sošky Panny Marie 

Událost konaná v Popůvkách 
dne 29. května 2011 zapadala 
do již tradičního rámce bohoslu-
žeb konaných zde každou neděli 
v průběhu května. Za účasti pana 
děkana Pavla Hofírka a otce Pav-
la, kojetínského faráře, proběhlo 
v místní kapli slavnostní vysvěcení  
a žehnání nové sochy Panny Marie, 
pomocnice křesťanů. Slova uvede-
ných představitelů katolické círk-
ve připomněla místním občanům 

Za Pohádkou 
do Popůvek

Můžeme naříkat nad způsobem, ja-
kým tráví čas naše nejmladší gene-
race, můžeme odsuzovat nedostatek 
aktivní činnosti našich dětí a nešetřit 
kritikou. Můžeme se ale zamyslet  
i sami nad sebou a nabídnout našim 
dětem něco jiného a zpestřit čas jim  
i sobě samotným.
Malou ukázkou tohoto přístupu může 
být připomínka akce „Za pohádkou 

do Popůvek“ pořádané v místní čás-
ti Popůvky v neděli dne 22. května 
2011, kdy se spojily organizační um 
místního hasičského sboru, osadní-
ho výboru, DDM Kojetín  a nadšení 
obyvatel Popůvek. Za příjemného 
počasí uspořádali dětský den pro 
děti místní i okolní. Tato událost byla 
podpořena a částečně financována 
projektem Obec přátelská rodině, 
přičemž název projektu byl toho dne  
v místní částí Popůvky naplněn beze 
zbytku.
Pro děti bez rozdílu věku  i jejich ro-

i historické a duchovní souvislosti 
místního života. Rovněž se toto 
setkání v příjemné atmosféře se-
tkalo s vysokou účastí přesahující 
očekávání. Všichni doufáme, že při 

příští podobně slavnostní události 
bude naše místní kaplička v lepší 
kondici, její stav je bohužel už velmi 
zoufalý.      

Petr Tejchman

diče, rovněž bez rozdílu věku (osobní 
dík autora pořadatelům), bylo připra-
veno 13 hlídek spojených s postavami 
dětského světa, které prověřily zna-
losti dětí, jejich odvahu, dovednosti  
a sportovního ducha. I místní měli po-
tíže s identifikací svých spoluobčanů 
mistrně maskovaných za pohádkové 
postavy, některé postavy budily upřím-
ný děs, místním hasičům můžeme po-
děkovat za zážitky na visuté lanovce. 
V poledne na děti čekal chutný oběd 
v kulturním domě a odpoledne se děti 
mohly vyřádit na oblíbeném skákacím 
hradě, znovu potrápit lanovku, nebo si 
jen tak pohrát na hřišti.
Úspěšnost této akce ilustruje mimo-
řádně hojná účast čítající 68 dětí v do-
provodu rodičů.
Dětský den v Popůvkách neměl pora-
žené, pouze vítěze, a proto se už nyní 
těšíme na uspořádání příštího roční-
ku. Děkujeme všem, kteří přispěli ke 
zdaru této povedené akce!

Petr Tejchman
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Došlo do redakce
Dětský den 
v Kovalovicích

Příjemné slunce, smějící se děti pobí-
hají po hřišti nebo lízají nanuky. Takto 
vypadal Dětský den pořádaný v rámci 
Rodinných oddechových her sdru-
žením JaMIJOLaP v Kovalovicích  
u Kojetína v sobotu 4. června 2011. 
Kolem 9. hodiny začali přicházet ro-
diče se svými ratolestmi a v 10 hodin 
jsme napočítali 42 dětí, pro které bylo 
připraveno 14 stanovišť se soutěžemi. 
Ne každému se sice povedlo dát bran-
káři gól, trefit se myšákovi do pusy 
nebo vodní pistolí sestřelit všechny 

plechovky, i tak se ale všichni dobře 
bavili - jak děti, tak rodiče.
Odpoledne čekal na děti tradiční 
„Lízátkový závod“. Trasa označena 
barevnými fáborky vedla skoro po 
celých Kovalovicích, takže děti záro-
veň poznaly i naši vesničku. Starší 
děti jsme zároveň potrápili faleš-
nou trasou. I přes všechny nástra-
hy zvládl tým složený ze tří chlap-
ců Dušana Židlíka, Daniela Židlíka  
a Lukáše Halody uběhnout závod za 
22 minut. V kategorii mladších dětí 
zvítězil Gabriel Samara, který běžel 
se svou tetou.
a co na to říkaly samotné děti?
„Líbilo se mi tady, hlavně ten bran-

kář.“                    Vojta Ošťádal, 9 let
„Nejvíc mě bavil překážkový běh a taky 
košíková.“     Adélka Kůstková, 8 let
„Nejlepší bylo rybaření a koloběžka.“ 
                       Matýsek Hnízdil, 5 let
Tak to vidíte sami. Na závěr bych 
chtěla poděkovat všem dobrovol-
níkům, kteří se zhostili role orga-
nizátorů a rozhodčích. Dále DDM 
Kojetín moc děkujeme za krásné 
diplomy, plakáty a účastnické listy.  
a v neposlední řadě patří dík i malým  
a velkým sponzorům, bez nichž by 
to opravdu nešlo. 
Dětský den proběhne i příští rok 
v červnu. My tam budeme - a vy?

Michaela Skřipcová

Den dětí v Kojetíně

V sobotu 29. května 2011 se konala 
v Kojetíně tradiční akce u příleži-
tostí oslav Mezinárodního dne dětí. 
Hezké počasí vylákalo do areálu 
Loděnice Kojetín na dvanáct set 
účastníků. V průběhu odpoledne 
postupně vystoupily starší a mladší 
mažoretky pod vedením manželů 
Štecových. 
Své umění předvedli psovodi se 
svými svěřenci, děti měly možnost 
se svést na lodi, ve člunu, nebo 
ty starší se proletět ve vrtulníku. 
Po celou dobu hrála hudba, děti 
se mohly vydovádět ve skákacím 
hradě či si jinak zasoutěžit a vyhrát 
nějakou hračku. Nechybělo ani tra-
diční vystoupení hasičů s pěnou  

k hašení. Každé dítě navíc dostalo 
i balónek. 
Nejvíce však byly děti uneseny 
z koňského spřežení, se kterým 
měly možnost se povozit. Letošní 
Den dětí se vydařil a pořadatelé, ja-
kož i malí návštěvníci se svými rodi-
či, se těší na příští oslavy za rok.

MO ČSSD Kojetín

Vážení příznivci divadla,
Městské divadlo Zlín od 1. 6. 2011 

zahájilo prodej na novou sezónu 
2011/2012.

V této sezóně pro vás připravujeme  
kromě činoherních představení 

i dva muzikály.

Katalog předplatného 2011/2012 
najdete v Městské knihovně Kojetín

 nebo v infocentru Kojetín
a také na našich stránkách 

www.divadlozlin.cz

Rezervace do konce června 
 na bezplatné lince: 800 100 012, 

od července na tel.: 
 577 636 206  (207, 220, 202)
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Mateřská škola Kojetín
Poslední dny školního 
roku v Mš Kojetín

Školní rok 2010/2011 se pomalu chýlí 
ke konci, čekají nás vytoužené prázd-
niny nebo dovolená a my už můžeme 
vzpomínat jen na to, co jsme ještě 
v jeho závěru prožili.

Den dětí oslavila jednotlivá oddě-
lení podle vlastního připraveného 
programu: jízdou vlakem do kro-
měřížské Podzámecké zahrady  
a také výletem do Jezdeckého oddílu 
AVC Haná Polkovice, kde děti měly 
možnost prohlédnout si celý areál. 
Největším zážitkem však byla oprav-
dová jízda na koni. Pracovnice DDM 
Kojetín měly pro děti připravené zá-
bavné dopoledne plné soutěží mo-

tivované životem kovbojů a indiánů. 
Svoji zručnost a dovednost si mohly 
vyzkoušet hodem podkoviček na cíl, 
během s dřevěným koníkem kolem 
překážek, hrály si na stopaře apod. 
Poděkování za příjemně strávené 
dopoledne patří všem, kdo pro nás 

program připravili - zejména indián-
kám a kovbojce z „domečku“ a už se 
těšíme na příští návštěvu.
V mateřských školách nechyběly ani 
soutěže a hry na našich školních za-
hradách. Počasí přálo a o sladké od-
měny a diplomy také nebyla nouze.
V pátek 3. června 2011 se děti z od-
dělení „Pastelek“ zúčastnily akce pro 
děti k jejich svátku s názvem „Vítání 
léta“ pořádané MěKS Kojetín. Děti 
předvedly taneček „Májové květi-
ny“. Za pěkné vystoupení patří po-
děkování dětem i jejich učitelkám.

Děti v obou MŠ naposled v tom-
to školním roce navštívil Kašpárek 
s maňáskovou pohádkou, kterou si 
pro ně připravily učitelky. 
V úterý 7. června2011 navštívily před-
školní děti dětské oddělení v Městské 
knihovně. Byly seznámeny s dětský-
mi autory a knihami plných pohádek, 
básníček, s encyklopediemi a nauč-
nými knihami. Užitečné je naučit dítě 
v předškolním věku knihu účelně vyu-
žívat, vyhledávat v ní informace, které 
dítě zajímají. Na závěr byly odměněny 
četbou pohádky. Děkujeme za pěkné 
vyprávění Marii Ryšavé.

V úterý 14. června 2011 jsme se  
v obřadní síni města Kojetína slav-
nostně rozloučili s předškolními 
dětmi, které v září 2011 zasednou 

do lavic prvních tříd základních škol.  
Každý předškolák si odnesl malý dá-
rek, pamětní list a šerpu přes rameno 
„Předškolák 2011“.

Ve dnech 8., 20. a 21. června se 
všechny děti z mateřských škol zú-
častnily zábavného dopoledního 
programu „Po stopách lesních 
zvířátek s Čmeldou a Brumdou“, 
který proběhl v parku u nádraží ve 
spolupráci s DDM Kojetín. Zábavnou 
formou se děti naučily úctě, pokoře  
a respektu k obyvatelům lesa. 
Na závěr nezbývá, než poděkovat 
všem partnerům, organizacím a ško-
lám za spolupráci v uplynulém škol-
ním roce, našim zaměstnancům za 
náročnou obětavou práci v průběhu 
celého školního roku a všem i dětem 
a jejich rodičům přejeme hezké pro-
žití prázdnin plné pohody a sluníčka 
spojené s vodními radovánkami.

vedení MŠ

Prázdninový provoz Mš Kojetín:

  1. 7. - 15. 7. 2011 -  provoz v budově MŠ Masarykovo nám. (tel: 581 76 18 15)
18. 7. - 12. 8. 2011 - provoz MŠ přerušen
15. 8. - 31. 8. 2011 -  provoz v budově MŠ Hanusíkova (tel: 581 76 18 36)
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Výlety a škola v přírodě

Tradičně se v závěru školního roku 
objevují v kalendáři akcí školy výle-
ty a škola v přírodě. V letošním roce 
se naše škola v přírodě uskutečni-
la v rekreačním středisku REVIKa  
u Vizovic. Nádherné místo s výbor-
ným zázemím poskytlo na týden 
přístřeší žákům 3. a 5. tříd a jejich 
doprovodu (vyučujícím, vychova-
telům a zdravotnici). Pedagogům 
i vychovatelům patří poděkování 
za pečlivou přípravu pobytu, všem 
sponzorům za účelnou podporu ak-
tivit. Věříme, že se znovu vrátíme 

na tuto základnu v příštích letech. 
O náladě na škole v přírodě nejlépe 
svědčí snímky z pobytu.
Školní výlety jednotlivých tříd za-
mířily v letošním roce do různých 
koutů Moravy - aquaparky, lanová 
centra, zoologické zahrady a další 
zajímavá místa se objevila v ces-
tovních plánech cestovatelů. Naše 
třídy navštívily Olomouc, Rožnov 
pod Radhoštěm, Baldovec, Brno, 
Lešnou i Kroměříž. V příštím roce 
jistě objeví další zajímavá místa 
a tím se jenom potvrdí kolik krás-
ných míst najdeme v našem blíz-
kém okolí.

