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Název projektu:

Realizátor:

Kojetín – šťastný domov

Město Kojetín
IČ: 00301370

Adresa:

Masarykovo nám. 20, 752 01 Kojetín

Kontakt:

Jiřina Zdařilová, tajemnice MěÚ Kojetín, tel. 581 277 402,
j.zdařilova@radnice.kojetin.cz

Dotace:

Dotační program MPSV – projekt na podporu rodiny vítězné obci
v soutěţi „Obec přátelská rodině roku 2010“

Dotační titul:

Dotační řízení na podporu rodiny

Účelové určení dotace:
Podpora prorodinných aktivit a opatření

Cíl dotace:

Podpora rodiny na úrovni obcí

Číslo projektu:

0204/10

Rozhodnutí číslo: 1, č.j. 2011/17699-21

Doba realizace projektu: 01.01.2011 – 31.12.2011
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Cíl projektu:
Cílem projektu je zvýšení kvality ţivota rodin ve městě a v jeho místních
částech, rozvoj a zkvalitnění prorodinných aktivit, včetně zkvalitnění zázemí pro jejich
nabídku. Cílovými skupinami jsou rodiny s dětmi, děti, mládeţ, rodiče, senioři.
Společenské akce - cíle: upevnění vazeb v rodině, vzájemné poznávání – úcta k
rodičům a prarodičům, k přírodě, navazování sociálních vazeb s jinými rodinami,
seznámení s místy ve městě, která mohou rodiny navštěvovat o volném čase,
bezkonfliktní spolupráce národnostních menšin s majoritní společností.

1)
2)
3)
4)
5)

V rámci projektu bylo realizováno 5 trvalých opatření a 4 hlavní aktivity:
dovybavení klubovny slouţící pro přednáškovou a rukodělnou činnost
dovybavení klubovny pro setkávání rodin s dětmi, včetně handicapovaných
dětí
sportovní náčiní pro OV Kovalovice
mobilní zvuková technika pro ozvučení venkovních ploch při konání
venkovních akcí s prorodinnou tematikou
úprava grafiky webových stránek města - webová stránka „Obec přátelská
rodině“.

Aktivity – společenské akce:
1) „Rodinné oddechové hry“
2) „Kojetín – šťastný domov“
3) „Tábor pro děti ze znevýhodněného sociálního prostřed – Společný svět
2011“
4) „Za pohádkou do Popůvek“. Jde o samostatný projekt, sestavený z dílčích
aktivit.
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Formulář souhrnné zprávy o realizaci projektu na podporu rodiny
vítězné obce v soutěži Obec přátelská rodině

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV vítězné obci jsou určeny na úhradu nákladů
projektu v časovém rozmezí od 1. 1. do 31. 12. roku, kdy byla dotace poskytnuta. K tomuto
datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.
V souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního
vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem,
předloţí příjemce dotace do 5. 2. roku následujícího po roce, ve kterém byla dotace
poskytnuta, příslušnému kraji nebo hl. m. Praze, jehoţ prostřednictvím mu byla vyplacena
dotace, podklady pro finanční vypořádání dotace na tiskopisu, jehoţ vzor je uveden v příloze
č. 9 (část A tiskopisu) vyhlášky č. 52/2008 Sb. K podkladům příjemce dotace přiloţí
komentář a současně převede na účet kraje nebo hl. m. Prahy případnou vratku dotace.
Ve stejném termínu předloţí příjemce dotace MPSV Souhrnnou zprávu o realizaci projektu.

Souhrnná zpráva o realizaci projektu číslo: 0204/10

Název projektu: Kojetín – šťastný domov

Rok realizace projektu: 2011

Název obce: Město Kojetín

Za správnost a pravdivost uváděných údajů odpovídá starosta
Jméno a příjmení: Ing. Jiří Šírek
Telefon: 581 277 400, 608 712 821
E-mail: j.sirek@radnice.kojetin.cz
Dne: 20.12.2011

Podpis a razítko
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Obsah a průběh projektu, včetně hodnocení realizovaných akcí

