
Ročník XV Číslo 9 září 2014 10,- Kč

KojetínsKý
ZPRAVODAJ

Evropský týden mobility 2014

foto: Jana Večeřová

V letošním roce nás čeká
13. ročník „Evropského týdne
mobility“ s heslem
„Naše ulice, naše volba“

Evropský týden mobility 
se v roce 2014 zaměří 
na zlepšení života ve 
městech. Sloganem 
kampaně bude heslo 
“Naše ulice, naše vol-
ba”, odrážející význam 
síly a vůle obyvatel 
účastnit se a ovlivňovat 

rozhodování o využití ploch ve městech. 
Desetiletí se plánování městského prostoru přizpůsobo-
valo používání osobních automobilů - způsobu přepravy, 
který vyžaduje obrovské množství prostoru, je drahý a je 
zdrojem emisí škodlivin do ovzduší - na úkor ostatních 
způsobů dopravy. Cyklisté se často tísní po stranách sil-
nic, na úzkém nakresleném pruhu, chodci se pak musí 
spokojit s úzkými chodníky. Také veřejná doprava se 
musí přizpůsobovat osobním automobilům.
Důsledkem tohoto dlouhodobého plánování jsou naše 
města více ucpaná, více znečištěná a hlučná. Mají méně 
prostoru pro odpočinek a volný čas. Kvůli tomu se snižu-
je kvalita života ve městech.
Tradičně preferovaným řešením dopravních zácp bylo 
jednoduše rozšířit silnice. Nedávno zpracované studie 
však ukazují, že toto řešení problém ještě více prohlou-
bilo, protože o to více lidí zvolilo jako způsob přepravy 
osobní automobily. 
Letošní kampaň se zaměřuje na podporu změny našich 
městských ploch, aby byly příjemnější pro život a tím 
zvyšovaly kvalitu života všech občanů. Pokud budeme 
používat pro dopravu ve městech “čistých” dopravních 
prostředků a snižovat svou závislost na automobilech, 
získáme zpět naše ulice a vytvoříme města vhodná pro 
život.
Město Kojetín, jeho příspěvkové organizace a ostatní 
subjekty v rámci zářijového Evropského týdne mobility 
připravily pestrý sportovně kulturní program.
Mezi stěžejní akce letošního týdne bude zajisté patřit 

sobotní Cyklistická vyjížďka - Na kolech z Kojetína přes 
Kroměříž do Kvasic (sobota 20. září 2014) s táborákem 
a programem v místním sportareálu. Záštitu nad touto 
akcí letos převzala europoslankyně Olga Sehnalová. 
Dalším lákadlem především pro rodiče s dětmi bude ur-
čitě akce s názvem Bylo, nebylo v Kojetíně (pátek 26. 
září 2014), kterou připravili pracovníci Domu dětí a mlá-
deže Kojetín a Městského kulturního střediska Kojetín. 
Bude se jednat o podvečerní procházku označenými uli-
cemi a po památkách města Kojetína, na které poznají 
a objeví nepoznané o našem městě. Pro ty, co rádi jezdí 
na kolečkových bruslích je připravena podvečerní orga-
nizovaná vyjížďka z Kojetína do okolí (sobota 27. září 
2014). Peloton bruslařů bude doprovázet ozvučené auto, 
městská policie, zdravotník, na účastníky čeká spousta 
zábavy, skvělá hudba a pohodová atmosféra...
Pro seniory si připravilo Centrum sociálních služeb tři 
exkurze - dvě pěší procházky po Kojetíně s návštěvou 
koupaliště a hasičské zbrojnice (15. a 18. září 2014) 
a jeden autobusový výlet do Design centra Hanák Náby-
tek do Popůvek (22. září 2014).
Celý program a akce letošního Evropského týdne mobi-
lity, které se budou konat v Kojetíně ve dnech od 13. do 
27. září 2014, naleznete na stránkách tohoto čísla Koje-
tínského zpravodaje a doufáme, že se na nich budeme 
společně potkávat.

Eliška Izsová, svah
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 93. zasedání konaném dne 16. července 2014
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

Rada Města Kojetín se na 95. zasedání konaném dne 13. srpna 2014
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

Starosta města Kojetína
zve na

28. zasedání
Zastupitelstva města 

Kojetína,

které se bude konat
v úterý 23. září 2014

od 16 hodin
v sále Vzdělávacího

a informačního centra
 Kojetín

Masarykovo náměstí 8.  

Jiří Šírek, starosta města

- schválila rozpočtové opatření 
č. 11/2014, kterým se navyšují:
   - rozpočtové příjmy     480 tis. Kč
   - rozpočtové výdaje    480 tis. Kč,
- souhlasila se zveřejněním zá-
měru prodeje stožárové trafostani-
ce typ  PR-9177, jejíž součástí je 
transformátor, která je ve vlastnictví 
Města Kojetína, nacházející se na 
pozemku p. č. 848/1 společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, za kup-
ní cenu 78.810 Kč stanovenou dle 
znaleckého posudku a za podmínky 
uhrazení daně z nabytí nemovitosti 
prodávajícím,
- souhlasila se zveřejněním zámě-
ru pronajmout stavbu kanalizace na 
pozemku parc. č. 5748/1, ostatní 
plocha, v k. ú. Kojetín, na ulici Pad-
lých hrdinů. Délky jednotlivých stok 
a jejich provedení:
 STOKA 4 - PVC DN 250 - SN8 
v délce 75,48 m,
 STOKA 5 - PVC DN 250 - SN8 
v celkové délce 44,74 m,
- vzala na vědomí Dodatek 
č. 1 k Vnitřnímu řádu Školní jídel-
ny Kojetín, příspěvkové organizace 
Dodatek č. 3 k Organizačnímu řádu 
Školní jídelny Kojetín, příspěvkové 
organizace,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru ve výši 3.000 Kč na částečné 

- schválila rozpočtové opatře-
ní č. 10/2014, kterým se navyšuje 
rozpočet:
- příjmů o částku 185 tis. Kč
- výdajů o částku 258 tis. Kč
- financování o částku 73 tis. Kč

- souhlasila se zvýšením pach-
tovného u smluv o zemědělském 
pachtu, uzavřených mezi Městem 
Kojetínem a Agro-družstvem Mora-
va Kojetín o míru inflace a schvá-
lila uzavření dodatků ke smlouvám 
o zemědělském pachtu, uzavřeným 
mezi  Městem Kojetínem a Agro-
družstvem Morava, kterými dojde 
k navýšení pachtovného s účinnos-
tí od 1. 1. 2014,
- vzala na vědomí změnu vlastní-
ka Agro-družstva Morava Kojetín 
nadnárodní společností Spearhead 
International,
- schválila uzavření Smlouvy o po-

skytnutí příspěvku na úhradu nákla-
dů projektu „Rozšíření Městského 
kamerového a dohlížecího systému 
v Kojetíně“, mezi Olomouckým kra-
jem jako „poskytovatelem“ a Měs-
tem Kojetínem, jako „příjemcem“,
- schválila stanovení podmínek ze 
strany Města Kojetína pro voleb-
ní kampaň voleb do Zastupitelstva 
města Kojetína, které se uskuteční 
ve dnech 10. - 11. října 2014,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
na služby Technický dozor investo-
ra v rámci akce „Renovace učeben 
přírodovědných předmětů Základ-
ní školy náměstí Míru 83, Koje-
tín“, mezi objednavatelem Městem 
Kojetínem a zhotovitelem Pavlem 
Olšovským, ve výši 12.395 Kč bez 
DPH,
- schválila výběr dodavatele na 
realizaci dodávky akce „Separace  

a svoz bioodpadů ve městě Kojetín“ 
uchazeč: KOBIT, spol. s r. o. Pra-
ha, který byl doporučen komisí pro 
posouzení a hodnocení zakázek na 
výše uvedenou zakázku,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
na dodávku akce „Separace a svoz 
bioodpadů ve městě Kojetín“, s na-
bídkovou cenou ve výši 4.889.900 
Kč bez DPH,
- souhlasila s úpravou válečných 
hrobů a pietního místa v Kojetí-
ně dle návrhu Ing. Anny Acostové, 
Ph.D v lokalitách: náměstí Svobody, 
na hřbitově a na náměstí Republiky,
- uložila odboru výstavby, životního 
prostředí a dopravy zajistit prove-
dení vegetačních úprav dle varianty 
usnesení v podzimních měsících 
tohoto roku z prostředků Ekologic-
kého fondu města Kojetína.

Jiří Šírek

,

pokrytí nákladů účasti na Mistrov-
ství ČR v Račicích a Mistrovství 
světa v Ottensheimu v kanoistice 
v roce 2014 a poskytnutí peněžité-
ho daru ve výši 3.000 Kč na čás-
tečné pokrytí nákladů účasti na 
Mistrovství světa dračích lodí v Cir-
colo Canottieri Standiana Ravenna 
v Itálii v roce 2014,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
na provedení stavebních úprav 
v bývalém bytě školníka na ZŠ ná-
městí Míru 83 Kojetín mezi Městem 
Kojetín a zhotovitelem PROFISTAV 
Přerov a. s., s nabídkovou cenou 
249.650 Kč bez DPH,
- schválila výběr dodavatele, Spo-
lečnost SATES a PTÁČEK - Masa-
rykovo náměstí Kojetín, vedoucího 
společníka SATES Morava spol. 
s r. o., Valašské Meziříčí a společ-
níka PTÁČEK - pozemní stavby  
s. r. o. Kojetín na akci „Revitalizace 
Masarykova náměstí, Kojetín“, kte-
rý byl doporučen hodnotící komisí 
na základě výsledku posouzení 
a hodnocení došlých nabídek,
- schválila uzavření smlouvy na 
zhotovení díla akce „Revitalizace 
Masarykova náměstí, Kojetín“ s na-
bídkovou cenou do 29,840.000 Kč 
bez DPH,
- vzala na vědomí žádost odboru 

VŽPD o upřesnění záměru města 
Kojetína na využití ploch po plá-
nované demolici bývalého areálu 
„SOU stavební Kojetín“,
- vzala na vědomí petici obyvatel 
Stružní ulice v Kojetíně, ze dne 
18. 7. 2014, ve věci řešení dopravní 
situace ve Stružní ulici,
- uložila odboru VŽPD  předložit 
RM 09/2014 návrh vhodného řeše-
ní dopravní situace ve Stružní ulici. 

Jiří Šírek
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Informace pro občany

Ve zkratce
 Je po hodech a hudebním létě… 
Další hodové slavnosti jsou již mi-
nulostí. Tradičně byly organizačně 
dobře zvládnuty, provázela je pří-
zeň počasí i pestrý program, který 
do Kojetína přilákal mnoho návštěv-
níků. Ti mohli navštívit desítky akcí, 
konaných od pátku 15. srpna do 
neděle 24. srpna, kdy vše skončilo 
festivalem dračích lodí. Chtěl bych 
na tomto místě poděkovat všem, 
kteří se zasloužili o zdárný průběh 
všech akcí a tradičně dali přednost 
před srpnovou dovolenou práci pro 
úspěch hodových oslav. Stejně tak 
děkuji všem sponzorům, kteří při-
spěli výrazným dílem k tomu, že 
program mohl být opět bohatý.  Ko-
jetínské hody 2014 skončily, ať žijí 
Kojetínské hody 2015!

 V září začnou dvě investiční akce, 
které ovlivní život v našem městě - 

začne probíhat revitalizace Masary-
kova náměstí a úpravy komunikací 
v Nové ulici. Občané budou o ome-
zeních informováni. Každopádně 
ale v případě jakýchkoliv problémů 
neváhejte telefonovat, psát e-maily 
a ptát se. Problémy jsou od toho, 
aby se o nich vědělo a řešily se.

 V pondělí 1. září 2014 nastou-
pí učitelé a žáci kojetínských škol 
do dalšího školního roku. Během 
prázdnin došlo k opravám sociál-
ních zařízení a podlah v budově 
mateřské školy na Masarykově ná-
městí, opravovaly se sociální zaří-
zení v Základní škole ve Sladovní 
ulici a na Základní škole náměstí 
Míru byly renovovány učebny pří-
rodovědných předmětů a upraven 
bývalý byt školníka pro potřeby 
výuky. Do základních škol nastou-
pí 75 prvňáčků, do mateřské školy 

30 nových dětí a na gymnázium 
28 žáků. Především prvňáčkům 
a jejich rodičům přeji úspěšné první 
krůčky ve škole a všem učitelům, 
žákům, pedagogickým i nepeda-
gogickým pracovníkům úspěšný  
a dobrý školní rok 2014/2015.

 Kojetínský lihovar slaví 100 let od 
svého založení. Jedna z nestarších 
kojetínských firem prošla za svou 
existenci mnoha změnami. Zůstala 
však kvalita, která je synonymem 
celé výroby lihu v Kojetíně již mnoho 
let. Chtěl bych popřát jeho zaměst-
nancům mnoho dalších let úspěšné 
práce a poděkovat za dosavadní 
výbornou spolupráci. Zároveň bych 
rád, aby byly úspěšné snahy o vy-
budování mladšího bratra lihovaru, 
a to nového závodu - cukrovaru   
v jeho blízkosti.

Jiří Šírek

Na slovíčko 
s architektem 
revitalizovaného 
Masarykova náměstí 
v Kojetíně

Autorem revitalizace Masaryko-
va náměstí v Kojetíně je architekt 
Milan Obenaus ze společnosti 
Moravia Consult Olomouc, a. s. 
Požádali jsme jej o stručný po-
pis stávajícího stavu Masaryko-
va náměstí a popis jeho úprav.