Zdeněk Šípek

Popletená olympiáda
Na Den dětí připravili naši deváťáci 
pro své mladší spolužáky z 1. - 5. 
tříd „Popletenou“ olympiádu. Na 
jednotlivých stanovištích si mohly 
děti vyzkoušet, jak si dokážou po-
radit s netradičními úkoly. Čekala je 
záhada skládání obrázků a písmen 
(puzzle, pexeso i hádanka, scrable), 

další zastavení prověřila šikovnost 
rukou (formulky, vlaštovky, disk  
a oštěp), nohou (minikopaná  
a sprint) i těla (hula hop) i schop-
nost spolupráce týmu (štafeta). 
Drobné odměny byly hrazeny z vý-
těžku naší sběrové soutěže. Celý 
den se vydařil a veliké poděkování 
patří všem organizátorům za hladký 
průběh celé akce.         

Přání

Přejeme všem našim žákům 
příjemné prožití prázdnin a pra-
covníkům školy zaslouženou 
plnohodnotnou dovolenou. ab-
solventům z devátých tříd hladký 
start na nových školách a novým 
gymnazistům z pátých tříd hodně 
úspěchů v primě víceletého gym-
názia.
Těšíme se na vás v novém škol-
ním roce.

Vedení školy

Vedení školy
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Základní škola nám. Míru Kojetín
školní družina

Čas letí jako voda a další půlrok je za 
námi. Musíme se ale pochválit, kolik 
jsme toho stihli. V zimních měsících 
o soutěžení nebyla nouze. Začína-
li jsme závody v bobování, stavění 
sněhuláků a pokračovali zpěvem 
v superstar a karnevalem.
Na jaře nás rozehřála módní přehlíd-
ka, ve které se objevily opravdu za-
jímavé modely. V květnu, díky dobré 
spolupráci s naší hasičskou zása-
hovou jednotkou, prosoutěžily děti 
celé odpoledne v hasičské zbrojni-
ci. Všichni jsme byli moc spokojeni. 
Děti si vyzkoušely zásahový oblek, 
poskytly první pomoc při drobném 
zranění, srážely vodou ze džberov-
ky plechovky, prostě paráda. Děti 
byly tak nadšené, že namalovaly 
obrázky s hasičskou tématikou a ty 
nejlepší byly předány hasičům. Tím-

to bychom chtěli po-
děkovat za spolupráci  
a příští rok si to rádi 
zopakujeme.
Jako každý rok ani 
letos nechyběly vědo-
mostní soutěže šipko-
vaná a přírodovědná. 
No a samozřejmě do-
bývání hradu Helfštýn 
a výlet do Podzámec-
ké zahrady v Kroměříži.
Nově byly v tomto školním roce za-
vedeny  zájmové kroužky - počíta-
čový, sportovní, dramatický, výtvar-
ný („Šikovné ruce“) a přírodovědný 
(„Moudrá příroda“). V příštím roce 
bychom je kvůli velkému zájmu rádi 
rozšířili.
abychom ale byli užiteční také pro 
někoho, kdo opravdu potřebuje 
pomoc, zapojili jsme se do chari-
tativní akce „Knoflíkiáda“. Děti do-
nesly od maminek a babiček různé 

knoflíky, navlékly je na provázek 
a koncem května jsme zhruba 400 
knoflíků odeslali na Nový Zámek 
u Lanškrouna. Tam proběhlo 
4. června 2011 slavnostní měření 
a český rekord je na světě. Počet 
navlečených knoflíků byl 288 096, 
provázek měřil 4 416 m a vážil přes 
300 kg. Celodenní akce byla zpest-
řena módní přehlídkou, tanečky dětí  
a aukcí obrazů Karla Gotta nebo 
zajímavostí od Zdeňka Trošky. Vý-
těžek z celé akce byl věnován na 
asistenční službu sedmi klientům 
z domova pro osoby s kombino-
vaným zdravotním postižením pod 
hradem Žampach. Děkuji všem dě-
tem, které se zapojily a udělaly něco 
nejen pro sebe.
Všem školákům přejeme krásné 
sluníčkové prázdniny a v září se tě-
šíme na nové posily prvňáčků.

Vychovatelka Lucie Krejsová

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Vzpomínky na školu v přírodě - Tesák
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Turistický kurz se opravdu vydařil.

Základní škola Sv. Čecha Kojetín

Vizážistická show ve šD
Datum 1. června připadá na Mezi-
národní den dětí. Tento svátek dětí 
jsme u nás oslavili naší oblíbenou 
akcí nazvanou Tvář roku 2011. Jed-
nalo se o celoškolní veřejnou vizá-
žistickou show s ukázkami líčení 
pro běžný den, ale i slavnostního 
a extravagantního.Opět se velice 
dobře pobavili všichni bez ohledu 
na věk nebo pohlaví.Naši správní 
kluci nezkazili zábavu a nechali se 

Na štramberku

Dne 14. června 2011 se uskutečnila 
exkurze naší třídy do Štramberka.
Odjeli jsme vlakem směr Studénka 
a Štramberk, z Kojetína je výbor-
né spojení a trvá asi dvě hodiny.
Po příjezdu nás čekala příjemná 
průvodkyně Barča, která s námi 
procházela všechny naplánované 
pamětihodnosti tohoto krásného 
městečka.
Navštívili jsme arboretum, kde nás 
provedla nejen Barča, ale také 
místní správce Pavlíček. Žáci zde 
viděli nejen krásné a zajímavé rost-
liny, které byly reintrodukcí do této 
lokality přeneseny, ale také rostliny 

též zmalovat a děvčata se promě-
nila v krásné modelky. Moc děkuji 

všem účastníkům naší show.
                         Alice Stonová

mokřadů a krásného motýla, chrá-
něného Jasoně červenookého.
Cestou na náměstí jsme se zastavi-
li v pekárně štramberských uší, kde 
si žáci vyslechli slovo pekaře, něco 
k receptům a také si každý upekl 
jedno štramberské ucho.
Po hodinové přestávce jsme opět 
pokračovali návštěvou do expozice 
aqua Terra. Zde jsme viděli stovky 
druhů exotických ryb, různých dru-
hů exotických hadů, pavouků, ješ-
těrů a opiček. Poutavý výklad nám 
poskytl  zkušený chovatel.
Zajímavá a velmi lákavá byla jízda 
na terénních čtyřkolkách. Každý 
z nás, včetně třídní učitelky, si za-
jezdil na velkém a malém okruhu 
trasy. To kluky velmi bavilo.
Na závěr jsme se seznámili s historií 
našeho předchůdce - Neandrtálské-
ho člověka a navštívili jsme jeskyni 
Šipka, prošli jsme si Národní sad  
ve Štramberku a došli na krásné 
náměstí, kde žáky čekal rozchod, 
prohlídka náměstí, kupování dárků 
a posezení u dobrého jídla, které si 
už pořizovali sami podle chuti.
Domů jsme odjeli spokojeni a pří-
jemně unaveni.

Vladimíra Vránová, 
třídní učitelka

Keramiku jsme naučili 
také „návštěvu“
z Francie
V rámci výtvarné výchovy jsme na-
vštívili keramickou dílnu na Domě 
dětí a mládeže Kojetín.
Měli jsme štěstí, že jsme mohli pra-
covat s návštěvou z Francie, která 
právě na DDM pobývala.
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Anthropos Brno

Pátá třída se zúčastnila s Vladimí-
rou Vránovou a Marianem Gábo-
rem vzdělávací exkurze v pavilo-
nu anthropos. Třídu doplnilo ještě 
šest žáků šesté a sedmé třídy. 
Žáci pátého ročníku se mohli pří-
mo v pavilonu seznámit s kosterní-
mi nálezy z celého světa a také na-
šich nalezišť, které dokládají evolu-
ci člověka. Člověk je příslušníkem 
řádu primátů, jejich vývoj začal již 
velmi dávno. Evoluce primátů je 
velmi vzdálená a proto jsou všech-
ny nálezy, které ji dokládají, velmi 
cenným materiálem. Výrazné kli-
matické změny přinesly do afriky 
(kolébky vývoje člověka) zásadní 
proměnu a pro mnoho živočichů 
skutečný stres, který zredukoval 
počet žijících druhů a zahájily jed-
nu z etap vzniku nových druhů - 

přímých předků člověka. V africe 
tak před 5 miliony let potkáváme 
již dvounohé (bipední) přímé před-
ky člověka. Bipedie je chůze po 
dvou končetinách a v asii a jiných 
kontinentech žádný přímý důkaz 
nemáme. Tato fakta a všechny dal-
ší informace, které žákům předal 
lektor Lukáš Šín, je zaujaly natolik, 
že poslouchali s velkým zaujetím  
a byli za vzorné chování a spolu-
práci s lektorem pochváleni.
Další naše cesta vedla na náměs-
tí Svobody, kde jsme zhlédli nové 
moderní hodiny, které byly na ná-
městí nedávno instalovány. Ná-
sledovalo také očekávané volno 
v centru na oběd a občerstvení  
a v 14.02 hodin jsme odcestovali 
zpět do Kojetína. Věřím, že exkurze 
byla přínosem k pochopení původu  
a vývoje člověka.

Vladimíra Vránová

Galerie na plotě

Prezentace projektu k rizikovému 
chování „Nebát se a nekrást“, kte-
rý probíhal na naší škole, proběh-
la přímo na plotě naší školy, kde 
měli všichni kolemjdoucí možnost 
zhlédnout naše výtvory k tomuto 
tématu.
Děkujeme touto cestou za projeve-
né uznání a pochvaly děl a prací 
žáků naší základní školy.

Gymnázium Kojetín
Pověstmi opředená
Pověstmi opředená - právě takové 
motto přidělili organizátoři finálové-
mu turnaji XVI. ročníku debatní ligy, 
který se uskutečnil v hlavním měs-
tě Praze. Nejednalo se pouze o sé-
rii debatních duelů, ale především  
o příjemné vyvrcholení letošní se-
zóny spojené se slavnostním ukon-
čovacím aktem.
Patříte-li k pravidelným čtenářům 
informací z našeho debatního 
klubu, zajisté dobře víte, že účast 
na prestižním finálovém turnaji je 
podmíněna výsledky čtyř předchá-
zejících kvalifikačních turnajů. Pro 
kojetínský tým s názvem MR. Er-
ror byly výsledky těchto „předkol“ 
přinejmenším uspokojivé, jelikož 
se svou usilovnou prací probojoval 
mezi elitní oktet postupujících.

Harmonogram finále se od ostat-
ních akcí zásadně lišil už jenom 
tím, že byl započat třicátým dub-
nem, tedy sobotou, nikoliv pátkem, 
jak bývá zvykem. Důvod je prostý: 
Poslední debatní duel se měl ode-
hrát v adekvátně reprezentativních 
prostorách, kterými vedení asocia-
ce debatních klubů prohlásilo bu-
dovu Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky. Vraťme se 
však zpět na začátek a postupujme 
chronologicky.
Osmero nejlepších debatních usku-
pení se do „stověžaté Prahy“ zača-
lo sjíždět kolem sobotního poledne 
a už v tu chvíli se atmosféra mezi 
jednotlivými účastníky dala krájet 
pouze  nožem z ušlechtilé švýcar-
ské oceli. Na hostícím Gymnáziu 
Nad alejí bylo vše připraveno k roz-
losování prvních tří kol vyřazovací-

ho čtvrtfinále, ze kterého postoupili 
pouze čtyři z osmi zúčastněných. 
Toto čtvrtfinále bylo velmi vyrovna-
né a jeho výsledky byly přísně ta-
jeny, nicméně v neděli již bylo jisté, 
kdo se utká o titul vítěze Debatní 
ligy a taktéž bylo jisté, že kojetín-
ská reprezentace složená z Tomá-
še Šestořáda, Marka Raclavského  
a Lukáše Burgeta domů, na repre-
zentované GKJ, pohár nepřivezou.
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Gymnázium Kojetín
Pondělí bylo debatním „dnem D“, 
všichni účastníci se sešli v Posla-
necké sněmovně již v brzkých do-
poledních hodinách, aby se stali 
svědky poslední letošní debaty, 
která měla rozhodnout o vítězi 
Ligy. Slavnostní atmosféru umoc-
nila přítomnost vážených hostů, 
mezi nimi se nacházel i Miroslav 
Jeník, poslanec za ODS, pod je-
hož záštitou finále ve sněmovně 
proběhlo. Na závěr byli úspěšní 

debatéři vyznamenáni příslušnými 
odznaky.  Prostor se našel i pro zá-
věrečnou řeč prezidentky asociace 
Kateřiny Švajcrové.
I přes zdánlivý neúspěch může být 
gymnázium na své reprezentanty 
hrdé, o kvalitách a zkušenostech 
místních debatérů svědčí i fakt, že 
dva z výše jmenovaných, Tomáš 
Šestořád a Lukáš Burget, byli vy-
znamenáni stříbrným odznakem 
aDK o jehož získání usilovali tři, 

respektive čtyři roky. 
Nezbývá, než jménem celého klu-
bu poděkovat naší trenérce Taťá-
ně Dohnalové za její ochotu, pod-
poru a všechen obětovaný čas, 
který věnovala přípravě a účasti 
na víkendových turnajích a spo-
lečně se těšit na zahájení příštího, 
v pořadí již sedmnáctého, ročníku 
Debatní ligy.