A. Trvalá opatření
1) Dovybavení klubovny slouţící pro přednáškovou a rukodělnou činnost
2) Dovybavení klubovny pro setkávání rodin s dětmi, včetně handicapovaných
dětí
3) Sportovní náčiní pro OV Kovalovice
4) Mobilní zvuková technika pro ozvučení venkovních ploch při konání
venkovních akcí s prorodinnou tematikou
5) Úprava grafiky webových stránek města - webová stránka „Obec přátelská
rodině“.
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1. Dovybavení klubovny sloužící pro přednáškovou a rukodělnou činnost
Dovybavení této víceúčelové klubovny bylo jedním z pěti trvalých opatření v rámci
projektu „Kojetín – šťastný domov“, jehoţ hlavním cílem je zvýšení kvality ţivota
rodin ve městě Kojetín a jeho místních částech, rozvoj a zkvalitnění prorodinných
aktivit, včetně zkvalitnění zázemí pro jejich nabídku.
Město Kojetín slavnostně předalo Centru sociálních sluţeb Kojetín dne 25. května
2011 nové vybavení Víceúčelové klubovny, a to jmenovitě 32 ţidlí, 8 nových stolů a 1
skříň v celkové hodnotě 139 948,- Kč. Tato klubovna slouţí pro přednáškovou,
zájmovou a rukodělnou činnost, pro setkávání všech věkových kategorií a trávení
volnočasových aktivit cílových skupin. Je k dispozici po celý kalendářní rok pro
všechny organizace zabezpečující prorodinné aktivity ve městě – Centrum sociálních
sluţeb Kojetín, Dům dětí a mládeţe Kojetín, Městské kulturní středisko Kojetín,
Charita Kojetín a sdruţení zdravotně postiţených občanů Alfa Handicap, pobočka
Kojetín. Dovybavení Víceúčelové klubovny bylo jedním z trvalých opatření města
Kojetín v rámci projektu „Kojetín – šťastný domov“.
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2. Dovybavení klubovny pro setkávání rodin s dětmi, včetně handicapovaných
dětí
Rodiče s dětmi se scházejí na Domě dětí a mládeţe v Kojetíně jiţ čtvrtým
rokem. Klub dětí a maminek se scházel v prostorách mateřské školy, která sídlila
v pravém křídle budovy na Masarykově náměstí (levém DDM). Klub maminek a dětí
mohl pracovat aţ po ukončení provozu MŠ, tj. od 16.00 hodin. S finanční dotací
z projektu „Obec přátelská rodině“mohly být prostory vybaveny a oţiveny o nové
podnětné aktivity. V klubovně vyniká relaxační bazének s kuličkami a skluzavkou,
variabilní sestava stolků umoţňuje kreativní vytváření rodičů a dětí, paravány
k radiátorům zamezí úrazu malých dětí. Nábytková sestava vyrobená na míru slouţí
k uchování stavebnic a skládaček, tak i výtvarných potřeb. Výborným pomocníkem
k rozvoji motoriky dětí je variabilní sportovní překáţková sestava. Televize, DVD a
notebook vhodně doplnily vybavení ke vzdělávacím aktivitám jednotlivých krouţků.
V místnosti je WIFI, která umoţňuje maminkám připojení na internet.
Vybavenou klubovnu navštěvuje klub maminek s dětmi „Školička“ a další
krouţky DDM – Kytara, Klubíčko. Klub maminek s handicapovanými dětmi
„Kamarád“ velmi vítá jednoduché, účelné, variabilní vybavení, bezbariérový přístup
do budovy (plošina) a kluboven DDM v 1. nadzemním podlaţí. Zde je moţno rovněţ
navštěvovat keramickou
dílnu a WC i pro
handicapované účastníky.
Co nám přinesly finance
projektu “Obec přátelská
rodině“ - “Kojetín-šťastný
domov“?
Zkvalitnit
prostředí pro setkávání
rodin a dětí, vyuţívání
prostor i v dopoledních
hodinách, rozšířit nabídku
činností o nové aktivity
(variabilní
sportovní
sestava, vyuţití internetu,
DVD a TV…), umoţnit
setkávání
rodičů
s handicapovanými dětmi.
Jak
budeme
činnost
rozvíjet?
Novými
kreativními programy pro
rodiče s dětmi a další
účastníky,
dovybavení
didaktickými
hrami
a
pomůckami, dovybavení
pomůckami
pro
handicapované účastníky.
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3. Sportovní náčiní pro OV Kovalovice
Pingpongový stůl a sportovní náčiní – Kovalovice