Stávající stav Masarykova ná-
městí...
Kojetínské náměstí prošlo dlouhým 
vývojem, kdy se postupně měni-
ly jeho funkce od tržního náměstí 
až k dnešnímu členění s parkovou 
plochou. Původní prostor byl jed-
notný obdélníkový s úhlopříčnou 
trasou ústící do náměstí Míru, za 
níž byla v baroku vystavěna trojice 
barokních skulptur s mariánským 
morovým sloupem uprostřed. Oko-
lí soch, vymezených kamennými 
patníky bylo postupně upravováno 
- nejprve výsadbou stromů, poté 
vyvýšeným zatravněním v kamen-
né obrubě a nakonec bylo v polo-
vině 20. století náměstí rozděleno 

na dvě nestejné plochy. Ta menší, 
u radnice, byla zadlážděna a osa-
zena betonovou kašnou, větší byla 
řešena v parkové úpravě. Pruhy 
zeleně pak byly ponechány i podél 
severní a jižní strany. V travnatých 
plochách byly bez jednotící koncep-
ce prováděny výsadby vzrostlých 
stromů, keřů a jiné zeleně, často 
i nevhodných druhů (jehličnany, 
konifery). Současný stav je tedy 
výsledkem postupných, ne vždy 
šťastných úprav, zvláště postupná 
dosadba stromy a koniferami zne-
přehlednila chápání náměstí jako 
celku, v podélném průhledu vadí 
také parkování podél vnitřní příčné 
komunikace a plná hmota zastávky 
autobusu.

Návrh na revitalizaci...
Dopravní režim náměstí je po-
nechán stávající, bylo nutno vzít 
v potaz vedení krajských komuni-
kací, které zůstávají bez zásahu 
a limitují tím možné úpravy ploch 
náměstí. 
Stávající funkční členění ploch ná-
městí bude respektováno, po ob-
vodu však bude pomocí pruhů po-
délných a šikmých stání doplněna 
chybějící kapacita parkování, bude 
dopravně upraveno chaotické stá-
ní u budovy informačního centra. 

Kašna bude nahrazena menším 
objektem s jednodušší údržbou ve 
formě pítka lemovaného kamen-
ným hrazením, okolní plocha bude 
dále sloužit pro pořádání trhů a kul-
turních akcí - jsou doplněna nová 
připojovací místa.
Plochy zeleně jsou nově vnitřně 
členěny a tím podřízeny celkové-
mu kompozičnímu záměru, kte-
rý rehabilituje a nově tvaruje plo-
chu kolem barokních sousoší - ty 
se tak stanou přirozeným těžištěm 
parkové plochy, k nim jsou vedeny 
hlavní osy pěších cest lemovaných 
lavičkami. Pěší trasy respektují 
přirozené trasy pohybu chodců, 
hlavní vnitřní pěší osa náměstí je 
rozšířena a posunuta na jih, před 
čela soch.
Na východní straně u krajské silni-
ce budou umístěny podzemní kon-
tejnery na tříděný odpad a zastávka 
autobusu bude menší a prosklená. 
Chodníky po obvodu budou upra-
veny, výškový rozdíl na jižní stra-
ně vyrovnán schody a po obvodu 
budou stojany na kola, odpadkové 
koše a jiný drobný městský mobi-
liář. 
Dlažba bude upravena rozdílným 
způsobem zadláždění, a to jak veli-
kostí, tak i kladem a barevností tak, 
aby od sebe bylo možno snadněji 
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Došlo do redakce
Prázdninové postřehy 
z Kojetína

Tento způsob léta byl pro mě ze 
zdravotních důvodů poněkud van-
čurovsky nešťastným. Většinou 
jsem byl doma, na cestách po dok-
torech nebo se ploužil ve vedru po 
Kojetíně. Výhodou bylo, že jsem 
si konečně užil v rámci možností 
tradičních skvělých Kojetínských 
hodů, Hudebního léta a dračích zá-
vodů na Moravě. 
O to více jsem sledoval dění kolem. 
„Furt“ se něco dělo. Okolí polikliniky 
díky novým komunikacím prohlédlo. 
Ve škole na náměstí Míru probíhala 
o prázdninách revitalizace učeben 
za 2,8 mil Kč (z toho ROP 2,4 mil 
Kč), aby se  využil i bývalý byt škol-
níka. V okolí hřbitova a smuteční 
síně byly provedeny rozsáhlé úpra-
vy komunikací, oplocení včetně 
brány na elektrický pohon, plochy 
parkoviště a kolumbária v nákladu 
cca 3 mil Kč. Na vlakovém nádraží 
byly demontovány původní sloupy 
osvětlení, které překážely provozu 
u třetí koleje. Nahradila je úsporná, 
ale intenzivnější svítidla umístěna 
na konstrukci bran trakčního ve-
dení. To spolu s dříve vybudovaný-
mi nástupišti zvyšuje bezpečnost 
cestujících při nástupu a výstupu 
z vlaku. Prostě Kojetín se postupně 
mění k lepšímu.
Na druhé straně mě zarazilo  cho-
vání některých občanů. Jak se 
dotknete jejich ega žasnete, co to 
s nimi udělá. Uvedu dva příklady 
tzv. pejskařů. Sám si pejska přeju, 
ale nemám. Je to nejen velká ra-
dost , ale i odpovědnost vůči němu 
a okolí. Dostatečné znalosti, vý-
cvik,  péče o psa a také znát , co 
může pejsek ve městě. Zkušení 
a ohleduplní pejskaři  mají psa vy-
cvičeného a pod kontrolou.  Ale ne 

všichni.
První epizoda byla u naší kotelny 
na Družstevní ulici. Mladý pár šel 
přede mnou se psem v parném ne-
dělním odpoledni. Jejich maxipes 
udělal maxiflák na trávníku. Reak-
ce majitelů, že by se snažili o úklid, 
nulová. Na mé upozornění, že jako 
majitelé psa mají také povinnosti, 
se strhla lavina slov, které se neda-
jí publikovat  Na dotaz: „Co se do 
toho se….?“ jsem v klidu odpově-
děl, že jako zastupitel mám zájem 
na dodržování pořádku a čistoty, 
které vyžaduje většina občanů. Ná-
sledovala kritika práce zastupitelů, 
která by vydala na samostatný člá-
nek. Na kritiku jsem odpověděl, že 
se snažím jejich připomínky řešit 
na zastupitelstvu města (ZM) tře-
ba to, že nesouhlasím  s popíjením 
alkoholu u stánku na Severu,  pro-
sazuji výstavbu nového chodníku 
včetně osvětlení za kotelnou na 
Družstevní ulici místo vyšlapaného 
blátivého kolem teplovodu, vyřeše-
ní parkování na Severu atd. Pozval 
jsem je na zářijové jednání zastupi-
telstva, kde se mohou sami aktivně 
zapojit a přesvědčit se osobně, že 
zastupitel je od slov zastupovat ob-
čany.
Ale vrátím se k tématu pejsků lépe 
řečeno jejich páníčků. Druhý „záži-
tek“. Letní ráno narušil na chodníku 
před naším domem hysterický žen-
ský křik v podání dvou žen. Důvod: 
paní A, která měla svého psa na 
vodítku, slušně upozornila, majitel-
ku psa B, který čekal bez dozoru na 

chodníku, že 
není na vo-

dítku a 
nemá ná-
h u b e k . 
Paní A, 
která  po-

stupovala 
dle obecně 

závazné vyhlášky  č. 3/2011, kte-
rou se stanovují pravidla pro po-
hyb psů na veřejném prostranství 
a chovala se slušně, byla napade-
na slovně oběma dotčenými žena-
mi, ale i fyzicky mladší ženou. Na 
paní A dokonce zavolaly Městskou 
policii, že byly samy napadeny. 
Zřejmě případ skončí u přestupko-
vé komise, doufám se závěrem, že  
zdravý rozum zvítězí.
Nestranné a logické poučení?  
Když si pořídím auto musím splnit 
spoustu bodů, abych je mohl řídit. 
Podobně když si pořídím psa, mám 
předpokládat, že musím dodržo-
vat pravidla a odpovídám za něj. 
Pohodlnější je klábosit s cigaretou 
a zatím si pes dělá, co chce. Nějaká 
vyhláška nás nezajímá a ten bordel 
někdo uklidí přesně v duchu: on to 
za nás někdo druhý udělá. Vážení, 
zamyslete se nad svým jednáním 
vůči ostatním, kteří řádně uklízí 
po svých miláčcích! „Kurňa lidi, 
chceme snad město plné výkalů 
a hromádek?“
Někdy si připadám, že žijeme 
v sobecké konzumní společnos-
ti a nebereme často ohledy na 
ostatní. Je to doba, kdy se ne-
musíme bát o základní životní 
potřeby, jak ještě jinde ve světě, 
kde je hlad, nemají vodu a děti 
nemohou chodit do školy, za to 
lidé trpí nemocemi a často mají 
strach o holý život. Važme si toho 
a něco sami pro to udělejme, ji-
nak na to všichni tvrdě doplatíme 
a nejvíce naše děti. Sbírka pro 
postiženou Markétku, postiže-
nou nemocí tzv. slaných dětí, 
je důkazem, že se naštěstí na-
jdou lidé, kterým není lhostej-
ný osud jiných. Život se skládá 
z maličkostí, ale život není ma-
ličkost. Jaký bude Kojetín a život 
v něm, záleží na každém z nás! 

Jaroslav Bělka

Informace pro občany
odlišit vozovku, pruhy pro parková-
ní a dlažbu pro pěší. 
Osvětlení náměstí bude nové, včet-
ně podzemních rozvodů. Po obvo-
du budou pouliční lampy s individu-
álně směrovatelným tokem světla - 
tak bude nasvětlen hlavně chodník 
a nedojde k oslňování oken. Uvnitř 

plochy náměstí budou vyšší stožá-
ry nasvětlující vnitřní plochy a také 
parková část dostane nové nasvět-
lení, včetně směrových reflektorů 
na sochy. Radniční věž bude rov-
něž dálkově nasvícena. 

Rekonstrukce náměstí by měla do 

historických prostor města Kojetína 
přinést novou, vyšší kvalitu a umož-
nit jeho občanům, aby se ještě 
více identifikovali se svým městem 
a mohli být na něj a jeho vzhled po 
zásluze hrdí.

Milan Obenaus
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Ze zápisků kronikáře
Kniha, kterou byste 
neměli přehlédnout

Tylda - „Ro-
mán podle sku-
tečného pří-
běhu o lásce, 
naději, odvaze, 
transportech, 
te rez ínském 
ghettu a o tom, 
co válka napá-
chala v srdcích 
těch, kteří pře-

žili...“, tak zní podtitul románu auto-

rů Richarda Pachmana a Františka 
Pachmana. Román vyšel v na-
kladatelství Knihovnice.cz, 2014, 
vydání první, stran 291, obrazové 
přílohy.
Na pozadí událostí první poloviny 
20. století se odvíjí životní příběh 
statečné, odvážné a milující ženy, 
která v sobě našla sílu, aby uděla-
la vše, pro záchranu svého syna. 
V románě jsou zachyceny i osudy 
širší rodiny, nelidské poměry kon-
centračních táborů, nejen lidská 
malost a zrada, ale i nezištná po-
moc potřebným.
Děj románu se odehrává na růz-

ných místech Čech, střední Moravy, 
a Polska, na místech, kde stávaly 
koncentrační tábory a jsou spojené 
s tragickými osudy mnoha tisíců na-
šich spoluobčanů. Děj románu nás 
zavede také do Kojetína, který hrál 
významnou roli v životě syna hrdinky 
románu. Jeho příběh byl dosud pro 
širší kojetínskou veřejnost neznámý, 
a proto je třeba, aby kniha se dosta-
la do povědomí kojetínských čtená-
řů a aby se vědělo o těch, kteří za 
2. světové války pomáhali při zá-
chraně lidských životů. Nenechejte 
si ujít seznámení s tímto strhujícím 
příběhem.                                   řez

Sbírka pro Markétku
Vážení spoluobčané,
rádi bychom vám z celého srdce 
touto cestou poděkovaly za ochotu 
pomoci malé Markétce Večerkové, 
které lékaři diagnostikovali nemoc 
zvanou cystická fibróza. Podařilo 
se nám sestavit skupinku kojetín-
ských maminek, kterým nebyl osud 
malé Markétky lhostejný. 
Zorganizovaly jsme tři sbírky ko-
nané v rámci Kojetínských hodů. 
Sobotní sbírka se konala na míst-
ní sokolské zahradě při volejbalo-
vém turnaji mužů. Nemůžeme také 
opomenout sraz harmonikářů, kde 
nás ochota a štědrost našich star-
ších spoluobčanů, příznivců hudby, 
ohromila a tímto jim také patří velké 
poděkování. Druhý den jsme samo-
zřejmě nemohly chybět ani na Ma-
sarykově náměstí v centru hlavního 
dění hodů. Setkaly jsme se s neu-
věřitelnou laskavostí a dobrotou. 
Jak velké srdce mají Hanáci, jak 
nás pozitivně překvapila reakce lidí, 
dobrých lidí. Jsme hrdé na občany 
našeho města, kde lidé mají dobré 
srdce a dokáží ještě společně táh-
nout za jeden provaz. 