Lukáš Burget

Beseda s filosofem

V pondělí 16. 
května 2011 na-
vštívil naši školu 
za účelem před-
nášky Erazim 
Kohák, který je 
v dnešní době 
velmi význam-
ným a ceněným 

filozofem a publicistou. Přednáš-
ka měla téma demokracie a ce-
lou dobu nás náš host poučoval  
o tom, že demokracie není o tom 
jenom si brát a vracet co nejmíň, 
je o pravém opaku. Svoboda slova 
je to, co je v dnešní době důležité 
a názory mohou jak ubližovat, tak 
také, a to hlavně, značně pomáhat. 
Jen tak vrátíme společnosti to, co 
jsme si vypůjčili. Zdůrazňoval, aby-
chom nebyli pasivní, ale aktivně se 
zapojovali, dle našich práv, do ve-
dení státu. Ne však násilně, nýbrž 
mírumilovně, klidně v ulicích, ale 
bez krve. Ne každý dokáže půso-
bit stejným vlivem, jako pan Kohák, 
který vysvětlil vše na zcela pocho-
pitelných příkladech. Přednáška 
trvala téměř dvě vyučovací hodiny 
a každý z nás si zajisté něco odne-
sl. Jsme velice poctěni, že si pan 
Kohák vybral zrovna naši školu 
a předvedl nám co je to svoboda 
slova.

Paličková Monika a Jan Skalík, 
2. ročník

Profesor Erazim Kohák, emeritní 
profesor Boston university, emerit-
ní profesor Univerzity Karlovy, vě-
decký pracovník Centra globálních 
studií Filosofického ústavu aV ČR, 
spisovatel, filosof… 
Z množství dosažených titulů a oce-

nění by člověk mohl nabýt dojmu, že 
takovému vzdělanci nebude vůbec 
rozumět, že s ním v hovoru musí 
zákonitě ztratit krok hned po prvních 
větách. Opak je pravdou, protože 
pan profesor je především laskavý  
a chápavý člověk, který si v životě už 
mnohé prožil. V životě nehledá zby-
tečné složitosti, složité se naopak 
snaží  vysvětlovat a pokud možno 
polidšťovat. To je jeho způsob, jak 
posluchačům dát naději a vizi lepší-
ho života. Není možné zapomenout 
na jeho odpověď, které se mi dosta-
lo během  oběda v hotelu Pivovar, 
kam jsem jej po skončení bese-
dy se studenty i s jeho milou paní 
Dorothy Mills Kohákovou pozvala. 
Manželé Kohákovi byli nadšení ze 
všeho, co jim bylo předloženo. Byla 
to čistá radost, které nebylo těžké 
věřit, žádné zdvořilostní fráze. Když 
jim obsluha přinesla běžné denní 
menu, pochválili je a pan profesor 
spokojeně prohlásil: „My se máme 
tak dobře…“ Na můj nechápavý do-
taz mi vážně odpověděl: „Víte, paní 
ředitelko, já jsem se poprvé dosyta 
najedl ve svých 14 letech.“  
Během besedy pan profesor citoval 
ze své knihy Domov a dálava. Zde 
je malá ukázka, z níž je možné vy-
číst hlavní téma besedy E. Koháka 
s kojetínskými gymnazisty.

K. Švédová

Věk vyhořelých ideálů je nutně vě-
kem vzdálených hvězd a dílčích 
úkolů. Může být věkem ideálů, ne 
však ideologií. Potřebujeme si do-
znat, že třeba ideologie dokonalé 
sociální spravedlnosti beznadějně 
vyhořela. K té hvězdě nikdy ne-
doplujeme. Je však třeba k ní mí-
řit. Znamená to stále přijímat dílčí 
úkoly, které by pomohly odstranit 
určitou nespravedlnost, určitou bo-

lest. Ne, nebudujeme tím dokona-
lou společnost. Nemyslím, že svět 
bude v celku spravedlivější. V dě-
jinách nevyvstávají jen noví bo-
jovníci, nýbrž také nové problémy  
a nová zla. Schopnost překonat ur-
čitou bídu, určité bezpráví znamená 
jen tolik, že život má smysl, protože 
v tom či onom konkrétním případě 
můžeme konat dobro a čelit zlu, od 
spravedlivého zdanění a dostupné-
ho zdravotnictví až po první pomoc 
člověku bez přístřeší. Ty jednotlivé 
počiny nemají smysl proto, že při-
bližují dokonalou společnost. Soci-
ální spravedlnost není modrák, je 
to vzdálená hvězda. Naše činy mají 
smysl, protože představují v názna-
ku a příslibu odraz ideálu v přítom-
nosti.

Erazim Kohák: Domov a dálava

Poděkování
Vážené kolegyně a kolegové, dě-
kuji vám všem za čas, který jste 
věnovali přípravě a realizaci ma-
turit, za objektivitu při hodnocení 
výkonu žáků a za vstřícný a lidský 
přístup k našim studentům. Váže-
ní zaměstnanci gymnázia, děkuji 
za vaši celoroční práci. Přeji všem 
krásnou a zaslouženou dovole-
nou.
Děkuji členům Rady školy, sta-
rostovi města Kojetína, zaměst-
nancům městského úřadu, za-
městnancům Městského kulturní-
ho střediska Kojetín a knihovny, 
městské policie, Domu dětí a mlá-
deže, kolegům ze základních škol 
a všem dalším, kteří během škol-
ního roku s gymnáziem spolupra-
covali a podporovali ho v jeho čin-
nostech a těším se na spolupráci 
v nadcházejícím školním roce.

K. Švédová, ředitelka GKJ
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Rub a líc jedné mince 
aneb Státní maturity 
poprvé
Kolem státních maturitních zkoušek, 
které měly premiéru letos v květnu  
a v červnu, se toho napsalo a namlu-
vilo tolik, že by to vydalo na zmatený 
román s použitím mnoha literárních 
stylů. Začalo to hamletovským „Být 
či nebýt, to je to, oč tu běží…“  Státní 
maturity byly jedněmi zatracované, 
jiní volali po potřebnosti náročnější  
a kvalitnější zkoušky. Protesty pro-
ti samotné existenci státní MZK 
v zemi, kde je školství státem říze-
né, nejsou podstatné. S myšlenkou  
o zvýšení kvality MZK lze pouze sou-
hlasit. Sama myšlenka, byť sebeví-
ce chvályhodná, však nestačí, pod-
statný je výsledek. Konečné slovo  
o definitivní podobě MZK však ne  
a ne padnout, a tak letošní absol-
venti ještě vloni touhle dobou neměli 
ponětí, jaký typ maturity je vlastně 
čeká. Měli se na ni ovšem zodpo-

„Můj“ 4. ročník právě 
odmaturoval a ze 
studentů gymnázia 
se stali absolventi

Každá třída, kterou náhoda svede 
dohromady, bývá jedinečná, něčím 
jiná. a tato opravdu jiná byla. Byla 
partou prima lidí s poměrně jasnou 
představou, co od studia chtějí, co 
se má a co se nemá. Byla partou 
pozitivních pohodářů, kteří bez vý-
mluv plnili svoje povinnosti. Svou 

Maturantům z oktávy
Předáním maturitního vysvědčení 
20. června 2011 se uzavřela jedna 
krásná kapitola, kterou do historie 
naší školy napsali studenti letošní 
oktávy. Byl to - slovy starosty Jiřího 
Šírka na maturitním plese - opravdu 
dobrý ročník, který osm let poma-
lu zrál (úryvek z textu písně, jímž 
oktaváni se loučili se školou při po-
sledním zvonění). a o tom, že okta-
váni jsou skutečně výběr z hroznů 
a že plody jejich letošní sklizně byly 
skutečně sladké, svědčí výsledky   
u maturit - těch státních i profilo-

Gymnázium Kojetín

oktáva v primě prima v oktávě

vých - většina studentů prospěla 
s vyznamenáním! Blahopřejeme.
Za sebe osobně bych chtěla po-
děkovat všem za to, že byli skvělí 

parťáci, že jsem s nimi mohla prožít 
nezapomenutelných osm let a že je 
víc než za studenty považuji za své 
přátele.                   Eva Mlčochová

zodpovědnost, ochotu a slušnost 
by mnozí z nich mohli rozdávat.
Nyní jejich studentská léta v Koje-
tíně skončila. Úspěšně zvládli pro-
filové a poprvé i nové státní 
zkoušky. Téměř polovina 
z nich má na maturitním 
vysvědčení „prospěl/a s vy-
znamenáním“. Jsem moc 
ráda, že jsem měla tu čest 
jim takové vysvědčení pře-
dávat.
Snad se teď nikdo z nich 
nezalekne ani studia vyso-
koškolského a za pár let se  

s nimi - právníky, lékaři či možná 
ekonomy - potkáme.
Tak ať se ti daří, 4. ročníku!

Marcela Dejdarová, třídní učitelka

vědně připravovat. Jejich pedago-
gové byli v téže situaci. ani volby 
nevnesly do této zásadní školské 
problematiky jasno. Předvolební  
a povolební rétorika v tomto přípa-
dě připomínala výjev z jedné známé 
české pohádky, v níž se slibovalo 
odvolané a odvolávalo slíbené. Tím 
ale veškerá podobnost s pohádko-
vým příběhem končí. Další průběh 
příprav a konečná realizace MZK 
spíše připomínaly sci-fi příběh včet-
ně komunikace s mimozemšťany 
z neznámé planety Cermat.
Hodnocení průběhu a výsledku le-
tošních maturitních zkoušek a vydá-
ní osvědčení kvality lze popsat jako 
rub a líc, jako dvě strany jedné ma-
turitní mince.
Státní maturity s sebou vláčely řadu 
zásadních pochybení, která z velké 
části padají na hlavu organizace, 
jež je více jak 10 let připravovala, tj. 
Cermatu. Mezi podstatné problémy 
lze zařadit vysokou organizační ná-
ročnost, zbytečné chyby v logistice, 
neuvěřitelně přebujelou administra-

tivu, přílišnou délku MZK, vysoké 
náklady, neobjektivitu hodnocení, 
chybné a nejednotné zadání v ma-
turitních testech atd. Tato pochybení 
vážným způsobem zasáhla do kaž-
dodenního běžného provozu škol  
a kladla neúměrně vysoké nároky 
na vedení škol a na učitele. Časová 
náročnost zkoušek a pozdní zveřej-
nění výsledků zkomplikovaly studen-
tům absolvování přijímacího řízení 
na vysoké školy. Zvláště povede-
nou černou skvrnou vyjímající se na 
rubu naší pomyslné mince se stala 
neochota Cermatu komunikovat se 
školami o výše uvedených a mnoha 
dalších nedostatcích, jejich bagate-
lizace, neznalost problematiky (od-
povědi typu „nevím, neznám, nepa-
matuji se“ byly na denním pořádku)  
a v neposlední řadě výmluvy na to, 
„že to přece byly prví MZK.“ Vzhle-
dem k více jak desetileté době pří-
pravy a cca 600 mil. dotaci nemám 
pro tyto výmluvy pochopení, obzvláš-
tě ne za situace, kdy učitelé věnovali 
desitky hodin studiu soustavně se 
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Gymnázium Kojetín
měnící metodiky a přípravě MZK 
zdarma, na úkor volného času. Na 
závěr hodnocení výkonu Cermatu si 
dovolím kratičkou exkurzi do žánru 
absurdního dramatu. Pokud vedoucí 
zaměstnanci Cermatu čekali na Go-
dota, tak ten opravdu nepřišel. Chtě-
jí-li, aby ze státních MZK nezbyla 
jen hromada zbytečného papíru, 
budou to muset příští rok zorganizo-
vat jinak. Možná by pomohlo, kdyby 
konečně začali naslouchat terénu  

a ráčili brát školy jako spolutvůrce 
a partnery, pro změnu  doopravdy 
a ne jen řadou dotazníkových šet-
ření s uzavřenými otázkami, která 
školám posílali. Takovým způsobem 
nemohou objektivní hodnocení prů-
běhu MZK  získat.
Lícem naší mince a kladnými hrdiny 
celého maturitního klání se stali naši 
studenti a jejich učitelé. Učitelům 
patří velké poděkování a studentům 
maximální blahopřání za bezchybné 

zvládnutí celého maturitního ma-
ratonu a hlavně za dosažení velmi 
sympatického výsledku, který je 
všechny zdobí. Z 56 žáků, kteří letos 
MZK absolvovali, jich 28 prospělo 
s vyznamenáním a 28 prospělo.  
Milé absolventky a milí absolven-
ti, blahopřeji vám všem k dosažení 
maturitní mety a přeji vám hladké 
zdolávání všech budoucích cílů, kte-
ré si stanovíte. Krásné prázdniny!