Pingpongový stůl je umístěn v 1. patře Kulturního domu v Kovalovicích. Stolní tenis
zde chodí hrát pravidelně cca 8 dětí kaţdé úterý a čtvrtek odpoledne a také kaţdý
víkend v sobotu. Ostatní sportovní náčiní je dětem k dispozici v Sokole Kovalovice,
kde si s máči a ostatním sportovním náčiním hrají v letních dnech na hřišti místní
části Kovalovice. Díky projektu „Kojetín – Šťastný domov“ se mohou scházet a
sportovně se vyţívat děti i v blízké místní části - Kovalovice.
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4. Mobilní zvuková technika pro ozvučení venkovních ploch při konání
venkovních akcí s prorodinnou tematikou
Díky nové zvukové aparatuře, která byla pořízena z projektu „Kojetín – Šťastný
domov“, se vyřešily problémy s ozvučením venkovních prostor, prostranství i
náměstí. Při pořádání kulturních i sportovních akcí jsme se v Kojetíně vţdy potýkali
s nedostatečnou zvukovou aparaturou, a tím pádem nekvalitním a tichým zvukem,
který vţdy zhatil celkový dojem z pořádaných akcí. Novou zvukovou aparaturou se
tento problém vyřešil ke spokojenosti všech – vystupujících i diváků, za coţ upřímně
děkujeme. O tomto faktu například vypovídají reakce návštěvníků tradiční
předvánoční akce – Rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí, kdy je
vţdy do programu zařazena divadelní pohádka. Letos si diváci vystoupení velmi
chválili, poprvé slyšeli i v zadních řadách, dokonce i na opačné straně náměstí.
Zvuková aparatura byla letos vyuţita na těchto akcích MěKS Kojetín, DDM Kojetín
a Kanoistiky Kojetín: Vítání léta, Mejdan v trávě, Sjíţdění řeky Moravy (závěrečné
slavnostní ukončení), Kojetínské hudební léto, Dračí lodě – Draci na Hané, Klubové
akce v suterénu Sokolovny, Hubertova jízda, Rozsvícení vánočního stromu,
Vypouštění balonků, Vánoční jarmark na náměstí
Fotografie se zvukovou aparaturou:
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5. Úprava grafiky webových stránek města - webová stránka „Obec přátelská
rodině“.
Prostřednictvím grafické úpravy webových stránek města Kojetína vznikla
samostatná stránka pro projekt, kde přes logo Obec přátelská rodině jsou umístěny
informace o projektu, jeho jednotlivých aktivitách, harmonogramu.
Dále jsou zde průběţně zveřejňovány aktuální informace o akcích s prorodinnou
tematikou i o dalších společenských akcích ve městě, vhodných pro rodiny.
O pravidelnou aktualizaci stránek pečuje Městské kulturní středisko, kde se schází
veškeré informace o kulturních a sportovních akcích ve městě. Na těchto stránkách
bude také zveřejněna závěrečná zpráva o realizaci projektu.
Cílové skupiny : rodiny s dětmi, děti, mládeţ, senioři.
Počet osob, jimţ projekt prospěl : informace jsou dostupné všem obyvatelům, kteří
mají přístup k IT technologiím.
Grafická úprava webových stránek byla realizována na náklady města.
Časový plán pořízení byl dodržen:
březen 2011 - grafická úprava webových stránek města
březen 2011 – spuštění webové stránky „Obec přátelská rodině“
Udržitelnost této části projektu:
Město Kojetín bude i po skončení dotace provozovat tuto webovou stránku a
zveřejňovat zde informace o prorodinných aktivitách, pořádaných různými
organizacemi ve městě.
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2. Aktivity – společenské akce
1) „Rodinné oddechové hry“
2) „Kojetín – šťastný domov“
3) „Tábor pro děti ze znevýhodněného sociálního prostřed – Společný svět
2011“
4) „Za pohádkou do Popůvek“. Jde o samostatný projekt, sestavený z dílčích
aktivit.
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1) „Rodinné oddechové hry“
Akce pořádané Domem dětí a mládeže Kojetín

Výlet na hory
24. – 27.2.2011
Z důvodu výborných sněhových podmínek proběhly tři jednodenní výlety na hory jiţ
v měsíci lednu, kterých se zúčastnilo 89 účastníků. Na základě zájmu jsme proto na
únor připravili pro rodiny prodlouţený víkendový pobyt v Krkonoších ve Vysoké nad
Jizerou. Dva svahy ve Vysokém nad Jizerou umoţnily lyţování jak pro začátečníky,
tak pro pokročilé lyţaře na jednom místě, v blízkosti ubytování. Děti, které uţ uměly
lyţovat nám své kvality ukázaly a poté jezdily na svahu samy za doprovodu rodičů
nebo starších kamarádů. Začátečníkům, kteří se rozhodli naučit se lyţovat a jezdit
na snowboardu se věnovali naši instruktoři. Při večerních programech probíhaly
společné rodinné hry, při kterých jsme proţili spoustu legrace- např. poznej poslepu
svého tatínka, která rodina pověsí dříve své prádlo, kdo udělá z oblečení nejdelšího
hada, turnaje v člověče, bezlob se a dalších stolních hrách….. Kaţdý den probíhala
jiná aktivita.
(32 účastníků)
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Rodina v pohybu – výtvarná a fotografická soutěž
Tato soutěţ byla vyhlášena na počátku celých Rodinných oddechových her (ROH),
aby na ni účastníci měli dostatek času a mohli si vybrat a zachytit scénu např. i ze
samotného průběhu her. Původně jsme doufali, ţe se do soutěţe zapojí i jiné rodiny,
které nechtěly nebo nemohly soutěţit v rámci ROH, a tak bychom vyhodnotily
zamýšlené věkové kategorie podle dětí. To se ovšem nepodařilo. Do soutěţe
donesly obrázky nebo fotky jen některé registrované rodiny. Závěrečné vyhodnocení
proběhlo na slibovaném ukončení ROH – 19. 6. 2011 – kde se všichni sešli a mohli si
prohlédnout na malé výstavě práce těch ostatních. Kaţdý výtvor byl originál – někdo
ztvárnil celou rodinu při jedné aktivitě, jiný představil rodinu z pohledu jednotlivého
člena své rodiny. Také výtvarné prostředky zvolily rodiny dle svých moţností a
výtvarných schopností, někteří pouţili jen pastelky, jiní vodové barvy nebo
kombinované techniky. Cílem bylo, aby se na chvíli zastavili a přemýšleli o společně
strávené chvíli, kdy bylo všem členům rodiny spolu příjemně a cítili se šťastní, ţe se
můţou „pohybovat“ jako rodina. Kaţdá rodina za svůj obrázek získala bod za
kreativitu a odměnu v podobě výtvarných potřeb. Jednotlivé práce byly po té
vystaveny v prostorách DDM.
(21 účastníků)
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Batikování triček
25.3.2011
Ve středu 25.3. 2011 proběhla tvořivá dílna na téma batikování. Účastníci batikovali
své tričko, které si přinesli s sebou. Byla zvolena jednoduchá technika i pro děti –
batikování v mikrovlnné troubě. Kaţdý si zvolil svou oblíbenou barvu, nasypal ji na
tričko a v sáčku provedl batiku v mikrovlnné troubě. Po vytaţení z trouby jsme byli
všichni potěšeni z nádherných zajímavých tvarů, které na tričkách vznikly. Kaţdé
tričko bylo originálem.Ve zbývajícím čase si děti zaskákaly na trampolíně.
(10 účastníků)