Došlo do redakce

Následující víkend se tradičně kona-
la na místní loděnici další velkolepá 
sportovní akce - festival dračích lodí 
- Draci na Hané. Bylo to příjemné 
setkání sportovců z různých koutů 
republiky. Pomoc malým dětem jim 
není cizí. Při této sportovní akci se 
našli dárci, kteří opětovně přispěli 
již v předcházejících dnech na naši 
sbírku.
Jsme neskutečně dojaté a šťastné 
za Vaši velkorysost. Bylo a je pro 
nás velkým překvapením, jak velká 
částka byla vybrána. Celkem byla 
vybrána částka 89.039 Kč. Málo 
kdo si uvědomuje, že může i do 
jeho rodiny vstoupit nemoc a trá-
pení a bude potřebovat také pomoc 
druhých. Všechny tyto peníze bu-
dou použity na ozdravné pobyty pro 
Markétku, aby jí zpříjemnily a pře-

devším prodloužily její život!!! Mar-
kétka potřebuje dlouhodobé a pře-
devším opakované pobyty u moře. 
Celá finanční částka bude poukáza-
ná na číslo účtu: 3642864349/0800, 
které město Kojetín pro Markétku 
zřídilo. Čerpání z tohoto účtu má 
velmi přísná pravidla a podléhá 
kontrole radnicí.
Na kojetínských hodech jsme byly 
moderátorem nazvány „oranžovými 
anděly“. Naše trička měla i jiné bar-
vy, ale přesto vám musíme říci, že 
jsme po dlouhé době opět hrdými 
občany Kojetína.
Za vaši pomoc a štědrost vám s ob-
rovskou úctou děkují „oranžoví an-
dělé“! 

Za kolektiv kojetínských maminek 
Kateřina Poláková
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Mateřská škola Kojetín
Prázdniny v MŠ Kojetín

Pro většinu z nás byly prázdniny 
časem pohody, výletů, dovolených, 
koupání a odpočinku.
U nás se ale o prázdninách zase 
tak zcela neodpočívalo. Nejvíce se 
pracovalo v budově na Masarykově 
náměstí. Hned počátkem července 
byly započaty práce na celkové 
opravě sociálního zařízení pro děti 
z Rybiček. Umývárna i WC dostaly 
zcela nový „kabát“. Ihned po ukon-

Mlhoviště před rekonstrukcí Mlhoviště po rekonstrukci

Podlaha před rekonstrukcí Podlaha po rekonstrukci

Umývárka a WC Umývárka a WC

čení této rekonstrukce byla v celé 
třídě odstraněna původní podlaha 
a ta dostala novou podlahovou kry-
tinu. Prostory třídy byly nově vyma-
lovány. Aby  celkový vzhled budovy 
nehyzdil náměstí, došlo také na 
opravy venkovní fasády, která byla 
ve velmi špatném stavu. Za omeze-
né finanční prostředky se podařilo 
opravit místy až její havarijní stav.
V MŠ v Hanusíkově ulici byla vy-
malována vstupní hala a schodiště. 
Opravili jsme dětem mlhoviště na 
školní zahradě. Jako každoročně 

proběhl také velký úklid všech pro-
stor obou MŠ. Všechny práce pro-
běhly bez problémů dle časového 
plánu a proto je třeba na tomto mís-
tě poděkovat všem dodavatelům  
i pracovníkům školy, kteří zapojili 
své síly, aby děti od září vstupova-
ly do příjemného prostředí. Z výše 
uvedených důvodů prázdninový 
provoz školy probíhal v MŠ v Ha-
nusíkově ulici.
Prázdniny dětem skončily a prázd-
ninová dobrodružství už jsou minu-
lostí. Stojíme na prahu nového škol-
ního roku a pro některé děti jsou to 
navíc úplně první dny v mateřské 
škole. Pomalu si budou zvykat na 
nový režim dne, nové učitelky a ka-
marády, na úplně cizí prostředí.
Přejeme proto dětem a zejména 
našim malým nováčkům co nejmé-
ně slziček a hodně nových kama-
rádů. I v novém školním roce čeká 
děti bohatý program a plno zajíma-
vých zážitků. 
A jaké činnosti nad rámec běžných 
každodenních aktivit děti čekají?
- sauna a rehabilitační cvičení na 

poliklinice v Kojetíně,
- dopravní výchova - dopravní hřiš-

tě Kroměříž,
- cvičení v tělocvičně v sokolovně
- předplavecký výcvik v plaveckém 

areálu Přerov,
- kroužek anglického jazyka pod ve-

dením externího pracovníka,
- spolupráce s logopedkou,
- spolupráce s Městskou knihovnou 

Kojetín,
- tématické vycházky do okolí měs-

ta,
- návštěvy kulturních představení, 

divadlo v MŠ,
- vzdělávací programy ve spoluprá-

ci s DDM Kojetín. 

 vedení MŠ

NA FACEBOOK:
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DDM Kojetín informuje

1. září 2014
DEN OTEVřENýCh DVEří

NA DDM

1. září 2014
VyhláŠENí VýTVARNé 

A fOTOgRAfICKé SOuTěžE 
v rámci ETM na téma 

„Naše ulice - naše volba “

5. září 2014
ulOV SI SVOu PRVNí RybKu

11., 12., 15. a 16. září 2014
TýDEN OTEVřENýCh DVEří

NA DDM

Akce, které připravujeme
VElKá CENA DDM KOjETíN 

- zahájení celoroční soutěže 
pro třídní kolektivy 

16.- 18. září 2014
ADAPTAČNí KuRZ PRO gKj

19. Září 2014
KOlEČKIáDA 

v rámci 
Evropského týdne mobility

20. září 2014
CyPRINuS CARPIO 

- dětské rybářské závody 
v Měrovicích n/H

DRAČí MISTROVSTVí 
KOjETíNSKýCh ŠKOl

26. Září 2014
ulICEMI 

ZA POVěSTMI KOjETíNA 
(ve spolupráci s MěKS Kojetín)

11. října 2014
POChOD

SlOVáCKýMI 
VINOhRADy - MuTěNICE
Přihlášky se zálohou 100 Kč
 se přijímají na DDM Kojetín.

 Počet míst omezen!

Nejdek ovládli Mimoni
Rok se s rokem sešel a DDM Koje-
tín opět vyrazil na oblíbený stanový 
tábor, který se uskutečnil v termínu 
od 14. do 25. července 2014. Letošní 
inspirací našeho tábora a i celotábo-
rové hry se stal animovaný film „Já, 
padouch“.
I přesto, že naši vedoucí a instrukto-
ři doslova vyšperkovali program, tá-
bor táborem stejně nakonec udělaly 
děti, ať už zkušení táborníci, nebo 
úplní nováčci. Děti do všech soutěží 
a závodů vložily maximální nasa-
zení, nikdy se předem nevzdávaly, 
naučily se nejen radovat z výhry, 
ale přijmout i prohru. Pro nás bylo 
nejdůležitější to, že jsme v nich pro-

budili kolektivního ducha. 
Spousta her, zábavy, mýdlové pěny, 
smíchu, vody a hlavně dětí, to dělá 
náš tábor nezapomenutelným mez-
níkem v životě každého ze zúčastě-
ných. Překvapením se dětem stalo 
duo záchranářů, kteří nám všem 
osvětlili, co dělat, když je nutno po-
skytnout první pomoc. Čtyřem z dětí 
vytvořili umělá zranění, která vypada-
la opravdu hrozivě a zbytek táborní-
ků musel zraněné najít a poskytnout 
jim první pomoc. Dětem, které měly 
zájem, následně zhotovili obdobná 
zranění, jenž se nedala rozlišit od 
skutečných.
Dvanáct slunných dní (ano, poča-
sí bylo objednáno) uteklo jako voda 
a nezbývalo než se rozloučit. Louče-

ní se opět neobešlo bez slziček a pla-
kali jak ti nejmenší, tak i ti největší. 
Jménem všech vedoucích, instruk-
torů a celého našeho personálu by-
chom chtěli poděkovat všem báječ-
ným dětem, které se tohoto tábora 
zúčastnily. Těšíme se na vás zase za 
rok. Jakým tématem vás asi překva-
píme tentokrát?          A. Krchňáková

fotogalerie z letních akcí DDM Kojetín

Pobytový tábor Cyprinus Carpio

LPT Výtvarný s Klárou LPT Po stopách profesora Zichyho

LPT Kreativní týden LPT Outdoorový tábor

Na divokém západě - v rámci KH
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DDM Kojetín - zájmové kroužky

Sport, příroda
Bowling od 5. tř. 600 / 350 Kč
Roztleskávačky I, II od 5 let  600 / 350 Kč
Kopaná od 3. tř.  450 / 250 Kč
Florbal I, II, III od 1. tř. 450 / 250 Kč
Sport - boys od 1. tř. 450 / 250 Kč
Mičudky (pro dívky)  od 1. tř. 450 / 250 Kč
Sportovky od 5. tř. 450 / 250 Kč
Kopaná pro dívky od 3. tř. 450 / 250 Kč
Cvičeníčko s Domčou od 1. tř. 450 / 250 Kč
Stolní tenis I, II, III od 3. tř. 450 / 250 Kč
Volejbal dívky I, II od 3. tř. 450 / 250 Kč
Volejbal chlapci od 3. tř. 450 / 250 Kč
Badminton I, II od 6. tř. 450 / 250 Kč
Rybáři přípravka 1. - 3. tř. 450 / 250 Kč
Rybáři od 4. tř. 450 / 250 Kč
Kaštánek (přírodovědný) od 3. tř. 450 / 250 Kč

Vzdělání
Keramika I 1. - 4. tř. 900 / 500 Kč
Keramika II od 5. tř. 900 / 500 Kč
Keramika rodiče a děti rodiče a děti 900 / 500 Kč
Tvořivá dílnička od 2. tř. 600 / 350 Kč
Výtvarný od 1. tř. 600 / 350 Kč
Umělecké kreslení od 3. tř. 600 / 350 Kč
Doplňkománie (tvoření doplňků)  od 4. tř. 600 / 350 Kč
Angličtina - školák od 1. - 5. tř. 600 / 350 Kč
Angličitina konverzace od 6. - 9. tř. 600 / 350 Kč
Doučko AJ, MA, ČJ ZŠ, SŠ, GKJ 60 Kč / vstup
P. P. (policejní přípravka) od 3. tř. 500 / 300 Kč
Klubíčko I 3 - 4 roky 300 / 200 Kč
Klubíčko II 4 - 6 let 450 / 250 Kč
Konzerva (dramatický) od 4. tř. 450 / 250 Kč
Plastikoví modeláři od 2. tř. 450 / 250 Kč
Fotografický od 3. tř. 450 / 250 Kč
Šéfkuchař (vaření) od 1. tř. 400 / 250 Kč
Školička  rodiče a děti 300 / 150 Kč

Zájmové kroužky DDM Kojetín pro školní rok 2014/2015 (cena - celý rok / pololetí)

Tanec
Freedance 7. - 9. tř. 600 / 350 Kč
Taneční skupina Cool 5. - 9. tř. 600 / 350 Kč
Vanilki (dříve Kvítko) 1. - 3. tř. 500 / 300 Kč
Sluníčko - folklórní taneční od 1. tř. 500 / 300 Kč
Mixík mini dance od 5 - 7 let 500 / 300 Kč
Jóga s beruškou od 4 - 8 let  500 / 300 Kč
Jóga (cvičení) od 2. tř. 500 / 300 Kč 
Aerobic 3. - 5. tř. 500 / 300 Kč
Sporty - dance 2. - 5. tř. 500 / 300 Kč
FIT - HIT 5. - 9. tř. 500 / 300 Kč
Zumbička od 1. tř. 500 / 300 Kč

jiné
Agility od 3. tř. 500 / 300 Kč
Kytara od 5. tř. 450 / 250 Kč
Klub Kamarád  rodiče a děti 300 Kč / dítě
Deskovky (deskové hry) od 4. tř. 200 / 100 Kč
Klub instruktorů I, II od 5. tř. 80 Kč
Kuličková herna  20 Kč / dítě
Cool herna  5 Kč / vstup

Dospělí
Keramika  1000 Kč / 10 lekcí
Pedig  200 Kč / 1 lekce
FIMO  200 Kč / 1 lekce
Patchwork  120 Kč / 1 lekce
Jóga  50 Kč / vstup
Jumping  40 Kč / vstup

Okolní obce
Keramika Polkovice od 1. tř. 800 / 450 Kč
Lumpíci Oplocany od 1. tř. 400 / 250 Kč

Zápis do zájmových kroužků byl zahájen 
18. srpna 2014, informativní schůzky 

budou probíhat od 22.září 2014. 
Termín a místo schůzek budou zveřejněny  

na nástěnkách DDM na školách a na vývěsce  
v Tyršově ulici a na internetových stránkách DDM.