K. Švédová, ředitelka GKJ

Katka
Ubytování bylo základní, ale dostaču-
jící. Pro dospělé tím skončila starost 
co dál, byli jsme  pod ochrannou rukou 
UNO. Zbývalo jen emigrační vyřizování 
s potenciální destinací, tudíž Kanadou. 
Tady ovšem nastala komplikace. Ka-
nadská emigrační politika dovolovala 
usazení pouze na základě sponzorství 
kanadským občanem. Naši zkoumali 
možnost, že by náš sponzor mohla být 
teta. Ve finále došlo k tomu, že by teta 
byla schopná sponzorovat jen jednu ro-
dinu, ale ne obě. Takže Kanada padla. 
Hledaly se jiné možnosti. Jedna z nich 
byla austrálie. Po dlouhém rozhodová-
ní se všichni dospělí, včetně mě, shodli 
na této variantě. Mohlo se tedy začít  
s formální žádostí o usazení v austrálii.
Marek
Tak do Nového světa prý nepojedeme. 
Nechcou nás tam pustit. Místo toho po-
jedeme do austrálie. To taky nevím, kde 
je, ale Kačka mi říkala, že je to tam su-
per, jsou tam zvířata a kytky, která prý 
nikde jinde nejsou. Třeba to tam fakt 
bude super.
Katka
Hurá, naše žádost o usazení v austrálii 
byla přijata! Byl stanoven hrubý termín 
našeho odjezdu. Tři týdny před tímto 
termínem jsme byli ubytovaní v hotelu 
uprostřed Bělehradu. Jak se den odjez-
du blížil, museli jsme být permanentně 
připraveni vyrazit. Zkoušeli nás dávat 
na lety na poslední chvíli, jak byla mís-
ta. Byla to ta nejlevnější metoda, ale  

Kristýna štecová první 
v celostátní soutěži

V tomto čísle KZ vám přinášíme po-
slední díl seriálu „Zítra odcházíme“. 
S touto prací vyhrála Kristýna Šte-
cová v celostátní soutěži a my jsme 
se s vámi prostřednictvím Kojetín-
ského zpravodaje o vítěznou práci 
podělili.

Zítra odcházíme 
... díl 3.

i tak je to muselo stát majlant, takže 
jsme si v žádném případě nestěžovali.  
Marek
Jednoho dne večer se k nám dostala 
zpráva, že máme být druhý den v po-
ledne připraveni před hotelem, kde nás 
vyzvedne autobus. Byl jsem z toho vše-
ho už otrávený, ale tahle informace pro 
mě byla vzrušující. Už poletíme. Páni, 
nikdy jsem ještě nebyl v letadle.
Katka
Z UNO nám do hotelu zavolali, ať se 
na druhý den nachystáme na odjezd. 
Vyzvedl nás autobus. Měli jsme letět 
v deset večer, ale start byl opožděn  
a do letadla nás pustili až o půlnoci. Ho-
dinu jsme v něm čekali. V jednu ráno 
nás zase vyvedli ven, že prý jsou ně-
jaké technické problémy. Při rozednění 
nás odvezli zpět do hotelu, abychom se 
mohli pořádně prospat. Večer nás opět 
odvezli na letiště. To, že jsme měli od-
létat opět v deset večer, znamenalo, že 
jsme se od země odlepili kolem druhé 
ráno.
Marek
Myslel jsem si, jak si to v letadle užiju, 
ale byl jsem tak utahaný, že jsem hned 
usnul.
Katka
Měli jsme mezipřistání někde na Střed-
ním východě. Myslím, že to bylo v Emi-
rátech v abu Zabi. Byla jsem unavená 
a z režimu posledních několika dní tak 
rozhozená, že jsem vše vnímala jen 
napůl. Přistání v Melbourne byla úleva. 
Žádného zlomového pocitu jsem v tom 
stavu, v jakém jsem byla, nebyla schop-
na. Poté co nás odbavili, jsme byli na-
veleni na autobus, který nás odvezl do 
tábora pro imigranty. Přidělili nám malý 
dvoupokojový byt, který nám měl být  
k dispozici, než se postavíme na vlastní 
nohy. Teta se strejdou, Pavlou a Ond-
rou měli velice podobný nedaleko od 
nás. Toho dne večer jsme se šli všichni 
podívat k moři, což nebylo daleko. Stála 
jsem po kotníky ve vodě a dívala se na 
obzor, kde zapadalo slunce. Nedoved-
la jsem si vůbec představit tu dálku od 
Evropy, od Československa, od našeho 
města, od toho domu, který jsme před 
třemi měsíci opustili. Bylo to neuvě-

řitelné! ale za zády jsem měla město  
a zemi, kde jsem měla zažít nový život. 
Nemohla jsem si nevzpomenout na slo-
va babičky, která vyslovila, už ani nevím 
při jaké příležitosti: Na každém konci je 
hezké, že něco nového začíná. Je to 
pravda.
Marek
Když jsme se v Melbourne ubytovali, 
šli jsme k moři. Bylo to strašně pěkné 
a strašně zvláštní. Nemohl jsem uvěřit 
tomu, že tady teď budeme žít. Vzpo-
mněl jsem si, co mi řekla babička, když 
jsme odcházel ze školky a šel do školy: 
Na každém konci je hezké, že něco no-
vého začíná. asi až teď jsem to úplně 
pochopil.
Katka
V listopadu 1989 jsem byla v Halifaxu 
v Kanadě u tety Hany. Vyřizovala jsem 
vydání své knihy se svým kanadským 
nakladatelem. Sepsala jsem všechny 
své zážitky z emigrace a z nového ži-
vota v austrálii do knížky Zítra odchází-
me. Před rokem vyšla u nás v austrálii  
a jedno kanadské nakladatelství o ni 
projevilo zájem. Toho dne, kdy jsme se  
s nakladatelem domluvili, mi večer vo-
lala máma a oznámila mi novinku, kte-
rá mi vyrazila dech: v Československu 
padl komunistický režim. Rozbrečela 
jsem se. Já jsem věděla, že se tam ješ-
tě někdy podívám! Po celou dobu od 
našeho příjezdu do austrálie jsem měla 
sny o tom, jak se snažíme podívat se 
domů a nemůžeme se pak vrátit zpět. 
Zdálo se to i jiným emigrantům, se kte-
rými jsem mluvila. Tyto sny najednou ze 
dne na den přestaly. a to nejen u mě.
Myslím, že si udělám roční pauzu na 
University of Melbourne a sednu na 
letadlo do střední Evropy, do Česko-
slovenska, do našeho města, do toho 
domu, který jsme před devíti lety opus-
tili. 
Marek
Byl jsem sice malý, když jsem utekli  
z Československa, ale nikdy jsem na 
tu zem nezapomněl. Při zprávě o pádu 
komunismu jsme s rodiči bouchli šam-
pus a hned druhý den šli koupit letenky. 
Uvidíme, jak se ta zem v srdci Evropy 
za těch devět let změnila.
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Z akcí DDM Kojetín
Terénní výukový 
program

Dne 28. dubna 2011 proběhla pří-
prava na soutěž Zelená stezka 
- zlatý list - praktické poznávání 
rostlin a drobných vodních živoči-
chů pod odborným vedením Věry 
Trávníčkové. Ve spolupráci s Měs-
tem Kojetín a odborem výstavby, 
životního prostředí a dopravy MěÚ 
Kojetín.                                        ep

Zelená stezka 
- zlatý list

Dne 3. května 2011 - ve spolupráci 
s Městem Kojetín a odborem vý-
stavby, životního prostředí a dopra-
vy MěÚ Kojetín se konala postupo-
vá ekologicko - přírodovědná sou-
těž pro žáky  4. - 9. tříd  ZŠ Kojetín, 
ZŠ Tovačov a GKJ. Soutěž vyhrálo 
družstvo GKJ, které postoupilo do 
Krajského kola soutěže do Olomou-
ce.                                               ep

Lesem po kolenou

Ve čtvrtek 12. a v úterý 24. května 
2011 proběhl výukový program pro 
žáky 4. tříd zaměřený na poznávání 
rostlin a samoobjevitelskou činnost 
pod odborným vedením Věry Tráv-
níčkové. 
Dále jsme spolupracovali s Městem 
Kojetín a odborem výstavby, život-
ního prostředí a dopravy MěÚ Koje-
tín.                                               ep

S lesníkem v lese

Ve dnech 26. a 27. května 2011 pro-
běhl výukový program pro žáky 5.  
a 6. tříd základních škol zaměřený 
na Mezinárodní rok lesa. Průvod-
cem nám byl Martin Berčík, který 
nám ukázal les Včelín a podělil se 
s námi o své zkušenosti z práce les-
níka. akce se uskutečnila za podpo-
ry Města Kojetína a odboru výstavby, 
životního prostředí a dopravy MěÚ 
Kojetín.                                       ep

Dopravní výchova
Od měsíce března do června jsme  
uspořádali výukový program s do-
pravní tematikou. 
Žáci 3. - 5. tříd si ověřili své zna-
losti a zkušenosti z dopravní výcho-
vy, první pomoc, znalost doprav-
ních značek, práci s mapou, jízdu 
zručnosti, jízdu na dopravním hřišti  
a dozvěděli se spoustu nových po-
znatků. akce byla pořádána ve spo-
lupráci s Besipem Olomouc.       ep

Dětský den 
v Polkovicích 

Ve středu 1. června 2011 děti 
z kojetínské mateřské školy osla-
vily Den dětí v Hanáckém dvoře  
v Polkovicích.
Děti si prohlédly stáje a projely se 
na koních, pod vedením kovboje  
a indiánů z „domečku“ prokazo-
valy zdatnost a šikovnost v kov-
bojských a indiánských doved-
nostech. Děti byly velmi šikovné, 
všechny disciplíny zvládly bez ob-
tíží. Za jejich soutěživost dostaly 
malé vysvědčení velkého indiána, 
malé vysvědčení velkého kovboje 
a sladkosti.

jh

Pohádka o mašinkách

Na neděli 12. června 2011 připravil 
DDM Kojetín ve spolupráci s Cent-
rem sociálních služeb Kojetín ve ví-
ceúčelové klubovně CSS divadelní 
pohádku O Mašinkách, kterou přije-
lo zahrát divadélko Tramtárie z Olo-
mouce. Dětem, jejich rodičům i seni-
orům se pohádka velice líbila. akce 
se uskutečnila v rámci Rodinných 
oddechových her.                        ep
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Z akcí DDM Kojetín
Supervize francouzských 
stážistů v DDM Kojetín

V týdnu od 6. do 10. června 2011 
navštívili Kojetín studenti volnoča-
sových aktivit z Francie. Jejich stáž 
na Domě dětí a mládeže v Kojetíně 
zprostředkoval Národní institut dětí 
a mládeže MŠMT ČR, zařízení pro 
další vzdělávání pedagogických 
pracovníků a školské zařízení pro 
zájmové vzdělávání.
První kroky šestičlenné skupiny 
směřovaly na kojetínskou radnici, 
kde studenti diskutovali se staros-
tou, místostarostkou a pracovnice-
mi  DDM o možnostech zapojení 
dětí a mládeže do aktivit ve volném 
čase. Studenty zajímala i historie 
Kojetína, financování a kulturní vy-
žití. Nedílnou součástí byla i pro-
hlídka města, škol, školských zaří-
zení a dalších organizací a prostor, 
které navštěvují děti, žáci i mládež. 
Studenti se aktivně zapojovali do 
všech konaných aktivit - tvořili 
s dětmi v keramické dílně, sporto-
vali  s dětmi ve Školní družině ZŠ 
nám. Míru, hráli fotbal na hřišti TJ 
Slavoj, poznávali krásy Kojetína při 
vyjížďce na kolech a na dračí lodi. 