Karnevalový rej v Popůvkách
26. 2. 2011
Karnevalový rej se koná kaţdoročně a děti se na něj těší jiţ od ledna, kdy si
připravují masky s rodiči nebo v různých krouţcích a ve škole.Tentokráte bylo volné
téma- proto se v sále Kulturního domu v Popůvkách objevili princezny, čarodějnice,
víly, skřítci, čarodějové, loupeţníci a jiné pohádkové a scifi bytosti. Kaţdá maska
měla moţnost představit se publiku, které čítalo na sto maminek, tatínků a dalších
rodinných příslušníků. Někteří přijeli na návštěvu jen díky karnevalu. Po reji masek
bylo vyhodnoceno 20 nejzajímavějších a všichni mohli získat sladkou odměnu při
soutěţích a dalších zábavných aktivitách. Karnevalové dovádění účastníků končilo
po 19 hodině. (220 účastníků)
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Zámecký karneval v Kovalovicích
26. 2. 2011
Karnevalové reje patří jiţ k tradičním setkáním na které se těší celé rodiny. Ne jinak
je tomu i v místní části Kojetína ,v Kovalovicích. “Zámecký karneval”, tak znělo motto
letošní veselice, na kterou se sjely celé rodiny i rodinní příslušníci z okolních měst a
obcí. Hlavním organizátorem byla Tělovýchovná jednota Sokol Kovalovice,Tým prima
lidiček pro děti a všechny další účastníky připravil prima občerstvení, soutěţe a hry a
kaţdá odváţná maska vystoupila na pódiu a zazpívala písničku a nebo řekla něco
zajímavého o masce, kterou má na sobě. Panovala skvělá atmosféra. Všechny
masky byly ohodnoceny a všichni účastníci získali lepku “ROH” za účast a ti v
maskách ještě za kreativitu, do svých průkazů Rodinných oddechových her.
(150 účastníků)

„Čvachtanda“ 16.4.2011
Rodiny se setkaly na kroměříţském bazéně, kam dojely i s ostatními účastníky
společně autobusem. Dopolední program na krytém bazéně se soustřeďoval na
vodní hrátky. Rodinné týmy se utkaly ve vodních soutěţích. Při soutěţích a hrách
byly účastníci rozděleni do dvou kategorií. Nejmladší děti se svými rodiči soutěţily v
malém bazénku – přeprava na voru, sbírání míčků, přenášení dítěte nad hladinou….
A starší účastníci vyuţili velkého bazénu,kde se soutěţilo v plavání s deštníkem, sběr
vodních zvířátek ze dna bazénu, štafetová plavba na voru aj. Všichni účastníci
získali další barevné body do svých průkazů ( za kreativitu- druţstva měla plavky
stejné barvy, pásky jako týmové označení, za sportovní výkony a za účast na
aktivitě). Akce trvala 3 hodiny. Cíle- jako týmová souhra rodin, vzájemná spolupráce,
uvědomění si zkušeností starších členů rodiny se podařilo naplnit. (45 účastníků)
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Jarní rodinný ples
11.3.2011
Druhý ročník dětského Jarního plesu proběhl v sále Hotelu Pivovar Kojetín. Cílem
akce je upozornit děti na společenské vystupování, etiketu a společenské oblečení.
Proto vstup byl povolen pouze ve společenském oblečení. Děti tak proţily páteční
odpoledne s volbou krále a královny jara. K příjemně vyuţitému času přispívaly
soutěţe pro děti, vystoupení členů z tanečních krouţků Kvítko, Orientálních tanců a
Gate, tombola i diskotéka. Mnoho rodičů se přišlo na vystoupení svých dětí podívat a
své děti při soutěţení povzbudit. Na závěr plesu byla vyhodnocena královská druţina
(Petr Zaoral, Andrea Jedináková, Lucie Rádlová, Helena Bártová), která doprovodila
královnu Adrianu Krčmařovou a krále Martina Floru. Vládnoucímu páru byly předány
koruny, šerpy a odměny.. Akce proběhla od 16:00 do 18:30 hod.
(250 účastníků)
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Zpívá celá rodina
25.3. 2011
Akce byla určena pro rodiny s dětmi, které si rády zazpívají, zatancují a setkají se
s ostatními rodinami. Lektorka si pro zúčastněné připravila barevné papíry. Na ně
kaţdá rodina napsala svůj seznam oblíbených písniček, které umí všichni členové
zazpívat. Potom si rodiny vyměnily seznamy s písničkami navzájem a „zkoušeli“ se,
jestli opravdu tu vybranou písničku umí zazpívat. Všichni byli odváţní, ostych hodili
stranou a zazpívali alespoň dvě písničky za rodinu, a ke konci kaţdé písničky se
postupně přidávali všichni, aby podpořili své „soupeře“ a přispěli k uvolněné a
pohodové atmosféře. Setkali se zde rodiny především s předškolními dětmi, těm se
moc líbilo společné tancování a zpívání v kruhu se všemi účastníky – nechyběla
„Zlatá brána otevřena“ nebo „Červený šátečku“, aţ do okamţiku, kdy se všichni
vystřídali. Na závěr akce si mohli účastníci vyzkoušet hudební nástroje jako basu
nebo bubínky, které přinesla lektorka. Všichni si odnesli s sebou nevšední záţitek,
protoţe takových příleţitostí, kdy si můţou všichni společně zazpívat, bývá v dnešní
uspěchané době velmi málo. Za pěkné pěvecké výkony si „zpěváci“ zaslouţili
účastnický list na památku, potřebné body do karty za účast a kreativitu a nějakou tu
sladkost. I kdyţ se akce nezúčastnilo tolik rodin, jako jsme předpokládali, odcházeli
všichni po dvou hodinách programu příjemně naladěni na společnou notu, a to bylo
cílem programu.
(20 účastníků)
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Den záchranářů – požární stanice Kojetín
13.5.. 2011
Hasičský záchranný sbor –MO Kojetín připravil pro děti, ţáky a rodiče s dětmi a
ostatní zájemce “Den záchranářů”. V pátek 13.5.2011 všichni zájemci mohli navštívit
místní hasičskou stanici, aby si prohlédli a seznámili se s technikou, výzbrojí a
výstrojí profesionálních i dobrovolných hasičů.
Připraveny byly i soutěţe ve zručnosti - namotávání a rozmotávání hadic, vylézání a
slézání ţebříků, hod míčky na cíl, průlez pytlem a stříkání hadicí na cíl. Mnozí zjistilidle vyprávění hasičů- náročnost tohoto povolání a hlavně zodpovědnost ,odvahu a
statečnost, kterou musí hasiči kaţdodenně prokazovat. “V létě nás čeká hasičský
tábor, kdo chcete pojeďte s námi si to vyzkoušet”, tak zněla výzva “náčelníka” hasičů.
(80 účastníků)