DDM Kojetín informuje

Na divokém západě - v rámci Kojetínských hodů LPT Cesta do pravěku
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This summer my family spent 
5 weeks in the USA. My mother 
lives in a small town near Springfi-
eld, Illinois. Many people think Chi-
cago is the capital city of Illinois, 
but actually it is Springfield. 
In many ways the climate and 
terrain of Illinois is similar to the 
Czech Republic. The seasons are 
about the same but August is the 
hottest month. The fall season is 
much milder in Illinois. It doesn’t 
rain so much and the temperature 
is around 20 degrees Celsius (68 
degrees Fahrenheit). 
The region my mother lives in is 
very similar to the Hana region. 
There are many farmers and it is 
mainly flat. The biggest city near-
by is about 100,000 people (like 
Olomouc) and Chicago is about 
3 hours by car (like Prague).
Many people talk about how rich 
Americans are. Not all Americans 
are rich, but the average salary 
is much better than in the Czech 
Republic. In Illinois, the average 
salary is $40,000 per year which 
is about 67,000 kc per month. That 
is more than 3 times the average 
salary in the Hana region. The mi-
nimum hourly wage in Illinois is 
$8.25 which is 165 kc per hour. 
That’s much better than 60 kc 
per hour at Albert supermarket! 
Of course, some things are more 
expensive in the US, but overall 
I think Americans have a lot more 
money than Czechs.
I like visiting the US, but I don’t 
want to live there anymore. God 
has put a love for Kojetin in my he-
art and it won’t go away.

capital city (kӕpitl siti)
                     - hlavní město
actually (ӕktjuəli) - skutečně
climate (klaimit) - podnebí 
similar (similə) - podobný
season (si:zn) - roční doba 
mild / milder / the mildest (maild)
          - mírný /mírnejši/nejmírnejši
nearby (niəbai) - blízko
average salary (ӕvəriʤ sӕləri)
                   - průměrný plat
per - hour / month / year (pə:)
                   - za hodinu /měsic/rok
hourly wage (auəli weiʤ)
                   - hodinová sazba
of course (uv ko:s) - samozřejmě
overall (əuvəro:l) - celkem
anymore (enimo:) - už ne

Jay Davis

English CornerMěstská knihovna MěKS Kojetín 
Září v knihovně

Upozorňujeme naše čtenáře a uži-
vatele knihovny na změnu půjčovní 
doby. Prázdniny skončily a my jsme 

Dětské oddělení + internet

Po: 13 - 16 hodin
Út: 13 - 16 hodin
St: 13 - 17 hodin

PŮJČOVNÍ DOBA:
Oddělení pro dospělé + internet:

Út: 8 - 12 a 14 - 17 hodin
Čt:  8 - 12 a 14 - 17 hodin
Pá:  8 - 12 hodin
So: 8 - 12 hodin

Přehled o knižních novinkách najdete na adrese:
www.mekskojetin.cz/mestska-knihovna

tu pro vás opět v obvyklé půjčovní 
době. S novým začínajícím školním 
rokem Městská knihovna MěKS 
Kojetín opět zahájí spolupráci se 
všemi kojetínskými školami a škol-
ními družinami. 

Poděkování
Děkujeme Haně Divilové, naší milé kolegy-
ni a dlouholeté vedoucí kojetínské knihovny, 
za obětavou práci, laskavý a osobní přístup 
ke každému čtenáři, jakožto i k nám, spo-
lupracovnicím. Hana Divilová pracovala 
v Městské knihovně 40 let, nejprve se vě-
novala práci s dětmi v dětském oddělení, od 
roku 1984 zastávala funkci vedoucí. Odved-
la obrovský kus práce, vtiskla knihovně tvář 
zařízení, kde čtenář a jeho potřeby jsou na 
prvním místě. Do další životní etapy jí pře-
jeme hodně štěstí, zdraví a pohodu. A taky 

dobrou knížku, kterou ji zase my, současné kojetínské knihovnice s ma-
ximální ochotou nabídneme.

knihovnice Jitka Lorencová, Alena Fíková, Ivana Kusáková
a ostatní pracovníci MěKS Kojetín

Září 2014

Lekce 
iNfOrmAČNÍ VýchOVy

Pro žáky 5. tříd základních škol

VýstAVkA 
rukODěLNých PrAcÍ 

Od 15. září 2014 
si čtenáři dospělého 

oddělení mohou prohlédnout 
výstavku prací zručných klientů 

Charity Kojetín 

říjEN 2014

„mALOVáNÍ PrO Děti“
Středa 1. října 2014

Akce se známým a oblíbeným
ilustrátorem dětských knih

Adolfem Dudkem
Pro žáky základních škol

týDeN kNihOVeN 
Od 6. do 12. října 2014

Tradiční 18. ročník 
celostátní akce, pro nové 

zájemce bezplatná registrace
do konce roku 2014! 
Čtenářská amnestie!

ÚsPěch zAČÍNá
 POrOzuměNÍm
Středa 8. října 2014

Psychologická přednáška
 pro dospělé čtenáře Pavla Papežíka

exkurze 
DO DOsPěLéhO ODDěLeNÍ

pro žáky 9. tříd záklaních škol  
a studenty gymnázia

sOutěže 
A tVŮrČÍ DÍLNiČkA

pro školní družiny

z PŘiPrAVOVANých AkcÍ:
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Ohlédnutí
za Kojetínskými hody
a hudebním létem 2014
I v letošním roce se v Kojetíně celý 
týden od pátku do pátku hodovalo 
a slavilo s bohatým programem. 
O víkendu 15. - 17. srpna 2014 se 
na tisíce návštěvníků bavily na tra-
dičních Kojetínských hodech, po 
kterých následoval týden hudby od 
18. do 22. srpna 2014 s názvem 
Kojetínské hudební léto.

kojetínské hody 2014

Pátek 15. srpna 2014
Třídenní městské oslavy odstar-
tovala v pátek odpoledne Dětská 
diskotéka. Na hřišti ZŠ Sv. Čecha 
tuto akci určenou všem dětem 
uspořádal Dům dětí a mládeže 
Kojetín. Děti se nejen vydováděly 
u hudby, ale také si zahrály různé 
hry a soutěže.
V galerii VIC byla slavnostní ver-
nisáží uvedena výstava obrazů, 
fotografií, keramiky a šperků čle-
nů místní tvůrčí skupiny Signál 64. 
Výstavou si všichni členové, ale i 
jejich hosté, připomínají padesáté 
výročí od vzniku skupiny.
V kojetínské galerii jsou vysta-
vena díla Josefa Bíbra, Ivany 
Bělařové, Jaroslava Hebnara, 
Jaroslava Kačírka, Pavly Kačír-
kové, Boleslava Leinerta, Petra 
Leinerta, Milana Mráze, Jarosla-
va Řihoška, Renaty Sedlákové, 
Františka Smažinky, Jiřího Spáči-
la, Svatopluka Spáčila, Alice Sto-
nové, Jiřího Šírka a hostů Martina 
Bradny, Radky Michálkové, Vla-
dany Popelkové, Petra Zatloukala 
a Milana Žourka. Výstava bude 
otevřena v galerii VIC na Masary-
kově náměstí do 3. října 2014.
V podvečerních a večerních ho-
dinách se na různých místech 
Kojetína konaly různé hudební, 
rockové nebo diskotékové pre-
zentace - na nádvoří VIC se ko-
nal 2. ročník Kojetínské kytary, 
kde vystoupily kapely IQ Opice, 
Bethrayer a Sage, v Restauraci 
Na Hrázi U Tondy probíhal ve-
čer s živou hudbou, v Hospůdce 
U Pedyho na rockovém večeru hrá-
la kapela Slayer revival a místní 

stadion lákal tradičně na diskotéku 
Rádia Haná s Markem Bergrem.

Sobota 16. srpna 2014
Hodová sobota se nesla tradičně 
ve sportovním duchu. Od ranních 
hodin probíhal na kurtech sokolské 
zahrady Turnaj ve volejbalu střed-
ní Moravy (1. třída) a Memoriál 
Michala Staňka (2. třída). Na tur-
naj mužů a juniorů si přijelo změ-
řit síly osmnáct družstev z Moravy  
a Slovenska. Turnaj 1. třídy hrálo 
celkem osm mužských extraligo-
vých družstev (výsledky: 1. místo 
Fatra Zlín, 2. místo TJ Spartak My-
java, 3. místo VK Ostrava „A“) a do 
turnaje 2. třídy se přihlásilo druž-
stev deset (výsledky: 1. místo Tes-
la Brno (muži KP), 2. místo Retro 
Olomouc (muži), 3. místo TJ Sokol 
Kojetín (muži).
Na hřišti u stadionu se odehráva-
ly boje hasičů v požárním útoku 
s vodou na sklopné terče, kteří sou-
těžili o získání hodového koláče. 
Celkem dvacet družstev soutěžilo 
ve čtyřech kategoriích - muži, ženy, 
mladí hasiči do 11 let a mladí hasiči 
11 až 15 let.
Výsledky: muži - 1. místo Chropy-
ně, 2. místo Polkovice, 3. místo 
Křenovice; ženy - 1. místo Kojetín, 
2. místo Majetín, 3. místo Popůvky; 
mladí hasiči do 11 let - 1. místo Pav-
lovice u Přerova, 2. místo Popůvky, 
3. místo Víceměřice; mladí hasiči 
11 až 15 let - 1. místo Lobodice, 
2. místo Pavlovice u Přerova, 
3. místo Popůvky.
Na fotbalovém stadioně svedl Sla-
voj Kojetín - Kovalovice „A“ mis-
trovský zápas Krajského přeboru 
s mužstvem ze Šumperku s výsled-
kem 0:1. 
Od čtrnácté hodiny probíhaly sou-
běžně dvě hudebně taneční akce. 
Na kojetínském náměstí uspořáda-
lo občanské sdružení Šance dobro-
činnou taneční soutěž v breakdan-
ce a hiphop s názvem Není šance 
bez tance a do sálu Sokolovny se 
sjelo na třicet harmonikářů z růz-
ných koutů Moravy, aby poslucha-
čům (zároveň porotcům) zahráli na 
tři různé akordeony - chromatiku, 
piánovku a heligónku. Výsledky: pi-
ánovka - 1. místo Blanka Helisová 
a Víťa Minařík z Kunčic, 2. mís-
to Barbora Dudová s Aničkou 

a Amálkou z Hulína, 3. místo Zde-
něk Jelínek z Prostějova; chroma-
tika - 1. místo Martina Zavadilová 
z Rajhradic, 2. místo Vlastimil Po-
korný z Náměště n. O., 3. místo Jo-
sef Pavelka z Valašského Meziříčí; 
heligonka - 1. místo Martina Zava-
dilová z Rajhradic, 2. místo Karel 
Havlík a Jaroslav Drápela, Boja-
novští heligonkáři, 3. místo Jiří Bortl 
a Josef Božek z Brna.
V sobotu se hodovalo, slavilo, zpí-
valo a tancovalo na kurtech sokol-
ské zahrady s kapelou Axel, v Re-
stauraci Na Hrázi u Tondy a v Café 
Velšská ambasáda s Dalem B. Wil-
liams.

Neděle 17. srpna 2014
Zahájení hodové neděle proběhlo 
u kojetínské Sokolovny, odkud se 
kolem deváté hodiny ranní vydal 
krojovaný průvod s Ječmínkovou 
jízdou králů ulicemi města směrem 
k Masarykovu náměstí. Současně 
probíhala v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie tradiční mše. Po pří-
chodu průvodu  na náměstí si ko-
ječtí Hanáci převzali právo z rukou 
starosty města Jiřího Šírka a vydali 
se s ním na připravené pódium, kde 
se musel zpovídat ze svých hříchů 
za které mu hrozilo vyplacení „fe-
roló“. Naštěstí své skutky obhájil 
a tudíž vyplacen nebyl. Místo něj 
byl vyplacen krojovaný host z Do-
mažlic. Po této exekuci vystoupi-
ly dětské soubory Sluníčko DDM 
Kojetín a Ječmínek z Chropyně. 
Následně se prezentovala domácí 
Hanácká beseda Kojetín s pásmem 
Zavádková. 
Po ní vystoupily folklórní soubory, 
které mohli diváci vidět v průvodu: 
Kosíř Kostelec na Hané, Kopani-
čár, Hlahol Mysločovice, Omladina 
Martinice, Hanácké sóbor Hruška 
a folklórní dopoledne završila de-
chová hudba Věrovanka. Kolem 
poledne projeli náměstím automo-
biloví veteráni, které pozval do Ko-
jetína Karel Kočička.
Doprovodnou akcí celého hodo-
vého programu byl i jarmark, který 
patří neodmyslitelně ke kojetín-
ským hodům. Tak jako v minulých 
letech si přišly na své i děti, pro kte-
ré byly připraveny různé hry a sou-
těže pořádané DDM Kojetín, jízda 
oblíbeným autovláčkem a pouťové 
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atrakce v areálu Gymnázia. Obdi-
vovatelé železničářské techniky se 
mohli dopravit na hody i historickým 
motorákem přezdívaným Hurvínek, 
který jezdil po trati Kojetín - Tovačov. 
Mezi další doprovodné akce patřily 
také jízdy na ponících u restaurace 
Na Hrázi, výstava jiřin v Domě za-
hrádkářů a sbírka na podporu léčby 
malé Markétky.
Návštěvníci hodů mohli navštívit 
i místní židovský hřbitov, který byl 
otevřen po celý den. Pro ty, kteří se 
chtěli i odpoledne bavit v lidovém 
duchu, hrála cimbálová muzika 
Dubina na nádvoří Vzdělávacího 
a informačního centra.
Hlavní odpolední program zahájily 
Mažoretky Šarm, po kterých vystou-
pila country skupina Lucky While.
Do prostředí drsných mužů a žen 
nás uvedla skupina scénického šer-
mu Cordiallo z Přerova.
V druhém ročníku soutěže v pojídá-
ní pukačů se na pódiu střetlo cel-
kem pět žen a jedenáct mužů.
V obou kategoriích zvítězili jedlíci 
z minulého ročníku. Za muže Jaro-
slav Němec, který v čase 1,11 mi-
nut doslova spolykal deset pukačů 
a v kategorii žen Drahomíra Grob-
nerová z Počenic s časem 1,02 mi-
nuty, která snědla pět pukačů.
V pozdním odpoledni přivítalo nad-
šené kojetínské publikum mladou 
kapelu Arrhythmia, ta předvedla 
v netradičních aranžmá skladby 
různých interpretů a žánrů. Poté 
následoval zlatý hřeb kojetínských 
hodů a to koncert kapely No Name, 
která diváky nejen nadchla, ale i po-
bavila. Celý hodový den zakončila 
kapela Loco-Loco z Prahy.

kojetínské hudební léto

Krásnou celotýdenní tečkou za le-
tošními hodovými oslavami bylo 
Kojetínské hudební léto. Na Ma-
sarykově náměstí se vystřídalo od 
pondělí do pátku celkem osm kapel 
různorodých žánrů.
V pondělí si na své přišli milovníci 
popových písniček v podání skupi-
ny Jen Tak 2 z Přerova. 
Tato kapela  hrála skladby našich 
autorů  převážně ze sedmdesátých 
a osmdesátých let.  
Úterý  patřilo bluesrockové kapele 
King Bee v čele s výborným hráčem 

na sólovou kytaru a zpěvákem Da-
lem Williamsem. 
Středa se nesla ve znamení sbo-
rového zpěvu našich sličných děv-
čat z Cantasu, která pod vedením 
sbormistrině Zuzany Zifčákové opět 
excelovala a zaplnila Masarykovo 
náměstí  posluchači. Jako hosta si 
pěvecký soubor Cantas pozval ka-
pelu Countrio z Hodonína. 
Ve čtvrtek si mohli příznivci nejen 
lidové hudby zazpívat a zatančit 
s dechovou kapelou Vážaňanka, 
která mimo známých lidovek zahrála 
i moderní a taneční skladby.
Celé hudební léto pak zakončily 
v pátek tři kapely tvrdšího rocko-
vého zaměření. Jako první vystou-
pila skupina Breaking The Cycle 
z Přerova. Druhou kapelou tohoto 
večera byla kapela Černý Pencilin 
z Tovačova se svérázným Ro-
manem „Hopkirkem“ Utěkalem 
a na závěr se představili už známí   
rockoví bardi Vesničani. Doufáme, 
že každý návštěvník a hudební 
fajnšmekr si přišel na své a našel si 
v programu Kojetínského hudební-
ho léta to své, co ho potěšilo.