Víkend mladých rybářů

Od pátku 10. do neděle 12. června 
2011 probíhalo v Rakvicích sou-
středění  pro mladé nadějné rybáře. 
Účast na této akci byla odměnou 
třem členům rybářského kroužku 
DDM Kojetín, členům MO ČMRS 
Tovačov - Ondřeji Matějčkovi, Ja-
kubu Skoupilovi a Marku Zavřelovi 
-  za celoroční píli, snahu a zájem  
o rybaření. Víken-
du se zúčastnili  
i další mladí rybáři 
do 15 let, zástupci 
rybářských krouž-
ků z Rakvic, Lysic, 
Brna a Sigetu  ze 
Slovenska.
Cílem akce bylo zdo-
konalení a objevení 
nových možností 
lovu pro mladé rybá-
ře. V sobotu proběhl 
závod v kaprařině  
a v neděli ve feedru. 

Turnaj v ringu 
„O putovního Jaryna“

V pondělí 13. června 2011 se usku-
tečnil turnaj v ringu  „O putovního 
Jaryna“ mezi žáky 6. a 7. tříd zá-
kladních škol a gymnázia. Turnaj 
se konal na hřišti GKJ a hrálo se na 
dva sety dle rekreačních pravidel 
ringa.

Umístění: 
1. místo: ZŠ nám. Míru - 7. třída ve 
složení: Dočkalová, Lukášová, Sta-
vinohová, Hruboš a Jura,
2. místo: ZŠ Sv. Čecha ve složení: 
Podaný, Baláž, Trojančíková a Koz-
lerová,
3. místo: GKJ „B“ ve složení: Kur-
füstrová, Přikrylová, Galeta a Bibr,
4. místo: GKJ „a“ ve složení: Palkov-
ský, Hlavinková, Lodlová a Jež,
5. místo: ZŠ nám. Míru - 6. třída ve 
složení: Tichá, Kantorová,  Štěpán-
ková, Malá a Rosík.               

jh

Dle sdělení naší návštěvy k velkým 
zážitkům patřil i mezinárodní turnaj 
Kojetín - Dijon ve stolním tenise 
se starostou Jiřím Šírkem a turnaj 
v bowlingu. Se vzájemnou komu-
nikací první dva dny pomáhala 
tlumočnice Míša Tužilová z NIDM, 
poté místostarostka Ilona Kapou-
nová. “Svou“ francouzštinu si mohli 
vyzkoušet i studenti Gymnázia Ko-
jetín. Dalším komunikačním jazy-
kem byla angličtina, ve které své 
znalosti perfektně zúročila Noemi  
Hrubošová  a na řadu přišly i slov-
ník a „ruce a nohy“.  K nejvíce aktiv-
ním při diskuzích byla skupina dětí 
do 6-ti let, a to jak v mateřské škole, 
tak i v jezdeckém kroužku v Polko-
vicích. Děti bez zábran učily naše 
francouzské kamarády česky. 
Týden utekl rychle a tak snad ještě 
posíláme pár střípků z hodnoce-

ní našeho města očima francouz-
ských studentů:…“lidé mají otevře-
nou mysl a velmi vřelé přivítání. Ko-
jetín je krásné město, je zde mnoho 
možností, jak aktivně prožít volný 
čas,“ napsal Houcine. „Chtěl bych 
se ještě vrátit do vašeho města. Po-
rovnal jsem své zkušenosti s vaši-
mi. V oblasti vzdělávání a rekreace 
dětí mě Česká republika nesmírně 
inspirovala pro mou profesi. Vrátím 
se do Francie se spoustou nápadů - 
děkuji vám z celého srdce!“ Sylvére 
(studenti napsali česky).
Děkuji starostovi Jiřímu Šírkovi, 
místostarostce Iloně Kapounové, 
všem ředitelům škol a školských 
i neškolských zařízení, všem or-
ganizacím a občanským sdruže-
ním, které nám pomohly ukázat, že 
v Kojetíně máme co ukázat.        

-mb-

Mladí rybáři se během vzájemných 
diskuzí a konzultací s přítomnými 
zkušenými rybáři dozvěděli mnoho 
zajímavostí a cenné rady určitě vy-
užijí u vody.  
Poděkování patří především Čes-
komoravskému kaprářskému spol-
ku, který celou akci skvěle připravil 
a postaral se tak o krásně prožitý 
víkend všech zúčastněných mla-
dých rybářů.                            -mb-



Kojetínský zpravodaj 7-8/11

22

Z akcí DDM Kojetín
Po stopách lesních 
zvířátek s Čmeldou
a Brumdou
Ve dnech 8., 20. a 21. června 2011 
proběhl ve spolupráci s Městem Ko-
jetín a odborem výstavby, životního 
prostředí a dopravy MěÚ Kojetín 
výukový program pro děti z MŠ Ko-
jetín, Křenovice, Uhřičice, Polko-
vice a Měrovice výukový program  
s názvem „Čmeláci Čmelda a Bru-
mda“. Ti si s dětmi povídali o lesních 
zvířátkách, na každém stanovišti děti 
splnily jednouchý úkol, za který na 
konci dostaly sladkou odměnu.     ep

Rodinné olympijské hry
V neděli 19. června 2011 proběhla 
poslední akce v rámci Rodinných 
oddechových her ve sportovním 
duchu. Na zahájení byla zapálena 
slavnostní pochodeň a bylo vypuš-
těno deset holubů. Rodinné týmy 
se utkaly v pěti soutěžích - naviga-
ce poslepu, běh v kruhu, hod krouž-
kem, házení míčkem na cíl a běh 
na travních lyžích.  Soutěžilo se ve 
třech kategoriích. Olympijských her 
se zúčastnilo 21 týmů (dítě a rodič). 
Na závěr byli vyhlášeni a odměněni 
vítězové.                                      po

Rodinné oddechové 
hry slavnostně 
vyhodnoceny

V neděli 19. června 2011 byly slav-
nostně vyhodnoceny a ukončeny 
Rodinné Oddechové Hry, které byly 
financovány MPSV ČR z projektu 

Výlet vláčkem 
motoráčkem

V sobotu 11. června 2011 jsme jeli 
na výlet s rodinami vlakem do Kro-
měříže. Z vlakového nádraží jsme 
prošli společně do Podzámecké 
zahrady a procházku jsme si řádně 
užili. akce se uskutečnila v rámci 
Rodinných oddechových her. Účast-
níky zde čekala zábavná stezka se 
zvířátky.  U každého zvířátka plnili 
jednoduchý úkol a na závěr hleda-
li ukrytý poklad v tajemné skrýši.
Děkujeme všem zúčastněným za 
krásný den!                                 po

Města Kojetín „Obec přátelská ro-
dině“. 
akce pořádané v rámci tohoto pro-
jektu byly určeny pro dvoučlenné 
týmy z Kojetína, Popůvek a Kovalo-
vic. Každý tým zastupovala dospělá 
osoba a dítě od 0 - 15 let. Rodinné 
týmy se registrovaly na DDM Koje-
tín nebo na jednotlivých akcích. Zís-
kaly hrací karty, do kterých sbíraly 
samolepky: modrou (za účast na 
akci), červenou (za kreativitu týmu) 
a zelenou (za sportovní výkony). 
Od února do června 2011 proběh-
lo v rámci Rodinných oddechových 
her 17 akcí organizovaných DDM, 
MěKS, CSS, dobrovolnými hasiči 
a Osadním výborem Popůvky, Ja-
MIJOLaPem Kovalovice a dalšími 
organizacemi ve městě. 

Do projektu se zapojilo celkem 
21 rodin. 
Všechny rodiny obdržely dárkovou 
tašku, odměny za obrázek na téma 
rodiny v pohybu a za největší po-
čet samolepek získaly vítězné týmy 
rodinné poukazy - do zábavního 
parku Bongo (Brno), do aquaparku 
(Olomouc) a do aquaparku (Vyš-
kov). Na stupně vítězů se postavi-
lo devět rodinných týmů ve třech 
věkových kategoriích (I. kategorie: 
0 - 3 let, II. kategorie: 4 - 6 let, III. 
kategorie: 7 - 11 let). 
atmosféru slavnostního odpoled-
ne dokreslovaly atrakce pro děti 
- skákací hrad, kuželky, soutěže, 
malování na obličej, diskotéka, vy-
stoupení tanečních kroužků Kvítko 
a Gate II. při DDM Kojetín. Na sa-
motný závěr připravili hasiči (HZS 

1. kategorie

2. kategorie

3. kategorie

Ol. kraje - st. Kojetín) pro děti velmi 
oblíbenou pěnu. 

Děkujeme všem rodinám, které se 
zapojily a „věnovaly svým dětem 
čas, dokud je čas.“

Pokud jste zaváhali a letos jste se 
nezapojili, máte možnost vstoupit 
do  II. ročníku, který se již připravu-
je.                                                po



7-8/11 Kojetínský zpravodaj

23

Městská knihovna MěKS Kojetín informuje...

LETNÍ TÁBORY 2011
2 . - 7. července 2011
CYPRINuS CARPIO 

- stanový rybářský tábor 
na Pálavě

11. - 15.  července  2011
u NÁS V KOCOuRKOVĚ

 -  příměstský tábor
-  soutěže, hry, koupání, plavba 

parníkem, návštěva ZOO

17 . - 29. července 2011
ASTERIX A OBELIX 

- stanový tábor v Nejdku u Bělotína
-  celotáborová hra, soutěže, 

 výlety, odměny

15. - 19. srpna 2011
VZHůRu DO OBLAK

ANEB
 VEZMEME TO KO(S)MICKY 

- příměstský tábor,
 soutěže, hry, koupání

20. - 25. srpna 2011
SOPTÍKOVO 

DOBRODRuŽSTVÍ 
- tábor pro malé hasiče 
plný zdokonaolování 

hasičských
 dovedností

V ČERVENCI
ZVEME NA

2. července 2011
od 16 hodin

OLYMPIJSKÉ HRY 
V KřENOVICÍCH

- akce nejen pro děti
soutěže, hry, odměny

hřiště v Křenovicích

Letní tábory DDM Kojetín

PŮJČOVNÍ DOBA 
V ČERVENCI A SRPNU

Dětské oddělení:
Po: 8 - 12 a 13 - 15 hodin
St: 8 - 12 a 13 - 15 hodin

Oddělení pro dospělé:
Út: 8 - 12 a 14 - 17 hodin
Čt: 8 - 12 a 14 - 17 hodin
Pá: 8 - 12 hodin

Informace o knižních novinkách, 
on-line katalogu knihovny, 
o akcích knihovny najdete 
na webových stránkách: 

www.kojetin.cz/meks/knihovna.php

Z červnových akcí Městské knihovny MěKS Kojetín

„Já a svět, svět a já“ - besedy pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ Sv. Čecha
 podle stejnojmenné knihy autorky Brigitty Labbéové o důležitých 

otázkách lidského života. O otázkách, jaké v jiných encyklopediích 
nenajdou - život a smrt, svoboda a nesvoboda, štěstí a neštěstí, 
dobro a zlo. Besedy se setkaly u posluchačů s velkým ohlasem  

a na podzim proběhnou ještě pro další třídy.

Knihovnická minima  pro předškolní oddělení MŠ 
- první seznámení s knihovnou, cesta knihy ke čtenáři, 

zacházení s knihou, informace o možnosti navštěvovat  již v předškolním 
věku knihovnu v doprovodu někoho z rodičů, nebo prarodičů. 

V rámci Mezinárodního týdne čtení dětem se také samozřejmě četlo 
z knih. („Matýsek a Majdalenka“ a „Terezka a kaštanový skřítek“).

Pro tři starší oddělení MŠ byly připraveny besedy o pohádkové knize 
„Jak strašidýlka pomáhají dětem“.

Četlo se také se školní družinou 
(2. třídy ZŠ nám. Míru)

„Smějeme se s Ondřejem 
Sekorou“.