Sportovní den
21.5. 2011
Akce zaměřená na sportovní klání. Tentokrát jsme vyuţili krásných sportovních
prostor v Bowling city Kojetín – venkovních i vnitřních. Rodiny se utkaly v turnajích bowling, kuţelky a stolní tenis. Byly pro ně připraveny i doprovodné aktivity pro
nejmenší - pískoviště s bábovičkami, plastové kostky, volejbalové koše - dále byl
k dispozici tenisový kurt, spíše pro hru soft-tenisu nebo míčové hry. Děti si mohly
kreslit a vyzkoušet si i jiné sportovní disciplíny- skok z místa do dálky, skákání přes
švihadlo aj. Akce trvala 2 hodiny, na závěr byli vyhlášeni vítězové a předány ceny,
diplomy a sladkosti….a samozřejmě lepky do startovních karet. (60 účastníků)
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Výlet vláčkem motoráčkem 11.6. 2011
Mnohé rodiny jezdí na společné výlety autem, ale vlakem? To jen někdy .To musíme
vyzkoušet. Proto výlet vlakem do nedaleké Podzámecké zahrady do Kroměříţe.
Cesta vlakem byl opravdu pro mnohé velkým záţitkem. Po procházce v Podzámecké
zahradě nám pěkně vytrávilo, takţe u pštrosů byla první svačinková a čůrací
přestávka. Pak jsme se teprve vrhly na zábavnou stezku,kde na nás čekala
stanoviště se zvířátky. U kaţdého zvířátka jsme plnili jednoduchý úkol a na závěr
hledali ukrytý poklad v tajemné skrýši. …a povedlo se nám ho najít….a zase máme
další nálepky do startovních průkazů…hurááá. (20 účastníků)

Za pohádkou do Popůvek 22.5. 2011
Při této akci se spojil organizační um místního hasičského sboru, osadního 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, přičemţ název projektu byl toho dne v místní částí
Popůvky naplněn bezezbytku.
Pro děti bez rozdílu věku i jejich rodiče, rovněţ bez rozdílu věku bylo připraveno 13
hlídek spojených s postavami dětského světa, které prověřily znalosti dětí, jejich
odvahu, dovednosti a sportovního ducha. Místním hasičům můţeme poděkovat za
záţitky 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.
(250 účastníků)
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Dětský den v Kovalovicích 4.6. 2011
Příjemné slunce, smějící se děti pobíhající po hřišti nebo lízající nanuky. Takto
vypadal Dětský den pořádaný v rámci Rodinných oddechových her sdruţením
JAMIJOLAP v Kovalovicích u Kojetína.
Pro děti bylo připraveno 14 stanovišť se soutěţemi. Ne kaţdému se sice povedlo dát
brankáři 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, takţe děti zároveň poznaly i naši vesničku. Po celý den bylo
připraveno občerstvení z místní udírny, nebo v restauraci na koupališti. Na závěr
jsme děti “umyli” vodní sprchou, coţ byl pro některé největší záţitek. (150 účastníků)