Kojetínské hody a Kojetínské hu-
dební léto opět dostály kvalit měst-
ských slavností. Za to, že proběhly 
v takovém rozsahu, patří velké po-
děkování všem organizátorům, po-
mocníkům a dobrovolníkům, kteří 
se zapojili, ať již do příprav nebo se 
přímo podíleli na hodovém průběhu 
samotném (MěKS Kojetín, Město 
Kojetín, Městský úřad Kojetín, SDH 
Kojetín, Městská policie Kojetín,  
Policie ČR, Sokol Kojetín, Slavoj 
Kojetín, DDM Kojetín, Kroměřížská 
dráha, Občanské sdružení Šance, 
Farnost Kojetín, Zahrádkáři Kojetín, 
Hannibal Lecter, Karel Kočička, Du-
šan Meduna, Antonín Beneš, Dale 
B. Williams, maminky charitativ-
ní akce na podporu léčby cystické 
fibrózy a ostatní).
Velkou pochvalu a obdiv si zaslou-
ží všichni účinkující, bez kterých by 
letní městské oslavy neproběhly. 
Poděkování patří také Olomoucké-
mu kraji a všem sponzorům za fi-
nanční podporu.
Nashledanou na hodech v roce 
2015!

-svah a miza-
Foto: Jana Večeřová

Navštivte nové webové stránky
Městského kulturního střediska

Kojetín

WWW.mekskOJetiN.cz
Naleznete zde informace

o kulturním dění
a akcích na Sokolovně,

Vzdělávacím a informačním
centru, městské knihovně
i v zájmových souborech... 

Nechybí i fotografie z letošních 
Kojetínských hodů,

Kojetínského hudebního léta
a dalších akcí...

Facebook:
MěKS Kojetín

Divadelní Koječák

POZVáNKA

Sbor dobrovolných hasičů
Obědkovice
vás zve na

NOČNí SOuTěž
DObROVOlNýCh hASIČů

O pohár starosty
obce Obědkovice
v sobotu 27. září 2014

v Obědkovicích
Pořadatel: SDH Obědkovice
                  a Obec Obědkovice
Termín konání: sobota  27. září 2014
Místo konání: ulice Mlýnská
                       Obědkovice
Prezence: od 19.00 hodin
Nástup, instruktáž velitelů: 19.30 hod.
Zahájení: 19.45 hodin
Startovné: 150 Kč za družstvo
Přihlášky do: 23. září 2014
Losování: Startovní pořadí
určeno časem přihlášení

Kontaktní adresa na přihlášky:
Obecní úřad, 798 23 Obědkovice 79
email: starosta@obedkovice.cz
tel: 724 182 796
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Výstava členů skupiny Signál 64

Hasičské závody

Atrakce a kolotoče

Krojovaný průvod

Kojetínská kytara - Sage

Turnaj ve volejbale XIV. setkání harmonikářů

Jízdy motoráčkem Hurvínkem

Ječmínkova jízda králů

Fotbalové utkání Slavoje Kojetín

Předání hodového práva

Kojetínská kytara - IQ Opice U Pedyho - Slayer revival

Kojetínská kytara - Bethrayer

Není šance bez tance

Vyplácení domažlického starosty
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Sluníčko DDM Kojetín

Hanácké sóbor Hruška

Jarmark

Hry a soutěže s DDM Kojetín

Hanácká beseda MěKS Kojetín

Hlahol Mysločovice Kopaničár Starý Hrozenkov

Resturace Na Hrázi U Tondy

Sraz historických vozidel

Jízdy autovláčkem po Kojetíně

Výstava jiřin v Domě zahrádkářů

Omladina Martinice Kosíř Kostelec na Hané

Ječmínek Chropyně

Dechová hudba Věrovanka

Cimbálová muzika Dubina

Sbírka pro Markétku - Pomáháme slaným dětem
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Kojetínské
hudební léto 2014

18. - 22. srpna 2014
Jen Tak II Přerov King Bee Kojetín

Pěvecký soubor Cantas Kojetín

Breaking The Cycle Přerov

Countrio Hodonín

Černý penicilin Tovačov

Foto: Jana Večeřová

Soutěž v pojídání pukačů

Mažoretky Šarm Kojetín

Slovenská skupina No Name Skupina Loco Loco - Praha

Skupina Arrhythmia - Přerov

Dechová hudba Vážaňanka

Lucky While Kojetín Cordiallo Přerov

Vesničani Kojetín
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jízdní řád - vlaky (platnost od 15. 12. 2013 do 13. 12. 2014)
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jízdní řád - autobusy (platnost od 15. 12. 2013 do 13. 12. 2014)
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Kam za kulturou v Kojetíně

Stálá expozice muzea
ztrAceNá tVáŘ hANé

(Ze života na hané - lidový kroj a tvorba,
selská jizba, vybavení domácnosti, řemesla,

zemědělství, kuriozity...)
Expozice muzea VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

Výstava členů tvůrčí skupiny Signál 64
k 50. výročí vzniku skupiny

OBrAzy, fOtOGrAfie
kerAmikA ŠPerky

Vystavují: Josef Bíbr, Ivana Bělařová, Jaroslav Hebnar,
Jaroslav Kačírek, Pavla Kačírková, Boleslav Leinert,

Petr Leinert, Milan Mráz, Jaroslav Řihošek,
Renata Sedláková, František Smažinka, Jiří Spáčil,

Svatopluk Spáčil, Alice Stonová, Jiří Šírek
a hosté Martin Bradna, Radka Michálková,

Vladana Popelková, Petr Zatloukal a Milan Žourek. 
Výstava otevřena do 3. října 2014

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

so, ne: po telefonické dohodě - 774 001 403

Pro milovníky koní
5. huBertOVA JÍzDA kOJetÍN 2014

sobota 18. října 2014 - 10 hodin
Program: 9.30 hodin - sraz jezdců a koní

10.30 hodin - Hubertova jízda
Trasa Hubertovy jízdy: Račová - Včelín

- Myslivecká chata Uhřičice (oběd) - Špalír - Račová
Jsou zajištěny vozy a vlečky pro diváky, kteří po celou dobu

mají možnost sledovat jezdce na koních i zdolávání překážek.
Po příjezdu z vycházky proběhnou soutěže:
hon na lišku, Páni, Amazonky a barely

Místo konání a sraz účastníků bude upřesněn!

Divadlo Háta Praha uvádí
VztAhy NA ÚrOVNi

Svižná moderní komedie od Edwarda Taylora
v režii Antonína Procházky

čtvrtek 11. září 2014 v 19.30 hodin
Vztahy na úrovni je velmi svižná moderní komedie

ze zákulisí vysoké politiky, která nevynechává ani milostný život 
mužů sedících na vlivných křeslech v Evropské obchodní komisi.

Hrají: L. Vaculík, I. Andrlová / O. Želenská / V. Žehrová,
V. Limr, M. Sobotka / M. Zounar, M. Absolonová / K. Hrachovcová, 
M. Bočanová / A. Gondíková / V. Žehrová, P. Nečas / Z. Pantůček

Sokolovna Kojetín, vstup: 220, 210 Kč
Předprodej na informacích VIC Kojetín,

Masarykovo nám. 8, telefon: 581202202, 774001403

Opět v Kojetíně s novou show
trAVesti screAmers
pátek 17. října 2014 v 19.30 hodin

Sokolovna Kojetín, vstup: 190, 180 Kč
Předprodej na informacích VIC Kojetín,

Masarykovo nám. 8, telefon: 581202202, 774001403

Tradiční zářijová akce
eVrOPský týDeN mOBiLity

NAŠe uLice - NAŠe VOLBA
13. - 27. září 2014

Tradičně bohatý program zaměřený na sport, cvičení,
cykloturistiku, kulturu, zdravé životní prostředí i historii
Podrobný program jednotlivých akcí na straně: 18

Hudební rockový festival
BethrAyer meAtfLy fest

sobota 25. října 2014 v 18.00 hodin
Zahrají: BETHRAYER (metal / Kojetín)

SHATTER (metalcore-metal / Jablonné nad Orlicí)
X-CORE (metal-rock / Znojmo)

HAZYDECAY (metal-hardcore / Olomouc)
DARK GAMBALLE (crossover / Vyškov)

BARRICADE (hardcore / Kroměříž)
BREAKING THE CYCLE (metalcore / Přerov)

LAST CHANCE TO DIE (metal-hardcore / Chemnitz)
Sokolovna Kojetín

MěKS Kojetín a pěv. soubor Cantas pořádají 5. ročník
setkáNÍ PěVeckých sOuBOrŮ 

kOJetÍN 2014
"s PÍsNiČkOu se mLáDNe"

sobota 8. listopadu 2014
Program bude doplněn z přihlášených
pěveckých sborů     Sokolovna Kojetín

Hudební rockový festival
kOJetÍNská JAtkA

hANNIbAl vs řEZNíK...
sobota 22. listopadu 2014 ve 20.00 hodin

Zahrají:
HANNIBAL LECTER (hardcore-nu-metal / Hell)

SODOMA GOMORA (rap-violence / Rumburk, Praha)
CHÁTRA (rap / Kroměříž)

VYSOKÉ NAPĚTÍ (ska-punk / Vsetín)
The Big Beng Djs stage: W.I.T.T., BEK, RAMIRES,

KOHOUT, PIKESH...
Sokolovna Kojetín, vstup: 120 Kč

Zeměpisná přednáška pro žáky 2. stupně základních 
škol a studenty gymnázia

POhODáŘi - BArmA
úterý 18. listopadu 2014 v 8.15 a 10.00 hodin

Sokolovna Kojetín

Divadelní pohádka pro mateřské školy
a 1. stupeň základních škol

O DVANácti měsÍČkách
pátek 17. října 2014 v 8.15 a 10.00 hodin

uvádí Mladá scéna Ústí nad labem
Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč

MěKS Kojetín a Divadelní spolek Kroměříž zvou na
DiVADLO žiJe!

ANEb NESEĎTE DOMA - POjĎTE DO DIVADlA
Divadelní předplatné 2014 - 2015

Cena předplatného na šest divadel: 300 Kč
cena na jednotlivé představení: 70 Kč

Předprodej na informacích VIC Kojetín, více strana: 19
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Město Kojetín, CSS Kojetín, DDM Kojetín a MěKS Kojetín vás zvou na program
v rámci celorepublikové akce 

eVrOPský týDeN mOBiLity „NAŠe uLice - NAŠe VOLBA“
ve dnech 13. září - 27. září 2014

Předběžný program (změny vyhrazeny):

Evropský týden mobility 2014

Sobota 13. září 2014
VOLeJBALOVý turNAJ 
smÍŠeNých DružsteV

„O POhár mAJiteLe POhŘeBNÍhO ÚstAVu“
9 hodin - Areál Sokolovny Kojetín
(Sokol Kojetín - oddíl volejbalu)

15. září - 10. října 2014
VýtVArNá sOutěž

NAŠe uLice, NAŠe VOLBA
Informace - DDM Kojetín, Sv. Čecha Kojetín

Pondělí 15. září 2014 
„POJďte s Námi NA kOuPák“ 

- pěší návštěva místního koupaliště spojená
s jeho komentovanou prohlídkou,

malým občerstvením a s hudebním doprovodem. 
Sraz ve14 hodin u DPS nám. E. Beneše 3, Kojetín

Akce je určena pro mobilní i částečně imobilní klienty 
CSS Kojetín

Pondělí 15. září a 22. září 2014
zAcViČme si!!!

18 - 19 hodin - CVIČENí NA bOSu S RADKOu 
19 - 20 hodin - ZuMbA S gAbČOu

Sál Vzdělávacího a informačního centra Kojetín

Úterý 16. září 2014
zAcViČme si!!!