Kojetínský zpravodaj 7-8/11

24

Z červnových kulturních akcí
Vzpomínkový podvečer

V pondělí 30. května 2011 se konal 
v Galerii Vzdělávacího a informač-
ního centra Kojetín Vzpomínkový 
podvečer k výročí významných 
kojetínských rodáků akad. ma-
lířky Marie Gardavské, akad. so-
chaře Stanislava Hlobila st., hu-
debního skladatele a pedagoga 
Gustava Voždy, akad. malíře Voj-
těcha štolfy, spisovatele a herce 
Vladimíra Novotného.
Vzpomínkovým podvečerem a udě-
lením čestného občanství Vladimí-
ru Novotnému a akad. malíři Vojtě-
chu Štolfovi vzdalo Město Kojetín 
a kojetínští občané čest uvedeným 
rodákům.
Hudební složku podvečera zajistila 
klavírními skladbami Miluše Venclí-
ková a Marcela Pěchová.
V programu vystoupili také členové 
Hanácké besedy Kojetín s ukázka-
mi hanáckých tanců.

Na své jubilanty zavzpomínali také 
rodinní příslušníci - Božena Novot-
ná, Gustav Vožda a Zdeněk Král. 
Na svou dlouholetou spolupráci 
s Vladimírem Novotným vzpomí-
nala členka Hanácké scény Kojetín 
Marie Oulehlová a svou spolupráci 
s akad. malířem Vojtěchem Štolfou 
při tvorbě knihy Rybník Kolečko 
u Tovačova přítomným připomněl 
Jiří Šírek. Večerem provázeli Hana 
Svačinová a František řezáč. 
V závěru podvečera jsme konsta-
tovali, že v díle uvedených umělců 
- rodáků se odráží vřelý vztah k rod-
nému městu, k rodnému kraji, pocti-

vost a pravdivost v práci, píle a hou-
ževnatost, nejen osobní skromnost, 
ale také hrdost na své město. Jejich 
odkaz je tedy v jejich díle, kterým 
promlouvají k dnešku.

řez

Vítání léta
Na tradiční akci s názvem Vítání 
léta (3. června 2011) přivítal na ná-
dvoří VIC všechny děti i rodiče mo-
derátor akce Milan Ligač. Tuto akci 
každoročně připravuje Městské kul-
turní středisko v Kojetíně (letos byla 
akce zařazena do projektu Kojetín, 
šťastný domov), které s dětmi chce 
oslavit jejich velký svátek a taky ko-
nečně přivítat léto a sluníčko. Při-
praven byl bohatý program složený 
převážně z tanečních vystoupení, 
ale také se zpívalo, muzicírovalo 
a na závěr na děti čekalo velké pře-
kvapení.
Program odstartovaly nejmenší děti 
z Mateřské školy Kojetín z oddělení 
Pastelek. Představil se také decho-
vý orchestr Základní umělecké školy 
Kojetín, mažoretky Sokola Kojetín, 

folklórní kroužek Sluníčko a taneční 
skupina Kvítko. Na mexickou notu 
všechny přítomné přivedla kojetín-
ská skupina Lucky While.  
a protože měly děti velký svátek, 
tak bylo pro ně na závěr dne připra-
veno velké překvapení. Herci z Di-
vadelního spolku Kroměříž do Ko-
jetína zavítali s pohádkou s názvem 
Čáry Báby Cotkytle.
Městské kulturní středisko Koje-
tín, organizátor akce, děkuje všem 

účinkujícím, kteří na nádvoří Vzdě-
lávacího a informačního centra 
v Kojetíně ukázali, co všechno ko-
jetínské děti, ale i dospělí, dokáží  
a bylo se opravdu na co dívat. Po-
děkování patří všem divákům za 
podporu, Milanu Ligačovi za mode-
rování, Zdeňku Novákovi za ozvu-
čení akce a holkám z kultury.
Letošní léto jsme přivítali s dobrou ná-
ladou a sluníčko se na nás bude urči-
tě celé letní prázdniny jen usmívat.

Hudební kolotoč
Hudební kolotoč roztočil v pátek  
17. června 2011 v místní sokolovně 
pěvecký soubor Cantas. V pro-
gramu zaznělo cca 20 písní, které 
členky soubory v trojhlasech zazpí-
valy pod vedením Zuzany Zifčáko-
vé, která je i hudebně doprovázela. 
Dirigentskou taktovku držela pevně  
v rukou Renata Vozková z Kromě-
říže. Jako milého hosta si tentokrát 

členky na koncert přizvaly známou 
prostějovsko - brněnsko - kojetínskou 

kapelu Něco Mezi, která letní hudební 
kolotoč roztočila v rytmech ska.
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Smotaná hadice
Křenovice v Kojetíně
V sobotu 25. června 2011 se v koje-
tínské sokolovně představil divadelní 
spolek Smotaná hadice Křenovice se 
svou zbrusu novou divadelní komedií 
Křenovické mlýny z vojenského 
prostředí. Jedná se o divadelní hru 
na motivy pražského divadla Sklep, 
jež byla napsána na motivy jedno-
ho z prvních dramat Václava Havla  
a Karla Bryndy Život před sebou. 
Děj je zasazen do doby tvrdého so-
cialismu a do prostředí vojenských 
kasáren někde v útvaru ČSLa.
Toto absurdní komediální drama se 
ale nevěnuje jenom kritice minulé-
ho režimu a všeobecné přetvářce 

Z červnových kulturních akcí

Kam za kulturou a sportem

Letní akce pro všechny
MEJDAN V TRÁVĚ

pátek 1. července 2011 - 18 hodin
Program: Táborák, kytary, harmonika, exhibice

s lasem, bičem a kolty, ohňová show
Loděnice Kojetín

Prázdninové odpoledne pro rodiče a děti
SJÍžDĚNÍ MORAVy

pátek 22. července 2011 - 14 hodin
Program: Jízda na lodích

od Bolelouce do Kojetína (počet míst omezen!),
na loděnici zpívání u táboráku, opékání špekáčků, 

hry a soutěže pro děti
Informace a přihlášky: MěKS Kojetín - Sokolovna,

VIC Kojetín, telefon: 774 001 405, 774 001 403

Výstava z díla člena tvůrčí skupiny Signál 64
JOSEFA BÍBRA 
(80. výročí narození)

Výstava otevřena 
od 13. června do 29. července 2011

Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

v nesmyslném kolosu lidové ar-
mády - obsahuje například i nad-
časové otázky, jako je nedostatek 
osobní cti, konflikt zodpovědnos-
ti člověka vůči sobě a ostatním, 
touha po uznání větší než smrt 
a další. To vše navíc v ženském 
obsazení získává lehký nadhled 
a metaforičnost.     foto: J. Večeřová

TJ Sokol Kojetín - oddíl volejbalu
zve všechny příznivce tohoto sportu na

TURNAJ žEN
VE VOLJEBALU

„O HANÁCKÉ VDOLEK“
sobota 6. srpna 2011 - 9 hodin

Občerstvení zajištěno
areál sokolské zahrady

Srpnové městské oslavy 
KOJETÍNSKÉ HODy 2011           12. - 14. srpna 2011

Bohatý doprovodný i hlavní nedělní program
Jízda králů, krojovaný průvod, předání hodového práva, přehlídka národopisných souborů, jarmark,

hry a soutěže pro děti... Můžete se těšit na kapely MIG 21, Něco Mezi Prostějov, Leopardi Lipník n. B.
Hlavní nedělní program - Masarykovo náměstí Kojetín 

Týden hudby na náměstí 
KOJETÍNSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2011       15. - 19. srpna 2011

Masarykovo náměstí Kojetín 

Městské kulturní středisko Kojetín připravuje  pro divadelní sezónu 2011/2012 
na měsíce září 2011 - únor 2012

(celkem šest divadelních představení)
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ

„Neseďte doma, seďte v divadle!“ 
Jednotlivá představení, divadelní soubory, data, časy a cena předplatného budou upřesněny!

Místo konání: Sál Sokolovny Kojetín
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Kojetínský divadelník

Kurzy MěKS Kojetín 2011/2012

POHYBOVÉ KuRZY
- ZuMBA

Každé pondělí od 19 hodin
Cvičitelka: Gabriela Matoušková

sál VIC Kojetín, vstup: 60 Kč/hodina

- JÓGA
Každé úterý od 17 do 19 hodin,

Malý sál Sokolovna Kojetín
Permanentka: 350 Kč

Cvičitelka: alena Flegolová

-  PILÁTES  
ZDRAVOTNÍ

Každé úterý od 19 do 20 hodin
sál VIC Kojetín, permanentka: 300 Kč

(10 vstupů + jeden zdarma)
Cvičitelka: Monika Paráková

- PILÁTES 
PRO POKROČILÉ

Každé úterý od 20 do 21 hodin
sál VIC Kojetín, permanentka: 300 Kč

(10 vstupů + jeden zdarma)
Cvičitelka: Monika Paráková

- ZuMBA
Každá středa od 18 hodin

Cvičitelka: Denisa Kopřivíková
sál VIC Kojetín, vstup: 60 Kč/hodina

- šTÍHLÁ A FIT
Každý čtvrtek od 18.30 do 20 hodin
sál VIC Kojetín, vstup: 50 Kč/hodina

Cvičitelka: Radka Michálková

TANEČNÍ KuRZY
- TANEČNÍ PRO STuDENTY

GYMNÁZIA KOJETÍN
(i studenty jiných škol v okolí)

Každý čtvrtek od 17 do 19 hodin,
sál Sokolovny Kojetín, cena: 600 Kč/1 účastník
(10 lekcí + prodloužená + závěrečná kolona)

- TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Každý čtvrtek od 19.30 do 21.30 hodin,

sál Sokolovny Kojetín, Cena: 600 Kč/1 účastník
(7 lekcí + závěrečná taneční).

- FOLKLÓRNÍ TANCE
Národopisný soubor Hanácká 

beseda při MěKS Kojetín
Zkoušky každý pátek od 20 hodin,

Sokolovna Kojetín nebo VIC Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

- COuNTRY TANCE
Taneční skupina

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

 Sokolovna Kojetín nebo VIC Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

DIVADELNÍ SOuBOR
Divadelní soubor

Hanácká scéna při MěKS Kojetín
Zkoušky každé úterý od 18 hodin,

Sokolovna Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

uMĚLECKý SOuBOR
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 od 18.30 hodin, 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

JAZYKOVÉ KuRZY
- JAZYK ANGLICKý

- Začátečníci
- Mírně pokročilí (2. ročník)

- Pokročilí (3. ročník)
- JAZYK NĚMECKý

- JAZYK RuSKý
- JAZYK FRANCOuZSKý

Křenovické mlýny 
Smotané hadice

Křenovický soubor Smotaná hadice 
10. června 2011 konečně odpremié-
roval svou v pořadí druhou hru, Kře-
novické mlýny. Představení, které 
je s menšími či většími odlišnostmi 
zpracováno podle předlohy Divadla 
Sklep, publikum evidentně pobavilo 
a tím splnilo svůj hlavní cíl. 
V rolích vojínů diváci mohli vidět 
křenovickou top sestavu - alenu 
Navrátilovou jako slovenského ma-
záka Mariána Šimáka, Martinu Ve-
čerkovou jako vojína Čapka, Janu 
Hrušákovou v roli nesmělého vojí-
na Housky a Veroniku Pospíšilovou 
s důležitým posláním nedobrovol-
ného hrdiny Maršíka. Za úvodní 
neobvykle smyslný tanec, kvůli kte-
rému se mimochodem vyplatí přijít 
včas, si zaslouží velkou úctu a re-
spekt Eva Baselová alias rotmistr 
Boženka. S postavou vzdělaného 

kunsthistorika desátníka Tomana 
se bez problémů sžila Ilona Pospí-
šilová, éterickou vílu z Považskej 
Bystrice pak ztvárnila Kamila Po-
spíšilová, která si dokonce zapama-
tovala text dvou rolí (major Buzgo). 
V úlohách vojenských důstojníků 
zaperlily Hana Svačinová (poručík 
Horáček), alice Vránová (kapitán 
Sládek) a Emílie Vránová (podplu-
kovník Malík). Vojenskou ženskou 
sestavu doplnil bravůrní hrou na 
trubku Květoslav Vrána.
Ženy a dívky z Křenovic na pre-
miéře nasadily rychlé tempo, do-
statečné množství temperamentu 
a potřebnou hlasitost, takže během 
představení nikdo neusnul. Soubor 
byl na závěr odměněn dlouhým po-
tleskem a po rozsvícení se zdálo, 
že se v sále nachází stejný počet 
diváků jako na začátku. Premiéra 
Křenovických mlýnů se tedy vy-
dařila a měla hojnou účast, i když 
kvůli technickým problémům bez 
přítomnosti slibovaných Sklepáků 

z Prahy. Smotaná hadice však za-
chovala svůj profesionální přístup 
a hrála tak, jako by sál byl Pražáky 
vyloženě narván.