„O mašince „ – Divadélko Tramtárie Olomouc
12.6.2011
Na neděli 12. června 2011 připravil DDM Kojetín ve spolupráci s Centrem sociálních
sluţeb Kojetín ve víceúčelové klubovně CSS divadelní pohádku O Mašinkách, kterou
přijelo zahrát divadélko Tramtárie z Olomouce. Dětem, jejich rodičům i seniorům se
pohádka velice líbila.
Z důvodu nemoci hlavních představitelů se nehrálo o pračlovíčkovi.
(30 účastníků)
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Rodinné olympijské hry 19.6.2011
Poslední akce v rámci Rodinných oddechových her ve sportovním duchu. Na
zahájení byla zapálena slavnostní pochodeň a vypuštěno deset holubů. Rodinné
týmy se utkaly v pěti soutěţích – slalom s šátkem na očích, běh v kruhu, hod
krouţkem, házení míčkem na cíl a běh na travních lyţích. Soutěţilo se ve třech
kategoriích a zúčastnilo se 21 týmů (dítě a rodič). Na závěr byli vyhlášeni a odměněni
vítězové. (200 účastníků)

Závěrečné vyhodnocení rodinných oddechových her
V neděli 19. června byly slavnostně vyhodnoceny a ukončeny Rodinné oddechové
hry. Na závěr se odměňovalo – všechny rodiny obdrţely dárkovou tašku na památku,
odměny za obrázek na téma rodiny v pohybu a za největší počet samolepek byly
darovány rodinné poukazy – do zábavního parku Bongo v Brně, do aquaparku
v Olomouci a do aquaparku ve Vyškově. Na stupně vítězů se postavilo devět
rodinných týmů ve třech věkových kategoriích (I.kategorie:0-3let, II.kategorie:4-6let,
III.kategorie:7-11let).
Atmosféru slavnostního odpoledne dokreslovaly atrakce pro děti – skákací hrad,
kuţelky, soutěţe, malování na obličej, diskotéka, vystoupení tanečních krouţků
Kvítko a Gate II. při DDM Kojetín. Na samotný závěr připravili hasiči (HZS Ol.kraje –
st. Kojetín) pro děti velmi oblíbenou pěnu.
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2) „Kojetín – šťastný domov“
Akce pořádané Městským kulturním střediskem Kojetín
Projekt „Kojetín-šťastný domov“, jehoţ cílem bylo zvýšení kvality ţivota rodin ve
městě a v jeho místních částech, rozvoj a zkvalitnění prorodinných aktivit, včetně
zkvalitnění zázemí pro jejich nabídku, byl v průběhu roku naplňován. Cílové skupiny rodiny s dětmi, děti, mládeţ, rodiče, senioři se účastnili aktivit pořádaných v rámci
tohoto projektu v průběhu celého roku.
Vodění medvěda - Pochovávání basy
5. března 2011
V Kojetíně byla po několika desítek let obnovena stará tradice - Vodění medvěda. Masopustní průvod v čele s medvědem vyšel v 10 hodin ráno od místní Sokolovny a zamířil
do ulic Kojetína. Průvody masek nemají závazná pravidla, ale v našem průvodu
nechyběly masky tradiční, ale objevily se i masky krásné moderní. Tradiční masky v
kojetínském průvodu: Medvěd - patří k nejstarším maskám a nesmí chybět v ţádném
průvodu, ţeny a dívky z kaţdého domu si s ním musejí zatancovat, odmítnout nelze,
ţeny by měly při tanci vyskakovat vysoko, to aby jim narostl vysoký len a konopí, medvědi se vţdycky těší na oblíbený zvyk - popadnout některou z přihlíţejících dívek a ţen a
vyválet ji ve sněhu, nenapadne-li v masopustních dnech sníh, bývají medvědi smutní,
protoţe o tuto zábavu přišli). Další typické masky v našem průvodu - zvířecí postavy Králíci, masky v uniformách - Četník, Myslivec, hudebníci - Kytaristi, řemeslníci - Řezník.
Moderní masky - Červená Karkulka, Strašák v zelí, Hipisáci, Vodník, Páv a další. V rámci
této akce proběhla u řeznictví na rohu - Tyršova 29 pravá domácí zabijačka! Večer ve 20
hodin proběhl Hasičský bál spojený s pochováváním basy, který se uskutečnil v sále
Vzdělávacího a informačního centra na Masarykově náměstí v Kojetíně. Organizátory
bálu byli místní členové sdruţení dobrovolných hasičů.
(1000 účastníků)
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Dětský karneval - Strašidýlka
6. března 2011
V neděli se sešly další masky v kojetínské Sokolovně, tentokrát na Dětském maškarním
karnevale na téma “Strašidýlka“. O odpoledne plné zábavy, tanečků, písniček, hera
soutěţí se postarali Ondra a Michal z Divadla Koráb z Brna. V čele velkolepého reje
masek se objevil i vysokánský Obr (krásná nadţivotní loutka). Nechyběly balónky, bohaté občerstvení, krásné ceny a sladké odměny. Všechny děti odcházely domů spokojené
a karnevalově vydováděné.
(350 účastníků)