17 - 19 hodin - jÓgA S AlENOu flEgElOVOu
Malý sál - 1. patro Sokolovna Kojetín, MěKS Kojetín 

19 - 20 hodin - CVIČENí PIláTES S MONIKOu
Sál Vzdělávacího a informačního centra Kojetín

Čtvrtek 18. září 2014 
„PrOfesiONáLOVé V NAŠich NesNázÍch“ 

- návštěva požární stanice Kojetín HZS Olomouckého 
kraje. Příležitost nahlédnout do zákulisí pracoviště 

příslušníků hasičského záchranného sboru.
Sraz ve 13.45 hodin u DPS nám. E. Beneše 3, Kojetín

Akce je určena pro mobilní klienty CSS Kojetín

Pátek 19. září 2014
kOLeČkiáDA ANeB s Větrem O záVOD

16 hodin - program pro děti s DDM Kojetín
Hřiště u Gymnázia Kojetín, Hanusíkova ulice

Pátek 19. září 2014 
zAtANcuJme si s Lucky WhiLe

LiNe DANce
17 hodin - Seminář, výuka a country tance

Sál Sokolovny Kojetín (MěKS Kojetín)

Sobota 20. září 2014
cykListická VyJÍžďkA - NA kOLech
z kOJetÍNA PŘes krOměŘÍž (13 km)

DO kVAsic (9 km)
  9 hodin - Sraz v Kojetíně, Masarykovo nám.
(Za asistence Městské policie Kojetín povede trasa
přes Popůvky na obslužnou komunikaci u dálnice

a podél D1 dál do Kroměříže)
10 hodin - Příjezd do Kroměříže, Velké náměstí

(Zde se začnou sjíždět kroměřížští účastníci cyklojízdy.
Ve stánku servisní služby bude probíhat kontrola

technického stavu a seřízení kol Městskou policií Kroměříž)
11 hodin - Odjezd z Kroměříže

(Za asistence Městské policie Kroměříž vyjedeme
na cyklostezku vedoucí podle řeky Moravy do Kvasic)

12 hodin - Příjezd do Kvasic, Sportareál
Program v Kvasicích: táborák, opékání špekáčků,

harmonika a zpěv Milana Zahradníka...
14 hodin - Předpokládaný odjezd do Kojetína
(Akce se koná pod záštitou poslankyně EP

Olgy Sehnalové, Města Kroměříž,
Města Kojetín a MěKS Kojetín)

Pondělí 22. září 2014
 „mODerNÍ ByDLeNÍ zA humNy“ 
-  exkurze do designového centra firmy

HANÁK NÁBYTEK v Popůvkách u Kojetína.
Odjezd autobusem od jednotlivých DPS

mezi 8.30 a 8.45 hodin (bude včas upřesněno na letáčcích) 
Akce je určena pro mobilní klienty CSS Kojetín

Čtvrtek 25. září 2014
zAcViČme si!!!

18 - 19 hodin - CVIČENí NA bOSu S RADKOu 
Sál Vzdělávacího a informačního centra Kojetín

Pátek 26. září 2014
ByLO, NeByLO V kOJetÍNě...

RODIČE A DěTI POjĎTE S NáMI ulICEMI KOjETíNA
A POZNEjTE NEPOZNANé...

16.30 hodin - Sraz u DDM Kojetín, ulice Sv. Čecha
Cíl: Nádvoří VIC, Masarykovo náměstí Kojetín
Trasa povede označenými ulicemi Kojetína

po významných památkách našeho města s kvízem...
Ukončení táborákem a opékáním špekáčků na VIC.
Děti špekáček zdarma, rodiče možnost zakoupení.

Startovné: 20 Kč/dítě (DDM Kojetín a MěKS Kojetín)

Sobota 27. září 2014
PrVNÍ PODVeČerNÍ OrGANizOVANá

VyJÍžďkA NA kOLeČkOVých BrusLÍch
z kOJetÍNA DO OkOLÍ

  17 hodin - Sraz v Kojetíně, u Stadionu Morava Kojetín
Peloton bruslařů bude doprovázet ozvučené auto, 

městská policie, zdravotník, spousta zábavy,
skvělá hudba a pohoda... (MěKS a Sokol Kojetín)
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Divadlo žije! - divadelní předplatné
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jazykové kurzy a cvičení v Kojetíně v roce 2014-2015

CVIČENí A POhyb
- CVIČENí NA bOSu bAlANCE

Každé pondělí 18 -19 hodin 
a každý čtvrtek 18 - 19 hodin

 vstup: 60 Kč/1 hodina, 600 Kč/11 vstupů
sál VIC Kojetín, cvičitelka: Radka Michálková

- ZuMbA
Každé pondělí 19 - 20 hodin

Info: http://www.zumbasgabcou.cz
Facebook: Zumba s Gabčou

Cvičitelka: Gabriela Matoušková
sál VIC Kojetín, vstup: 60 Kč/hodina

- jÓgA
Každé úterý 17 - 19 hodin,

zahájení 9. září 2014
malý sál - 1. patro Sokolovna Kojetín

Cvičitelka: Alena Flegelová
Permanentka: 400 Kč (10 vstupů + 1 zdarma)

-  PIláTES ZDRAVOTNí
Každé úterý 19 - 20 hodin

zahájení 16. září 2014
sál VIC Kojetín, permanentka: 400 Kč

(10 vstupů + jeden zdarma)
Cvičitelka: Monika Paráková

TANEČNí KuRZy
- TANEČNí PRO STuDENTy

gyMNáZIA KOjETíN
(i studenty jiných škol v okolí)

Každý čtvrtek 17 - 19.30 hodin,
sál Sokolovny Kojetín, cena: 600 Kč/1 účastník
(10 lekcí + prodloužená + závěrečná kolona)

- TANEČNí PRO DOSPělé
Každý čtvrtek 19.30 - 21.30 hodin,

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

TANEČNí SOubORy
- fOlKlÓRNí TANCE

Národopisný soubor hanácká 
beseda při MěKS Kojetín
Zkoušky každý pátek - 20 hodin,

Sokolovna Kojetín nebo VIC Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

- COuNTRy TANCE
Taneční skupina

luCKy WhIlE při MěKS Kojetín
Zkoušky každý pátek - 17 hodin,

 Sokolovna Kojetín nebo VIC 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
Vzdělávací a informační centrum

Masarykovo nám. 8, Kojetín
telefon: 581 202 202, 774 001 403

www.mekskojetin.cz (kurzy)

jAZyKOVé KuRZy
* jAZyK ANglICKý

- Začátečníci
učebna Gymnázia Kojetín

Cena: 3.000 Kč (30 lekcí/2 hodiny)
- Mírně pokročilí I.
učebna Gymnázia Kojetín

Cena: 3.000 Kč (30 lekcí/2 hodiny)
- Pokročilí II.

učebna Gymnázia Kojetín
Cena: 3.000 Kč (30 lekcí/2 hodiny)

- Konverzace s rodilým mluvčím
pro studenty, učebna Gymnázia Kojetín

- lektor: rodilý mluvčí Jay Davis
Cena: 400 Kč/12 vyučovacích hodin v pololetí

* jAZyK NěMECKý
* jAZyK RuSKý

* jAZyK fRANCOuZSKý
dle zájmu účastníků

DIVADElNí SOubOR
Divadelní soubor

hanácká scéna při MěKS Kojetín
Zkoušky každé úterý - 18 hodin,

Sokolovna Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

Pozvánka na bethrayer fest
Kapela Bethrayer po třech letech 
opět pořádá oblíbený hudební fes-

tival "Bethrayer Meatfly Fest 2014". 
Akce se uskuteční jako vždy v ko-

jetínské Sokolovně a to v sobotu 
25. října 2014.
Fanoušci tvrdé muziky se můžou 
opět těšit na kvalitní porci české 
"hard n' heavy scény", jako jsou 
domácí Bethrayer, dále potom 
Dark Gamballe, Hazydecay, X-co-
re, Shatter, Barricade, Breaking 
The Cycle, nebo taky zahraničního 
hosta, německou partu z Chemnitz 
- Last Chance To Die!
Kapela Bethrayer festival obnovila 
i částečně jako vzpomínku na své-
ho bývalého kytaristu Pegara. Le-
tos na podzim to bude pět let od 
jeho úmrtí a akce bude jeho me-
moriálem.
Bethrayer Meatfly Fest 2014 taktéž 
podpoří sbírku pro malou Markét-
ku, šestiletou holčičku z Kojetína, 
která trpí "cystickou fibrózou".
Přijďte podpořit živou muziku 
a také dobrou věc.

AleK, foto: Andrew
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Centrum sociálních služeb informuje
Namaluj si kytku

Pondělní odpoledne 23. června 
2014 patřilo na DPS J. Peštuky 
opět výtvarnému tvoření technikou 
zvanou enkaustika. A protože bylo 
léto v plném proudu, dali jsme si 
za úkol, pokusit se touto technikou 
namalovat kytku. Jakou? To bylo na 
fantazii každého účastníka. Nějaké 
předlohy samozřejmě byly k dispo-
zici, ale na této technice je krásné 
to, že jste-li laik, začátečník, pak se 
Vám většinou nepodaří namalovat 
to, co jste si předsevzali, ale vyjde 
Vám z obrázku něco jiného, nicmé-
ně na kráse to výslednému dílku ne-

ubere. S tímto výtvarným tématem 
jsme se dostali za všemi zájemci 
na jednotlivé DPS. Celkem si přišlo 
namalovat obrázek deset seniorek  
a přišli i ty, které se dříve zdráhaly si 

tuto zajímavou techniku vyzkoušet, 
což nás moc potěšilo. Jak dopadly 
výsledné obrázky, to se můžete po-
dívat na přiložených fotografiích.

A.H.

Pojďme společně 
rozhýbat svůj mozek

Jelikož červenec je měsíc spoje-
ný s pohodou, dovolenými a od-

počinkem, připravili jsme i my pro 
naše seniory fyzicky nenáročnou 
aktivitu.
Ovšem myšlení a paměť jsme 
zahálet nenechali a pustili jsme 
se do plnění úkolů, ať už mate-

matických, tak logických, slov-
ních doplňovaček či cvičení tré-
nujících krátkodobou paměť. Na 
DPS J. Peštuky - jak je z foto-
grafií vidět - jsme si užili trénink 
paměti i na čerstvém vzduchu  
v přilehlém altánku, kde nás ovšem 
překvapila rychlá letní bouřka.  
I když chráněni altánkem a okolní 
zelení, odcházeli jsme domů díky 
povětrnostním vlivům a kapkám 
deště se smíchem a mokří, jako 
bychom se právě vraceli z nároč-
ného prázdninového výšlapu. 
Celkem se procvičování paměti 
zúčastnilo sedm seniorek.

A.H.

Dentální hygiena 
seniorů a péče o zubní 
náhrady

Čtvrteční srpnové odpoledne dne 
14. srpna 2014 bylo věnováno 
prevenci a aktuálním informacím, 
které se týkaly péče o chrup v se-

niorském věku a o zubní náhrady. 
Besedu, na které se sešlo šest 
seniorů a seniorek, si připravila 
Lenka Poláchová - zubní laborant-
ka. V jejím úvodu si přítomní při-
pomněli důležitost péče o chrup a 
o dodržování zubní hygieny i v po-
kročilejším věku, dále se stručně 
seznámili s postupem při výrobě 
zubních náhrad, jaké zubní protézy 
existují, ve které fázi výroby zubní 
náhrady lze ovlivnit např. barvu 
zubů. Přítomným bylo objasněno, 
proč je třeba více návštěv u zubní-
ho lékaře a v zubní laboratoři, po-
kud se jako pacienti dohodnou, že 
si nechají zubní náhradu zhotovit. 
Bylo zajímavé se též dovědět více 
o cenové relaci materiálů, které se 
při výrobě „třetích zubů“ používa-
jí. Jak je to s opravami v případě, 
že zubní náhrada např. praskne. 

Poslední část besedy byla věno-
vána poučení, jak správně čistit 
zubní protézy, diskuzi zda pou-
žívat čisticí tablety, lepicí krémy 
atp. V průběhu setkání s Lenkou 
Poláchovou probíhala mezi pří-
tomnými účastníky živá diskuze, 
při níž si sdělovali vlastní zkuše-
nosti s nošením zubních protéz 
a dotazovali se přednášející na vše, 
co je ke zhotovení zubních protéz 
zajímalo. Jsme rádi, že mezi naše 
seniory Lenka Poláchová zavítala, 
neboť osvěta v této oblasti není ni-
kdy na škodu a je třeba si stále při-
pomínat, že správné a pravidelné 
čištění snímatelné zubní náhrady 
(a nejen jí), je důležitým předpo-
kladem při prevenci zápachu z úst, 
vzniku zánětu dásní a řady dalších 
chorob, které vznikají při hromadě-
ní zubního plaku.                     A.H. 
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Centrum sociálních služeb informuje
Reakce na článek 
„Odlehčovací terénní 
služba“ 
V Kojetínském zpravodaji č. 7/8 
2014 byl uveden článek o Odlehčo-
vací terénní službě včetně kontaktu 
na jmenovanou osobu v případě po-
třebné pomoci při péči o rodinného 
příslušníka.
Člověku neznalému problematiky 
sociálních či zdravotních služeb, se 
zcela jistě jeví tento článek napsán 
odborníkem v uvedené problemati-
ce. Bohužel, není tomu tak. Celý člá-
nek, uveřejněný v Kojetínském zpra-
vodaji byl velmi zavádějící a klamavý 
pro širokou veřejnost. Jmenovaná 
není registrovaným poskytovatelem 
sociálních služeb, nemůže uzavírat 
smlouvy s klienty dle zákona o so-
ciálních službách, tudíž nemůže za-
ručit odborné poskytování péče dle 
zákona o sociálních službách.
Paní Rašková ve svém článku píše, 
že se zúčastnila schůzky 2. komu-
nitního plánování sociálních služeb 
města Kojetína a uvádí, že jedním 
z opatření je zřízení nové služby 
- odlehčovací terénní a pobytové. 
Zřejmě má na mysli 2. Komunitní 
plán sociálních služeb města Koje-
tína (dále jen KPSS) na období let 
2012 - 2016, cíl 5., opatření 5.1. - 
Vznik, rozvoj a udržení sociálních 
služeb zaměřených na podporu pe-
čujících osob a samotného uživate-
le služeb prostřednictvím pobytové 
formy odlehčovací služby, určených 
seniorům a osobám se zdravotním 

Pondělí 15. září 2014 
„POJďte s Námi 

NA kOuPák“ 

- pěší návštěva místního 
koupaliště spojená s jeho 
komentovanou prohlídkou, 

malým občerstvením 
a s hudebním doprovodem. 