Hana Hásová
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Kojetínské hody 2011 a Kojetínské hudební léto 2011
Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín

za finanční podpory Olomouckého kraje
vás srdečně zvou na

KOJETÍNSKÉ HODY 2011
které se budou konat o víkendu 12. - 14. srpna 2011

a KOJETÍNSKÉ HuDEBNÍ LÉTO 2011
které proběhne v týdnu od 15. do 19. srpna 2011 

Předběžný program: (změny vyhrazeny!)

Židovský hřbitov 
pro veřejnost otevřen celý den

Restaurace Na hrázi u Tondy
14 hodin

Jízdy na koních a ponících
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

18 hodin
Mše svatá

předvečer slavnosti Nanebevzetí 
Panny Marie

NEDĚLE 14. SRPNA 2011
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

9 hodin
Mše svatá

slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Sportovní areál u Gymnázia Kojetín

celý den
Kolotoče a pouťové atrakce
Masarykovo náměstí - celý den

Hodový jarmark
skákací hrady, skluzavky

autovláček...
14 hodin

Hry a soutěže pro děti - DDM
Zábavné odpoledne

pro děti - třídění odpadů
- Ekocom stan

VIC Kojetín
Galerie: 9 - 17 hodin

„Kojetínské oka mžiky“
(výstava členů tvůrčí skupiny Signál 64)

Expozice muzea: 9 - 17 hodin
Zajímavosti a kuriozity muzea

Nádvoří VIC - 14 hodin
Cimbálová muzika Dubina

Nádraží Kojetín - Kroměřížská dráha
Jízdy hist. motorovými vozy

Tovačov - Kojetín a zpět

Židovský hřbitov 
pro veřejnost otevřen celý den

Obřadní síň MěÚ - 12 hodin
Setkání rodáků (ročník 1936)

Restaurace Na hrázi u Tondy
14 hodin

Jízdy na čtyřkolkách
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

17 hodin
Mariánské nešpory

Hlavní program
na Masarykově náměstí:

9 - 10 hodin
Průvod Hanáků - Jízda králů

Předání hodového práva
10 - 14 hodin

Vystoupení národopisných
souborů

Dechová hudba Věrovanka
14 - 17 hodin

Mažoretky šarm Kojetín
Country skupina Lucky While

Leopardi Lipník n. B.
Electric Boogie - D. Kodýtek

17 - 20 hodin
Kapela Mig 21 Praha
Něco Mezi Prostějov

HuDEBNÍ LÉTO 2011
PONDĚLÍ 15. SRPNA 2011

CANTAS (???)
(pěvecký soubor Kojetín)

ÚTERý 16. SRPNA 2011
PETER´S MuSIC

(bigbít / Doloplazy / Nezamyslice)
STřEDA 17. SRPNA 2011

RELAX (heavy-metal / Kojetín)
ČTVRTEK 18. SRPNA 2011

ZDOuNEČANKA
(dechová hudba / Zdounky)
PÁTEK 19. SRPNA 2011

N*S*O*S (pop-punk / Přerov)
HANZ‘S FuCKERS

(rock‘n‘roll / Hulín)
PAINFuL FLOWER

(crossover / Tovačov / Kojetín)
IQ OPICE (nu-metal / Kojetín)

PÁTEK 12. SRPNA 2011
Galerie VIC Kojetín - 17 hodin

Vernisáž výstavy
„Kojetínské oka mžiky“

(výstava členů tvůrčí skupiny Signál 64)
Otevření expozice kojetínského muzea
Zajímavosti a kuriozity muzea

Hospůdka U Pedyho
17 hodin

Koloběžkový štafetový závod 
okolo Kojetína

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
18 hodin

Mše svatá
 20 hodin

Taneční večer s živou hudbou
Stadion Morava Kojetín - 20 hodin

Diskotéka Rádia RuBI
(Marek Berger a DJ Mates)

SOBOTA 13. SRPNA 2011
Sportovní areál u Gymnázia Kojetín

celý den
Kolotoče a pouťové atrakce

Hřiště u stadionu Kojetín („škvárák“)
9 hodin

Hasičské závody mladých 
hasičů „O Hodový koláč“

Nádraží Kojetín - Kroměřížská dráha
Jízdy hist. motorovými vozy

Tovačov - Kojetín a zpět

VIC Kojetín
Galerie: 9 - 17 hodin

„Kojetínské oka mžiky“
(výstava členů tvůrčí skupiny Signál 64)

Expozice muzea: 9 - 17 hodin
Zajímavosti a kuriozity muzea

Sokolovna Kojetín - 14 hodin
XI. setkání harmonikářů

Vladimíra Pospíšila
areál sokolské zahrady  - 9 hodin

Turnaj Střední Moravy
ve volejbalu

20 hodin
Taneční hodová zábava 

s kapelou JIMI



Kojetínský zpravodaj 7-8/11

28

Centrum sociálních služeb Kojetín

Město Kojetín patří 
k městům přátelským  
rodině

Jak jste již byli informováni, Měs-
to Kojetín se v roce 2010 poprvé 
přihlásilo do celostátní soutěže, 
vyhlašované Ministerstvem práce 
a sociálních věcí ČR a Sítí mateř-
ských center ČR, s názvem „Obec 
přátelská rodině“ a umístilo se 
hned napoprvé, spolu s Dobříší, 
na krásném 1. - 2. místě. V soutěži 
bylo hodnoceno, jak obce a města 
v naší republice vychází vstříc ro-

CSS Kojetín informuje 
o pořádaných 
kulturních akcích

V rámci projektu „Kojetín - šťastný 
domov“ proběhly v měsíci květnu 
a červnu v organizaci CSS Koje-
tín  dvě kulturní akce. V sobotu 
28. května 2011 se ve Víceúčelo-
vé klubovně konalo „Zábavné od-
poledne pod májkou“, které MěKS 
Kojetín ve spolupráci s CSS Kojetín 
pořádalo pro rodiče, děti a seniory  
z DPS. V areálu DPS Dr. E. Bene-
še byla postavena májka a celé od-
poledne probíhaly různé soutěže, 
hry, tanečky a pěvecká vystoupení.  
I když nám počasí nebylo nakloně-
no, přesto jsme si všichni odpoled-

ne plně užili.
K posezení hrála hudba p. Přikryla 
a bylo připraveno i malé občerstve-
ní. akci navštívilo 21 účastníků. 
Další akcí, která proběhla v měsíci 
červnu bylo hrané divadélko O ma-
šince v podání Divadla Tramtária 
Olomouc, o které informuje DDM 
Kojetín. 

Lenka Slováková

dinám s dětmi a seniorům. V rámci 
tohoto projektu byl vytvořen projekt 
„Kojetín - šťastný domov“. Cílem 
projektu je zvýšení kvality života 
rodin ve městě a v jeho místních 
částech, rozvoj a zkvalitnění proro-
dinných aktivit, včetně zkvalitnění 
zázemí pro jejich nabídku. Cílovými 
skupinami jsou rodiny s dětmi, děti, 
mládež, rodiče a senioři. Do orga-
nizace Centrum sociálních služeb 
Kojetín byl v rámci tohoto projektu 
zakoupen nový nábytek do tzv. Ví-
ceúčelové klubovny, kterou využí-
vají především senioři, zdravotně 
postižení občané, děti ze znevý-
hodněného sociálního prostředí  

a také rodiny s dětmi. Tímto došlo 
ke zkvalitnění prostor pro trávení 
volnočasových aktivit cílových sku-
pin. 
Ke slavnostnímu předání vybavení 
Víceúčelové klubovny Radou města 
Kojetína došlo dne 25. května 2011.

Charita Kojetín 

Charita Kojetín 
vyhlašuje 

sbírku kuchyňského nádobí 
a ložního prádla.

 Přinést můžete talíře, příbory, 
hrnky, sklenice, misky, hrnce, 

vařečky, povlečení, prostěradla aj.

 Vaše dary přijímáme kdykoliv 
na adrese Charita Kojetín, 

Kroměřížská 198. 

Děkujeme za pochopení a pomoc. 

Charita Kojetín děkuje
Středa 15. června 2011 byla pro 
Charitu Kojetín velmi významným 
dnem. Za účasti asi padesáti hostů 
nám byl totiž slavnostně předán zá-
stupci firmy Kompakt, spol. s r. o., 
do pronájmu sociální automobil pro 
převoz našich klientů. Po převze-
tí klíčů požehnal vozidlo prezident 
arcidiecézní charity Olomouc P. 
Bohumír Vitásek. Všichni účastníci 
měli možnost seznámit se s činnos-
tí naší organizace a jejími prosto-
rami. 
Chci poděkovat firmě Kompakt 
za ochotu, se kterou se ujala naší 
prosby o nové sociální auto, a za 

vynaložené úsilí, díky 
němuž zdárně došla 
až k cíli. Velké díky 
patří všem sponzo-
rům, kteří na automo-
bil finančně přispěli. 
Pomáhají tak zejmé-
na obtížně mobilním 
lidem, kterým Charita Kojetín po-
skytuje sociální služby, zvládnout 
přepravu pohodlněji. 
Pokud tedy uvidíte po Kojetíně  
a širokém okolí jezdit Renault Kan-
go, které je polepené spoustou re-
klamním log, můžete si být jisti, že 
jede Charita Kojetín. 

Helena Gračková
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Charita Kojetín - Dům svatého Josefa
DůM SVATÉHO JOSEFA - CENTRuM DENNÍCH SLuŽEB PRO SENIORY

Komenského náměstí 49 (bývalý klášter), 752 01 Kojetín, tel. 581 76 21 60, mobil  720 126 475, 
e-mail: cds@kojetin.charita.cz, www.kojetin.charita.cz

PROGRAM MIMO STÁLÉ AKTIVITY NA MĚSÍC ČERVENEC 2011 
PRO VšECHNY SENIORY Z KOJETÍNA A OKOLÍ

Na všechny programy je možný dovoz charitním autem po 
předchozí osobní nebo telefonické domluvě.

čtvrtek 14. 7. 2011 od 9 hodin
Komunitní plánování 

„Plán vývoje sociálních služeb 
v Kojetíně“ 

- beseda se zástupci MěÚ Kojetín

pátek 15. 7. 2011 od 9 hodin
Filmový klub pro náročného diváka

„Na rozcestí“ 
- romantický dramatický film, který 
pojednává o manželské krizi a ži-

votních zkouškách všech účastníků.

úterý 19. 7. 2011 od 12 hodin
Pedikúra 

- zájemci hlaste se telefonicky 
nebo osobně v Domě sv. Josefa, 

přezůvky a ručník s sebou

čtvrtek 28. 7. 2011 od 9 hodin
Mše svatá 

v kostele Nanebevzetí
 Panny Marie v Kojetíně

V měsíci červenci a srpnu bude zrušeno zdravotní cvičení!
Zahájeno bude opět v úterý 6. 9. 2011

Program setkání v červenci a srpnu 2011

Podrobnější informace a aktuální data setkání 
i mnoho dalšího najdete 

na našich webových stránkách: http://ccshkojetin.
wz.cz/ nebo http://www.ccshkojetin.ic.cz/

NÁBOŽENSKÁ OBEC KOJETÍN A TOVAČOV

Církev Československá husitská

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

Lukáš 12,29-30

3. 7. 2011 (neděle)
Slavnostní bohoslužby

k uctění památky sv. Prokopa, slovanských věrozvěstů 
Konstantina a Metoděje i světlé památky Mr. Jana Husa

od 8.15 hodin ve Skalce v sále Obecního domu
od 10.00 hodin v Kojetíně v Husově sboru

4. 7. 2010 (pondělí)
Slavnostní bohoslužby

k uctění památky sv. Prokopa, slovanských věrozvěstů 
Konstantina a Metoděje i světlé památky Mr. Jana Husa

od 8.00 hodin v Morkovicích (sboru J. Blahoslava)

5. 7. 2010 (úterý)
Slavnostní beseda

k uctění památky sv. Prokopa, slovanských věrozvěstů 
Konstantina a Metoděje i světlé památky Mr. Jana Husa
od 15.00 hodin v DS Tovačov (společenská místnost)

6. 7. a 3. 8. (středa)
Modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

10. 7, 17. 7., 24. 7., 31. 7., 
7. 8., 14. 8., 21. 8. a 28. 8. 2011 (neděle)

Bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

17. 7. 2011 (neděle)
Bohoslužby v Polkovicích

od 8.15 hodin v Obřadní síni Obecního úřadu

7. 8. 2011 (neděle)
Bohoslužby ve Skalce

od 8.15 hodin ve Skalce v sále Obecního domu

28. 8. 2011 (neděle)
Bohoslužby v Polkovicích

od 8.15 hodin v Obřadní síni Obecního úřadu

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

V době konání obřadů a setkání jsou prostory Husova sboru (synagogy) plně otevřeny veřejnosti. 
Pokud máte zájem o prohlídku sboru s výkladem, kontaktujte předem farní úřad či VIC Kojetín.