Vítání léta na nádvoří VIC
3. června 2011
Na tradiční akci s názvem Vítání léta přivítal všechny děti i rodiče na nádvoří VIC moderátor akce Milan Ligač. Tuto akci kaţdoročně připravuje Městské kulturní středisko v Kojetíně (letos byla akce zařazena do projektu Kojetín - Šťastný domov), které s dětmi chce
oslavit jejich velký svátek a taky konečně přivítat léto a sluníčko.Připraven byl bohatý
program sloţený převáţně z tanečních vystoupení, ale také se zpívalo, muzicírovalo a
na závěr na děti čekalo velké překvapení. Program odstartovaly nejmenší děti z Mateřské školy Kojetín z oddělení Pastelek. Představil se také dechový orchestr Základní
umělecké školy Kojetín, maţoretky
Šarm Sokola Kojetín, folklórní krouţek
Sluníčko a taneční skupina Kvítko. Na
mexickou notu všechny přítomné
přivedla kojetínská skupina Lucky While.
A protoţe měly děti velký svátek, tak
bylo pro ně na závěr dne připraveno
velké překvapení. Herci z Divadelního
spolku Kroměříţ do Kojetína přivezli
pohádku s názvem Čáry Báby Cotkytle.
Letošní léto jsme přivítali s dobrou
náladou a sluníčko se na nás bude
určitě celé letní prázdniny jen usmívat.
(150 návštěvníků)
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Mejdan v trávě
1. července 2011
Na zahájení prázdnin se konala akce v rámci projektu Kojetín - Šťastný domov s názvem
Mejdan v trávě. Hlavním tahákem byl táborák a společné opékaní pravých
nefalšovaných buřtů. U táboráku se zpívalo za doprovodu harmonikáře Milana
Zahradníka z Bezměrova. Byl připraven i pestrý program - soutěţilo se ve skákání v
pytlích, představili se mladí kovbojové Libor a Honza Krčmařovi se svým uměním exhibice s kolty, práskání bičema trikovém lasování. V noci se předvedl DJ Torin, který
všem ukázal svou ohňovou show. U táboráku nechyběla dobrá nálada a trošku
chladnější počasí nikoho neodradilo - zpívalo se aţ do ranních hodin.
(30 účastníků)
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Sjíždění řeky Moravy
22. července 2011 --- 17. září 2011
Top záţitkem bylo sobotní sjíţdění řeky Moravy od Bolelouce do Kojetína. Bohuţel
měsíc červenec nepřál počasím - pátek 22. července celý den propršel, proto se tato
akce musela přesunout na jiný termín. V sobotu 17. září 2011 se na loděnici sešlo
celkem dvacet šest účastníků od dětí po seniory. Leopold Ptáček starší odvezl tranzitem
lodě a David Juřen vodychtivé vodáky autobusem pod jez v Bolelouci, kde výletníci
nasedli na dvě pramice a pět kánoí. Pro některé to byl první kontakt s kanoistikou.
Posádky se tvořily aţ na místě, dle zkušeností zúčastněných. Pod vedením Petra Válka
a Jardy Kačírka (vicemistrů světa veteránů v dračích lodích) kojetínská flotila proplula
bez problémů, aţ na drobné kolize, zaviněné nízkou hladinou vody, zejména na začátku
trasy. Odměnou všem byl nevšední záţitek z plavby, zejména soutok Bečvya Moravy,
plavba úsekem Moravy zvaným Břehule byla nádherná. Zbyl i čas na krátkou zastávku
na sluncem ozářené kamínkové pláţi a koupání. Jízda od lobodického mostu po klidné
hladině Moravy byla skvělým završením výletu, který zdárně skončil na loděnici v
Kojetíně. A na úplný závěr kaţdý účastník obdrţel pamětní list a medaili.
(26 účastníků)
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Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí
25. listopadu 2011
Chladné počasí neodradilo na stovky návštěvníků, kteří se přišli podívat v pátek 25.
listopadu 2011 na Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí v
Kojetíně.
Pro děti i jejich rodiče byl připraven cca hodinový program sestavený z hudebních a
divadelních vstupů. V programu zazněly vánoční písničky a koledy v podání dechového
orchestru Základní umělecké školy Kojetín pod vedením Libora Ţabenského a pěveckého souboru Cantas, který pracuje pod hlavičkou MěKS Kojetín. Bývalí i současní herci
divadelního souboru Hanácká scéna Kojetína herečky z divadelního spolku Smotaná hadice Křenovice zahráli divadelní pohádku Zamrzlík na motivy dnes uţ kultovní ruské pohádky Mrazík. Na náměstí si děti mohly vyrobit malé dárečky v pracovních dílnách, které
si pro ně připravil DDM Kojetín. Do Kojetína zavítali promotým Hitrádia Orion Olomouc.
Hostesky tohoto rádia rozdávaly dárečky, perníčky, balónky a dětem malovaly na obličej.
Rodiče mohli vyuţít prodejního jarmarku k nákupu vánočních dárků nebo občerstvení.
Dětem byl rozléván čaj zdarma. Na závěr se nad náměstím rozzářil ohňostroj. Akce se
konala v rámci projektu Kojetín - Šťastný domov.
(1000 návštěvníků)
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Vánoční jarmark na Masarykově náměstí
18. prosince 2011
Na zlatou neděli 18. prosince 2011 se konalv Kojetíně Vánoční jarmark na
Masarykově náměstí, který byl zařazen jako poslední akce v rámci projektu „Kojetín Šťastný domov“.
Trh nabízel několik lákadel - prodej vánočních kaprů, vánočních stromků, pravou
domácí zabijačku, nechyběly stánky s českými výrobky, vánoční tematikou,
hračkami, medem, medovinou, svíčkami, vánočními ozdobamia vánočním punčem.
Doufejme, ţe se Vánoční jarmark v Kojetíně zabydlí a v letech příštích přiláká větší
počet stánkových prodejců a nabídne větší sortiment zboţí.
Jarmark by měl především slouţit jako místo k procházce a zastavení se s přátelia
popovídání v předvánočním shonu.
(500 návštěvníků)
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AKCE Centra sociálních služeb Kojetín ve spolupráci s MěKS KOJETÍN
Přednáška „Péče o seniory“
21. března 2011
V rámci projektu „Kojetín – šťastný domov“ se konala ve Víceúčelové klubovně na
DPS Dr. E. Beneše přednáška, jeţ byla zaměřena na péči o seniory a poskytnutí
první pomoci. Přednášku vedly pracovnice Charitní ošetřovatelské sluţby Kojetín p.
Ulehlová a p. Hnízdila. Přednášku navštívilo 28 seniorů a zdravotně postiţených
osob.