Sraz je ve14 hodin 
u DPS nám. E. Beneše 3, Kojetín

Akce je určena pro mobilní 
i částečně imobilní klienty 

CSS Kojetín.

postižením.
Dotyčná paní dále uvádí, že jde 
o zdravotně-sociální službu, která 
je poskytována na základě smlouvy 
mezi poskytovatelem a uživatelem 
pobírajícím dávky na péči. Také uvá-
dí, že poskytovatel takovéto služby 
je řádně registrován a zaručuje plně 
odborné znalosti v poskytované 
péči.
Odlehčovací služby jsou službou 
sociální a to dle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách v platném 
znění, § 44 a jsou službou terénní, 
ambulantní nebo pobytovou posky-
tovanou osobám, které mají sníže-
nou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, o které je ji-
nak pečováno v jejich přirozeném 
sociálním prostředí. Cílem služby je 
umožnit pečující fyzické osobě ne-
zbytný odpočinek. Tato sociální služ-
ba obsahuje základní činnosti dané 
zákonem o sociálních službách. 
Poskytovatelem sociální služby 
může být právnická nebo fyzic-
ká osoba, která má k této činnosti 
oprávnění dle zákona č.108/2006 
Sb., o sociálních službách a zaručuje 
takto plně odborné znalosti v posky-
tované péči.  Poskytovatelem soci-
ální služby nejsou rodinní příslušníci 
či asistenti sociální péče, kteří pečují 
o své blízké či jiné osoby v domácím 
prostředí. Stejně tak není poskyto-
vatelem sociální služby subjekt, kte-
rý není registrován jako poskytovatel 
sociálních služeb ve smyslu tohoto 
zákona - jmenovaná paní není řád-
ně zaregistrovaná a tudíž nemůže 

Odlehčovací terénní službu posky-
tovat dle zákona č.108/2006 Sb., 
o sociálních službách v platném 
znění, nemůže uzavírat smlouvu 
s klienty dle zmíněného zákona 
a poskytovat odbornou péči. Taktéž 
není pravdou, jak dotyčná uvádí, že 
Odlehčovací službu může užívat 
ten, kdo pobírá příspěvek na péči 
(jmenovaná píše dávky na péči), 
tuto službu může užívat i potřebná 
osoba bez tohoto příspěvku. Dovo-
lím si na tomto místě poznamenat, 
že jmenovaná není zaměstnancem 
registrovaných poskytovatelů sociál-
ních služeb -  Centra sociálních slu-
žeb Kojetín p.o. ani Charity Kojetín.
Co se týká KPSS ve městě Ko-
jetíně na období 2012 - 2016, cíl 
5., opatření 5.1. „zřízení pobytové 
odlehčovací služby“, tak o vybudo-
vání této služby se snaží registro-
vaný poskytovatel sociálních služeb 
Charita Kojetín v Domě sv. Josefa, 
s plánovaným počtem deseti lůžek, 
kde by byla zajištěna odborná péče 
dle zákonných norem pro seniory 
a zdravotně postižené občany.
Vzhledem k tomu, že již několik let 
řídím organizaci poskytující sociální 
službu, dovolím si tvrdit, že proble-
matice sociálních služeb rozumím. 
Také jsem členkou řídící skupiny 
KPSS ve městě Kojetíně. Považo-
vala jsem za svou povinnost uvést 
vše na pravou míru za pomoci zá-
konných norem, které každý posky-
tovatel sociálních služeb musí znát 
a plnit.

 Blanka Laboňová
ředitelka CSS Kojetín, p.o.

Čtvrtek 18. září 2014 
„PrOfesiONáLOVé 

V NAŠich NesNázÍch“ 

- návštěva požární stanice 
Kojetín HZS Olomouckého kraje. 

Příležitost nahlédnout 
do zákulisí pracoviště příslušníků 
hasičského záchranného sboru.

Sraz je ve 13.45 hodin
 u DPS nám. E. Beneše 3, Kojetín

Akce je určena
 pro mobilní klienty 
CSS Kojetín, p. o.

Pondělí 22. září 2014
 

 „mODerNÍ ByDLeNÍ 
zA humNy“ 

-  exkurze do designového centra 
firmy HANÁK NÁBYTEK, a. s. 

v Popůvkách u Kojetína.
Odjezd autobusem od jednotlivých 

DPS mezi 8.30 a 8.45 hodin
(bude včas upřesněno 

na letáčcích). 
Začátek akce je v 9 hodin.

Akce je určena pro mobilní klienty 
CSS Kojetín, p. o.

Aktivity CSS Kojetín v rámci ETM
Centrum sociálních služeb Kojetín, p. o. připravilo pro své klienty 

v rámci Evropského týdne mobility tyto aktivity:
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DůM SVATéhO jOSEfA - CENTRuM DENNíCh SlužEb PRO SENIORy
Komenského náměstí 49, 752 01 Kojetín

tel. 581 762 160, mobil 720 126 475, e-mail: cds@kojetin.charita.cz, www.kojetin.charita.cz

PROgRAM NA MěSíC Září
PRO VŠEChNy SENIORy Z KOjETíNA A OKOlí

Charita Kojetín

Od pondělí 15. 9. 2014
 do středy 24. 9. 2014

Výstava 
DÍLNA PrO rADOst

Zveme všechny na výstavu 
výrobků našich uživatelů Domu 

sv. Josefa nejen pletených 
z papírového proutí!

Výrobky budou k zakoupení 
nebo k objednání 

v Den charity 26. 9. 2014
V prostorách oddělení

pro dospělé čtenáře Městské 
knihovny v Kojetíně

Každý den 15. - 24. 9. 2014

Pátek 19. 9. 2014 
VýLet NA zámek 

V chrOPyNi spojený 
s VýstAVOu kŘÍžŮ

Předpokládaný odjezd v 10 hodin.
„Malebný zámek Chropyně je 

spojen s legendárním hanáckým 
králem Ječmínkem, který spí  

v Ječmínkově sále v noze stále 
prostřeného stolu.“

Čtvrtek 25. 9. 2014 od 9 hodin
mŠe sVAtá 

za Charitu Kojetín, její racovníky, 
uživatele i dobrodince. 

Pátek 26. 9. 2014 
od 9 do 12 hodin
DeN chArity

Zveme vás na tradiční 
DEN CHARITY

 spojený s prodejní výstavou 
výrobků všech 

uživatelů Charity, 
měřením tlaku a prezentací 

sociálních služeb 
všech zařízení Charity Kojetín.

Těšíme se na vás 
na Masarykově náměstí!

Odlehčovací služba
v Kojetíně - utopie,
nebo reálná možnost?
V minulém čísle Kojetínského zpra-
vodaje byla uveřejněna nabídka 
odlehčovací terénní služby. Protože 
máme se snahou zřídit odlehčovací 
služby v Kojetíně své zkušenosti, 
chtěla bych na tuto nabídku paní 
Raškové reagovat, vysvětlit některé 
údaje a vnést trochu světla do této 
problematiky. 
V uvedeném článku je vedle pečo-
vatelské služby Centra sociálních 
služeb zmíněno také naše charit-
ní ambulantní zařízení pro seniory 
a lidi se zdravotním postižením 
- centrum denních služeb. Toto so-
ciální zařízení sídlí již dvanáctý rok 
v přízemních prostorách Domu sv. 
Josefa vedle kostela směrem na 
Kroměříž. Přestože sídlíme v cent-
ru města, stále znovu se setkáváme 
s tím, že o nás veřejnost, a přede-
vším ti, kteří potřebují pomoc, příliš 
málo ví. Často lidé tápají a nevědí, 
co mohou od sociálních služeb oče-
kávat, v čem jim mohou být nápo-
mocné. Uvědomuji si, že kdybych 
nepracovala v sociálních službách, 
byla bych na tom nejspíš stejně. 
Takže vnímám, že je vhodné někte-
ré termíny ze sociální sféry trochu 
objasnit.
Seniorům a lidem se zdravotním 
postižením mohou pomáhat tyto 

typy sociálních služeb: terénní, po-
bytové, nebo ambulantní. 
 Terénní - např. pečovatelská, od-
lehčovací nebo asistenční služba 
pomáhají lidem v jejich domácnos-
tech a umožňují tak krátkodobý od-
počinek pečujícím osobám, případ-
ně jejich zastoupení v určitém úko-
nu nebo po část dne. Velmi často 
se jedná i o pomoc při zajišťování 
všech základních životních potřeb 
těm nesoběstačným lidem, kteří 
jsou osamoceni a nemají v blízkos-
ti žádného rodinného příslušníka 
nebo přítele, na kterého by se mohli 
obrátit. 
 Pobytové služby - jsou to např. 
domovy pro seniory a zdravotně 
postižené, týdenní stacionáře, po-
bytové odlehčovací služby a domo-
vy se zvláštním režimem. V těchto 
zařízeních jsou lidé ubytovaní ce-
lodenně, a to buď na kratší dobu 
(např. tři dny, týden, měsíc, tři mě-
síce) nebo trvale - na dobu několika 
let či do konce života. Odlehčovací 
služby jsou specifické tím, že se 
zaměřují nejen na pomoc nemoc-
ným a nesoběstačným lidem, ale 
především pomáhají tehdy, kdy to 
potřebují pečující rodinní příslušníci 
(nutný odpočinek, dovolená, lázně, 
operace, pracovní povinnosti mimo 
bydliště, rekonstrukce bytu aj.)
 Ambulantní služby - např. denní 
stacionáře, centra denních služeb, 
sociálně aktivizační služby a tera-
peutické dílny představují jinou for-

mu péče a pomoci. Nesoběstační 
lidé jsou přemístěni na část dne do 
zařízení mimo jejich bydliště a zde 
tráví čas se svými vrstevníky - buď 
v různých zajímavých činnostech, 
nebo v bezpečí pod dohledem od-
borných pracovníků. Tento typ je 
zvlášť potřebný pro lidi s Alzheime-
rovou chorobou, stařeckou demen-
cí nebo s omezenými schopnostmi 
po cévní mozkové příhodě. Pečující 
rodinní příslušníci nemusí přerušit 
své zaměstnání a po část dne mají 
o své nemocné příbuzné postará-
no. 
S pomocí terénních nebo ambu-
lantních odborných služeb mohou 
zůstat staří, nemocní či postižení 
lidé podstatně déle ve svém do-
mově, nemusí být trvale umístění 
v pobytové službě a mohou žít pří-
jemnějším a kvalitnějším způsobem 
života uprostřed své rodiny. 
Ještě je asi potřeba dodat, že pokud 
někdo chce pomáhat a není přitom 
zaregistrovanou službou, může to 
vykonávat pouze jako dobrovolník 
nebo v rámci sousedské výpomoci.  
Předpokládáme, že nabídka paní 
Raškové patří právě do této sféry, 
protože do registru sociálních slu-
žeb Olomouckého kraje doposud 
žádná odlehčovací terénní služba 
v Kojetíně zařazena nebyla.
V Kojetíně je pro seniory a zdravot-
ně postižené poměrně dobré soci-
ální zázemí. Domy s pečovatelskou 
službou, terénní pečovatelskou 
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službu a centrum denních služeb 
doplňují ještě zájmové kluby a sdru-
žení občanů se zdravotním postiže-
ním. Přesto jsme při své práci neu-
stále naráželi na určitý nedostatek 
v této síti. Uvědomovali jsme si stá-
le více, že pomoc nepotřebují jen 
lidé s postižením nebo nemocní, ale 
také lidé, kteří o takové osoby pe-
čují. Viděli jsme často velikou míru 
únavy a beznaděje v rodinách, které 
se rozhodly o svou maminku či tátu 
postarat, ať to stojí, co to stojí. Ale 
nikdo, kdo do takové situace nebyl 
postaven, nemůže zcela pochopit, 
jak je tato služba náročná a vyčer-
pávající. Stále naléhavěji vnímáme 
potřebu zřídit na Charitě v Kojetíně 
novou službu - pobytovou odleh-
čovací službu pro celý rozsáhlý 
region kolem měst Kojetín, Přerov, 
Němčice n/Hanou, Tovačov a Chro-
pyně, případně Kroměříž. Cílovou 
skupinou budou nejen senioři, ale 
potřební lidé ve věku od 19 let. Tuto 
pobytovou variantu chceme rozšířit 
i o terénní formu, zvláště pro obce 
v okolí Kojetína. Uvědomujeme si, 
že menší obce mají podmínky pro 
zřízení pečovatelské služby značně 

ztížené, většinou funguje jen dovoz 
obědů a léků. Ostatní služby jsou 
pro občany nedostupné. 
Pro pobytovou formu hodláme vyu-
žít prostory v Domě sv. Josefa, které 
v současnosti využívá ambulantní 
centrum denních služeb a spojit tak 
všechny tyto typy dohromady - krát-
kodobě pobytovou (max. půl roku), 
ambulantní i terénní. Toto rozšíře-
ní stávajících sociálních služeb by 
znamenalo pro všechny potřebné 
nesoběstačné občany, seniory i je-
jich rodiny velikou pomoc. 
Při vyřizování a vybudování toho-
to komplexu služeb se potýkáme 
především s nedostatkem financí, 
jelikož je do sociálních služeb tok 
financí v posledních letech znač-
ně omezován. Je potřeba zajistit 
finance nejen pro přestavbu uvede-
ných prostor a jejich vybavení, ale 
následně i pro pokrytí provozních 
nákladů po zahájení činnosti odleh-
čovacích služeb. Všechny přípravy 
musí být v souladu se zákonem 
108/2006 Sb. o sociálních službách, 
se všemi prováděcími vyhláškami 
a závaznými dokumenty Krajského 
úřadu Olomouckého kraje. Každý 

Charita Kojetín
zájemce o zřízení nové služby musí 
prokázat její potřebnost v daném 
regionu, musí tuto službu řádně za-
registrovat, zajistit její životaschop-
nost a tak zdůvodnit její zařazení 
do sítě sociálních služeb. Charita 
Kojetín by si velmi přála a usiluje 
o otevření terénní odlehčovací služ-
by začátkem roku 2015 a pobytové 
odlehčovací služby od roku 2016.
Věříme, že odlehčovací služba 
v Kojetíně není utopie a snaha 
Charity Kojetín bude v brzké době 
slavit úspěch. Pokud jste v situaci, 
že se o tuto problematiku zajímáte, 
můžete nás kontaktovat a pomoci 
nám reagovat na konkrétní problé-
my v pečujících rodinách. A pokud 
vnímáte, že byste mohli a chtěli fi-
nančně přispět, budeme vděčni za 
každý sebemenší dar. I vy tak mů-
žete mít podíl na vybudování velmi 
dobrého a potřebného díla.  Číslo 
účtu: 184380399/0800, VS 049, te-
lefon 581762160.  