Spoléhej na Hospodina a drž se jeho cest - pokojní lidé mají budoucnost.
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Ze sportu
Radovan Klabal 
stříbrný na mistrovství 
Evropy ve vzpírání
V příjemném prostředí sportov-
ní haly v německém Heinsheimu 
proběhlo letošní mistrovství Evro-
py Masters ve vzpírání závodníků 
nad 35 let. Soutěže se první sobotu  
v červnu svým debutem v této vě-
kové kategorii zúčastnil také Rado-
van Klabal z Kojetína. 
Po poctivé přípravě a po prostudo-
vání přihlášek reprezentantů evrop-
ských zemí se dalo očekávat, že se 
Radek v této soutěži umístí do pá-
tého místa. Konkurence vybraných 
závodníků hmotnostní kategorie do 
85 kg, ve které Radek startoval, však 
byla velmi silná a také vyrovnaná. 
Již po nahlášení základních poku-
sů se dal tušit velký boj. Vždyť šest 
závodníků se vtěsnalo do rozmezí 
pěti kilogramů v trhu. Radek zvládl 
úspěšně všechny tři pokusy v trhu 

a výkonem 119 kg se usadil na dru-
hém místě 1 kg za Němcem Kars-
tenem Klugem a s náskokem 2 kg 
na další borce z Rakouska, Ruska, 
Ukrajiny, Německa a dalších zemí. 
O medailích ve dvojboji se ale roz-
hodovalo v nadhozu. Soustředěný 
výkon, perfektní taktika i sportovní 
štěstí přineslo kýžený výsledek. Vý-
konem 147 kg v nadhozu přeskočil 
Radek o 1 kg německého závodníka 
a  dva neúspěšné pokusy Ukrajince 
Hrechkosiye posunuly Radovana 
na druhé místo také v nadhozu. 
Pouze výkon Rakušana andrease 

Mühlbachera, který v této soutěži 
vytvořil tři národní rekordy byl nad 
síly našeho reprezentanta.
V celkovém součtu dvojboje  před-
vedl Radek 266 kg a obsadil tak vy-
nikající druhé místo v trhu, nadhozu 
a také v olympijském dvojboji, a to 
pouze 3 kg od titulu mistra Evropy. 
Stříbrná medaile je zasloužená od-
měna za předvedené výkony a dou-
fáme, že v této kategorii přidá další 
medaile ze světových a evropských 
soutěží v následujících letech.
Celým mistrovstvím Radka úspěš-
ně provedl trenér Daniel Kolář.    rk

SDH Popůvky, družstvo 
mladších

Moc příjemně se ohlíží za letošní-
mi soutěžními výsledky. Třebaže 
máme družstvo mladších věkově 
poměrně různorodé, od první do 
čtvrté třídy a i mladší, dokážou se 
naši malí hasiči se všemi těmi sa-
vicemi, hadicemi, rozdělovačem, 
proudnicemi s ostatními družstvy 
o cenné vteřiny doopravdy porvat. 
Davídek, Kristýnka, Natálka, Pája, 
Verunka, adélka, Janička, Maruška 
a Pavlík se při soutěžích v požár-
ním sportu neztratí! Moc dobře už 
ví, co kdy mají dělat.
V sobotu 7. května 2011 jsme se 
brzy ráno vydali na Okresní kolo 
hasičských závodů do Týna nad 
Bečvou. Pestrý program a nakonec 
i umoudřené počasí se postaraly 

o skvěle vydařený den. Děti si změ-
řily síly v závodě jednotlivců, ve 
štafetě, v uzlování a závěrem ješ-
tě v požárním útoku. Domů jsme 
si jako družstvo odváželi dvě třetí 
místa - za štafetu i útok a ještě jed-
nu krásnou bronzovou medaili pro 
Verunku Kopřivovu. Tu získala mezi 
děvčaty i chlapci v závodě jednot-
livců.
Dne 21. května 2011 jsme se zúčast-
nili Krajského přeboru v Přerově, 
pořádaného Moravskou hasičskou 
jednotou. Zde se nám v konkuren-
ci devíti družstev sice nepodařilo 
dosáhnout na medaile, ale i tak si 
děti užily den plný napětí i legrace. 
alespoň zase viděly, co je třeba do-
trénovat, kde je potřeba přidat. Nej-
lépe si od nás vedla v jednotlivcích 
Maruška Chvátalová.
Zatím posledním soutěžním kláním 
byly hasičské závody v Bezměrově. 

Dne 11. června 2011 se tam u příle-
žitosti hodových oslav sjelo pěkných 
pár hasičských sborů. Mezi nimi 
i pět dalších družstev mladší kate-
gorie, pět našich soupeřů. Soutěžilo 
se v hasičském útoku. a protože šlo  
o hody a i počasí bylo jako vymalo-
vané, vyřádily se děti i na několika 
kolotočích, u stánků s cukrovou va-
tou, dobrotami a nebo jen tak v trá-
vě. Některé se také navíc během 
pár minut stihly proměnit v tygříky, 
krokodýly či květinky, co si kdo ne-
chal na obličej vymalovat. Pro nás 
to byl den více než úspěšný. Kromě 
pěkného opálení jsme si odváželi 
a to bylo to nejhezčí, také první mís-
to.                       Martina Kopřivová

Bezměrov Týn nad Bečvou Týn nad Bečvou
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Draci z Kojetína 
v Třeboni

O víkendu 4. a 5. června 2011 se 
v Třeboni jel třetí závod Českého 
poháru dračích lodí, současně jako 
druhý závod Golden Four. V tomto 
závodě jsou Mix posádky na 200 m 

Ze sportu
a 2 km spojeny do jednoho závo-
du.
Kojetínští tentokrát dovezli méně 
medailí, ale opět ukázali, že patří 
v tomto sportu ke špičce. Ženské 
posádky zajely svůj standard - Wing 
of the Dragon tři druhá místa a úpl-
ně nová posádka Sport FUN tři čtvr-
tá místa. V mužských posádkách se 

k lepším výkonům vypjala posádka 
veteránů, která na 200 m skončila 
jen o pět setin vteřiny za třetí lodí 
(Novoveskými řezníky) a historic-
ky poprvé porazila a tím odsunula 
posádku DT Kojetín na páté místo. 
Tito naši mladí nezklamali a pak si 
přece jen vyjeli bronzovou medaili 
na trati 2 km.                            Pev

Inzerce

Kojetínská 3881 Kroměříž
 573 334 982, 606 156 833

helmkm@helmkm.cz
 www.digitalnitelevize-helm.cz

ELEKTROMONTÁžE
TELEVIZNÍ 

A SATELITNÍ 
TECHNIKA

ZAJISTÍME VÁM PŘÍJEM ČESKýCH
 I SLOVENSKýCH TELEVIZNÍCH 

PROgRAMŮ PŘES SATELIT

Prodám
 Patrový 

rodinný dům 

-  zahrada
- nebytové a skladové 

prostory
- vhodný k podnikání

- Kojetín - Popůvky

cena: dohodou 
(lze částečně na splátky)

tel.: 602 319 075

Prodám byt 3+1
ve Sladovní ulici v Kojetíně

70 m2, plastová okna,  cena dohodou (levně)
Tel.: 602 319 075
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Inzerce

ODVOZ A LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
ZDARMA

včetně
vystavení dokladu o ekologické likvidaci 

vašeho autovraku NA MÍSTĚ
 Tel: 777 550 621
     608 749 219 autovrakoviště Třebětice

PRODÁM CIHLOVý ByT
3+KK V KOJETÍNĚ

PO CELKOVÉ REKONSTRuKCI
(plastová okna, plovoucí podlahy, 

koupelna, WC, elektro, voda, omítky)

cena: 750.000 Kč
tel.: 720 142 738
(volat po 15 hodině)

Vzpomínky

Dne 7. června 2011 
by se dožil krásných 63 let 

můj manžel, náš tatínek, dědeček a syn

pan Ladislav Klech z Kovalovic
a zároveň 27. června 2011 vzpomeneme na 1. výročí jeho úmrtí

Vzpomínají s láskou manželka Ludmila a dcery s rodinami

Dne 6. července 2011 
vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí 

našeho syna, tatínka a dědečka

pana Oldřicha šachy
S láskou a úctou vzpomínají maminka, dcera Hana s rodinou, 

bratři Vladimír a Jindřich s rodinoami
Nikdy nezapomeneme
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Vzpomínky
Dne 6. července 2011 vzpomeneme první výročí, kdy nás beze slova roz-

loučení opustila naše maminka, babička a prababička

paní Marie Brázdilová
Stále vzpomínají synové Jiří a Miroslav, sestry Jindra a Liba,  

vnučky Eva a Yveta s rodinami a poštovní doručovatelky
Všem děkujeme za vzpomínku

Dne 8. července 2011 
vzpomeneme 50. smutné výročí úmrtí

našeho tatínka

pana Evžena Rožňáka
Stále vzpomínají manželka Jiřina a dcery Jiřina a Evženie

Dne 14. července 2011 
si připomeneme 2. smutné výročí úmrtí, kdy nás opustil

pan Milan Hutera
S láskou stále vzpomínají manželka Helena,

 dcera Dáša a vnuk Marian s rodinou

Vzpomínka na tebe je trvalejší, nežli květy nejkrásnější,
květy uschnou, upadnou, vzpomínky však zůstanou

Dne 1. září 2011 vzpomeneme 11 roků od tragického úmrtí 

pana Lukáše Krčmy
S láskou vzpomíná maminka Dáša, bratr Marian s rodinou  

a babička Huterová

Dne 15. srpna 2011 
by se dožil 70 let manžel, tatínek, dědeček a tchán

pan Petr Kavula
s láskou a úctou vzpomíná manželka 

a děti s rodinami

S láskou a úctou k nim vzpomínají syn Jiří, dcera Jana s manželem, 
vnuci, vnučky a rodina Pospíšilova, Kourylova a Beníškova

Dne 15. srpna 2011 
vzpomeneme nedožité 94. narozeniny

 naší milé maminky, babičky a prababičky

paní Marie Minaříkové

zároveň si 16. srpna 2011 připomeneme nedožité 95. narozeniny našeho 
milého tatínka, dědečka a pradědečka

pana Jana Minaříka
Jeho 10. výročí úmrtí vzpomeneme 15. září 2011
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Blahopřání

Vítání občánků

Blahopřejeme!
Foto: J. Večeřová

Lukáš LigačNatálie Poláchová Monika Čipčalová 

V sobotu 25. června 2011 byly slavnostně přivítány 
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Vážená paní Laboňová,
chtěla bych Vám tímto veřejně poděkovat za pomoc v mé těžké chvíli, 

když jsem naivně naletěla podvodníkům a podepsala nevýhodnou smlouvu.
 Přestože nejsem pod patronátem domu s pečovatelskou službou, byla jste velmi ochotná mi nejen poradit, 

ale celou záležitost za mě vyřídit. Já sama bych si nikdy nevěděla rady.

S velkou úctou a vděčností  
Marie Kondrčíková

Dne 12. srpna 2011 oslaví životní jubileum 50 let
naše kamarádka

paní Marta Tomečková
Do dalších let jí přejí kamarádi a kamarádky z Kovalovic

 pevné zdraví, štěstí a hodně spokojenosti.

Děkujeme všem přátelům, příbuzným a známým, 
kteří se přišli dne 15. června 2011 naposledy rozloučit 

s mým manželem, naším tatínkem a dědečkem 

panem Jaroslavem Zapletalem 
Zároveň děkujeme za krásnou smuteční květinovou výzdobu Martině Krčmařové 
a vedoucímu personálu restaurace Morava za vzorové zajištění smuteční hostiny

Děkuje rodina Zapletalova

Poděkování