S. Němčáková
Dům sv. Josefa 

- centrum denních služeb 
pro seniory 

Inzerce

Fotbalový klub Slavoj Kojetín - Kovalovice
Závodí 333, 752 01 Kojetín

vyhlašuje
VýBěrOVé ŘÍzeNÍ

na pozici správce stadionu MORAVA v Kojetíně
hledáme:  zájemce v důchodovém věku

Požadujeme:  manuální zručnost, spolehlivost, 
časovou neomezenost, loajalitu ke klubu

Nabízíme:
- k dispozici byt 3+1, smluvní odměnu, nástup k 1. lednu 2015

Své životopisy s uvedením Vašeho mobilního telefonního 
čísla zasílejte na výše uvedenou adresu do 17.  září 2014. 

Zájemci budou k pohovoru pozváni formou SMS.

kADeŘNictVÍ JitkA 
žABiČkOVá, 

Husova 755, Kojetín
Telefon: 723 182 185

Oznamuje znovuotevření 
provozovny

po mateřské dovolené
od 8. září 2014

PŘÍJmeme PrODAVAČe/ku
NA PrODeJNu V kOJetÍNě

na poloviční úvazek (4 hodiny denně)

Vhodné i pro aktivní důchodce
Informace na telefonu: 602 576 809
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Církev Československá husitská

Program setkání v září 2014
NábOžENSKá ObEC KOjETíN A TOVAČOV

3. 9., 10. 9.,  17. 9. a 24. 9. 2014 (středa)
Klub DěTí A MláDEžE 

„DObRá ZPRáVA“
od 16.00 hodin 

v klubovně Modlitebny

3. 9., 10. 9., 17. 9. a 24. 9. 2014 (středa)
MODlITby A ZPěVy Z TAIZé

od 18.00 hodin v Husově sboru

7. 9. 2014 (neděle)
RODINNé bOhOSlužby

s požehnáním dětem
od 8.15 hodin ve Skalce 

(sál Obecního domu)

7. 9., 14. 9. a 21. 9. 2014 (neděle)
bOhOSlužby

od 10.00 hodin 
v kojetínském Husově sboru

14. 9. 2014 (neděle)
RODINNé bOhOSlužby

s požehnáním dětem
od 8.15 hodin v Polkovicích 

(obřadní síň Obecního úřadu)

15. 9., 22. 9. a 29.9. 2014 (pondělí)
DuChOVNí VýChOVA

(1. sk. ZŠ Sladovní) 
od 13.40 a od 14.30 hodin 

na faře a v Klubovně (Modlitebny)

16. 9., 23. 9. a 30. 9. 2014 (úterý)
DuChOVNí VýChOVA

(2. sk. ZŠ Svat. Čecha a ZŠ nám. Míru)
od 13.40 a od 14.30 hodin 

na faře a v Klubovně (Modlitebny)

18. 9. a 25. 9. 2014 (čtvrtek)
bIblICKá hODINA
od 16.00 hodin na faře

27. 9. 2014 (sobota)
SlAVNOSTNí bOhOSlužby

k 560. výročí synagogoy a 61. výročí otevření sboru
od 10.00 hodin v kojetínském Husově sboru

(slavnostní kolaudace po rekonstrukci)

28. 9. 2014 (neděle)
SlAVNOSTNí bOhOSlužby

sv. knížete Václava
 od 10.00 hodin v kojetínském Husově sboru

 „Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“  1. list Petrův 5,7

Ve čtvrtek 10. července 2014 skončila 2. etapa rekonstrukce elektroinstalace Husova sboru - synagogy. 
Modlitby a bohoslužby se opět konají v hlavním sále Husova sboru. 

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

Naše společenství je „otevřené“ všem „hledajícím“! 
Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách:

http://ccshkojetin.wz.cz/ nebo http://www.ccshkojetin.ic.cz/

„Dobrořeč, duše má, Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému jménu! Dobrořeč, duše má, Hospodinu
a nikdy nezapomeň na jeho odměnu!“  Žalm 103,1-2

Další možnosti setkání:
-  tradiční „biblické hodiny“ budou pokračovat každý 
čtvrtek na faře (v Husově ul. 796, kancelář v přízemí). 
Začínáme ve čtvrtek 18. 9. 2014 od 16 hodin.

- V průběhu září opět začnou hodiny „duchovní vý-
chovy“ ve školách a na faře. Hodiny povede br. kaza-
tel Jiří Pleva.

- V září také pokračují každé úterý odpoledne (od 
17 hodin) pravidelné hodiny „jógy“ (Paramhans svá-
mí Mahéšvaránanda - Jóga v denním životě), které 
i letos povede Alena Flegelová z Přerova (malý sál 
- 1. patro Sokolovna Kojetín, zřizovatelem kurzu je 
MěKS Kojetín).

Srdečně zveme k návštěvě našich setkávání: 
- Pondělí - úterý: duchovní péče o děti a mládež; výuka 
husitského náboženství a duchovní výchovy - ve škole, 

na faře a v Klubovně Modlitebny. 

- Středa: Klub dětí a mládeže „Dobrá zpráva“ v Klu-
bovně Modlitebny.

- Středa: modlitby a zpěvy z Taizé v Husově sboru.

- Čtvrtek: biblická hodina s besedou na faře v kance-
láři. 

- Neděle: bohoslužby ve sboru 

Připravujeme: jednou za měsíc v pátek* chceme po-
řádat zvláštní setkání k promítání biblicko-historických 
filmů s křesťanskou tématikou. Jednou za měsíc v so-
botu* bychom se scházeli k přednášce z křesťanské 
mystiky a duchovní vědy.
*Podrobnosti již brzy na našich webových stránkách.

Jiří Pleva
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Sokol Kojetín - oddíl volejbalu
Extraligoví volejbalisté 
na turnajích v Kojetíně
V měsíci srpnu uspořádal volejbalo-
vý oddíl TJ Sokol Kojetín dva volej-
balové turnaje.
V sobotu 9. srpna 2014 to byl 
8. ročník O Hanácké vdolek, kte-
rý byl určen pro ženy a juniorky. A 
v sobotu 16. srpna 2014 o hodové 
sobotě se hrál 37. ročník Turnaje 
střední Moravy a 8. ročník Memori-
álu Michala Staňka. 

O hanácké vdolek

O pravý hanácký vdolek hrálo v so-
botu 9. srpna 2014 v 1. třídě osm ex-
traligových a ligových družstev, mezi 
kterými byly mistrně republiky v ka-
detkách z VK KP Brno a vicemistrně 
republiky také v kadetkách z K Agel 
Prostějov (za které mimo jiné hraje 
reprezentační hráčka Adéla Stavino-
hová z Kojetína) a ve 2. třídě hráli 
čtyři družstva  - mezi nimi družstvo 
TJ Sokol Kojetín. Turnaj měl dobrou 

herní úroveň, hlavně v 1. třídě hrálo 
šest juniorských a kadetských druž-
stev. Závěr turnaje poznamenala 
nepřízeň počasí, ale k vítězům jsme 
se dopracovali, i když jen „stříháním 
o konečné pořadí“. Konečné pořadí 
bylo následující.
1.třída:
1. TJ Ostrava „A“ (Ex-juniorky),
2. TJ Břeclav (1. liga ženy),
3. VK Agel Prostějov (Ex-juniorky),
4. TJ Sokol Šlapanice (2.liga ženy),
5. VK KP Brno „A“ (Ex-kadetky),
6. TJ Ostrava „B“(juniorky),
7. VK Agel Prostějov (Ex-kadetky), 
8. VK KP Brno „B“(kadetky).

Turnajová komise vyhodnotila nej-
lepší hráčky 1. třídy: Simonu Holeč-
kovou z Břeclavi a Zuzanu Ondruš-
kovou z Ostravy „A“. 
Pořadí ve 2. třídě: 
1. TJ Tatran Litovel (ženy),
2. TJ Sokol Kojetín (ženy),
3. TJ Holešov (ženy), 
4. Expert Of (juniorky) 
- v tomto družstvu také hrála hráčka, 
která se základům volejbalu učila 
v Kojetíně a byla to Barbora Zatlou-
kalová.
Ve 2. třídě byly oceněny tyto hráčky:  
Adéla Brázdová z Litovle a Pavla Mi-
naříková z Kojetína.

Turnaj mužů

O hodové sobotě 16. srpna 2014 
nastal v Kojetíně volejbalový svá-
tek. Na turnaj mužů a juniorů se sje-
lo změřit síly na začátku přípravy na 
novou sezónu osmnáct mužských 
a juniorských družstev z Moravy  
a Slovenska. Ve velmi kvalitně ob-
sazeném Turnaji střední Moravy (1. 
třída) hrálo osm mužských extrali-
gových družstev a opravdu se bylo 
na co dívat. Družstva předváděla 
volejbal na výborné úrovni a bojo-
vala o každý bod. Při krásném vo-
lejbalovém počasí jsme se v před-
večerních hodinách hodové soboty 
dozvěděli konečné pořadí, které 

určilo po základních skupinách čtyř-
členné play of.
Pořadí bylo následující: 
1. Fatra Zlín, 
2. TJ Spartak Myjava,
3. VK Ostrava „A“, 
4. Volejbal Brno „A“,
5. TJ Komárno „A“,
6. VK Ostrava „B“,
7. V SK Staré Město, 
8. VK Havířov.
Nejlepšími hráči byli vyhodnoceni 
Michal Sládeček z Myjavy a Pavel 
Kolář  ze Zlína.
V memoriálu Michala Staňka (2. tří-
da) bojovalo deset družstev mužů  
z KP a juniorů z extraligových sou-
těží. Po vyrovnaných pětičlenných 
skupinách, ze kterých postoupili 

první dvě družstva do semifinále 
a pak poražení ze semifinále, se 
utkali o 3. místo a vítězové si zahrá-
li finále o vítěze memoriálu Michala 
Staňka. Pořadí bylo následující: 
1. Tesla Brno (muži KP),
2. Retro Olomouc (muži),
3. TJ Sokol Kojetín (muži),
4. TJ Spartak Hulín (muži KP),
5. Priedviza (muži),
6. TJ Komárno „B“(junioři),
7. Volejbal Brno junioři (Ex),
8. Bylo nás pět (muži),
9. TJ Spartak Myjava junioři (Ex)
10. ŠSK Beskydy (Ex-kadeti).

Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem členům volejbalového oddílu 
a jeho příznivcům, kteří se podíleli 
na zdárném průběhu turnajů. Podě-
kování patří také sponzorům, kteří 
věnovali do turnajů drobné ceny pro 
vyhodnocené hráče, hráčky a druž-
stva. Největší dík patří Evě Staňko-
vé, která věnovala do turnaje me-
moriálu Michala Staňka pro první tři 
družstva hodnotné dárkové balíčky 
a pro vítězné družstvo volejbalový 
míč. 

Za oddíl volejbalu 
Novák Zdeněk
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OPRAVy A PRODEj
ŠicÍch strOJŮ

VŠECh DRuhů
MOŽNO I U VÁS DOMA

Petr DVOŘák
TELEFON: 603 213 856

Inzerce
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Vítání občánků

V sobotu 30. srpna 2014 byla slavnostně přivítána
do svazku občanů města Kojetín:

Foto: J. Večeřová

Blahopřejeme! 

Anežka Prokešová

blahopřání

Vzpomínky
Dne 1. září 2014 jsme si připomněli smutné 10. výročí úmrtí 

našeho otce a dědečka, 
zaměstnance Železniční stanice Kojetín a Přerov

pana františka Štece
který by se 24. října 2014 dožil 102 let.

Kdo jste ho znali, zavzpomínejte si, prosíme, s námi.
Vzpomíná dcera Jarmila s celou rodinou.

Dne 17. září 2014 to budou tři roky, kdy nás navždy opustil můj manžel

 pan Oldřich Křepelka
Čas plyne, bolest zůstává.

stále vzpomínají manželka a synové s rodinami. 

V měsíci srpnu 2014 oslavil své 85. narozeniny 
náš milovaný bratr, tatínek, dědeček a pradědeček

 

 pan Antonín glacner
Hodně štěstí a zdraví přeje celá rodina.