Pohádková babička
6. dubna 2011
Ve spolupráci s MěKS Kojetín pořádalo CSS Kojetín v rámci projektu „Kojetín –
šťastný domov“ odpoledne na téma „Pohádková babička“. Tato akce byla určena pro
seniory, jejich vnoučata a rodiny s dětmi. Pracovnice Městské knihovny Kojetín si pro
děti připravilo několik pohádek, které byly vyuţity nejen k poslechu, ale také
k aktivnímu zapojení dětí, např. přiřazování pohádkových dvojic, správné určení
názvů pohádek apod. V druhé části odpoledne bylo pro účastníky připraveno zpívání
písniček za doprovodu hudebních nástrojů, různé tanečky a soutěţe, za které byly
odměněny sladkostmi a diplomem.
(30 účastníků)
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Vítání jara
11. dubna 2011
V rámci projektu „Kojetín – šťastný domov“ proběhla akce na přivítání jara a prvních
jarních dnů. Akce probíhala ve Velkém sále Hotelu Pivovar a byla určena pro seniory
a zdravotně postiţené občany. Pro zpestření odpoledne bylo nachystáno malé
občerstvení a kulturní vystoupení dětí z MŠ Kojetín, ţáků Základní školy Sladovní,
děvčat z DDM Kojetín a taneční skupiny Gate. K poslechu hrál p. Přikryl aţ do
pozdních odpoledních hodin.
(30 účastníků)

Zpívání pro radost a přátelství
29. dubna 2011
V rámci projektu ,,Kojetín – šťastný domov“ pozvalo CSS Kojetín do Víceúčelové
klubovny seniory a zdravotně postiţené občany, aby společně strávili odpoledne plné
zpěvu. V tomto odpoledni, které vedl p. Antonín Jeţowicz se všichni mohli naučit
zpívat, tvořit písně ze slov a učit se správnému dýchání. Kaţdý účastník dostal
zpěvník a pracovní sešit podle kterého můţe trénovat i doma. Aby nezůstalo pouze u
teorie zazpívali si i několik známých lidových písní. Všem přítomným se odpoledne
se zpěvem velmi líbilo.
(25 účastníků)
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Zábavné odpoledne pod májkou
28. května 2011

V rámci projektu ,,Kojetín – šťastný domov" proběhlo v měsíci květnu ve Víceúčelové
klubovně ,,Zábavné odpoledne pod májkou“, které MěKS Kojetín ve spolupráci s
CSS Kojetín pořádalo pro rodiče, děti a seniory z DPS. V areálu DPS Dr. E. Beneše
3 byla postavena májka a celé odpoledne probíhaly různé soutěţe, hry, tanečky a
pěvecká vystoupení. Celé odpoledne k posezení hrála hudba p. Přikryla a bylo
připraveno i malé občerstvení.
(30 účastníků)
Cestování s pohádkovou babičkou
14. září 2011

V rámci „Kojetín – šťastný domov“ MěKS Kojetín ve spolupráci s CSS Kojetín
pořádalo zábavné odpoledne na téma „Cestování s pohádkovou babičkou“. Tato
akce byla určena pro seniory, jejich vnoučata a rodiny s dětmi. Pracovnice Městské
knihovny Kojetín připravily pro děti k poslechu pohádky „O popelářském voze“ a „O
červeném autíčku“ a několik soutěţí, spojených s daným tématem. Také pracovnice
„Centra“ měly připraveny pro děti sportovní disciplíny a vědomostní soutěţe např.
chůze na chůdách, soutěţ v házení míčkem, chytání rybiček, skládání puzzle, tvoření
pohádek z obrázků apod., za které byly odměněny drobnými cenami. (30 účastníků)
30

Sindibádova dobrodružství
22. září 2011

Další akcí pořádanou v rámci projektu „Kojetín – šťastný domov“ byla loutková a
hraná pohádka „Sindibádova dobrodruţství“, kterou si pro prarodiče, rodiče a jejich
vnuky a vnučky připravilo MěKS Kojetín ve spolupráci s CSS. Loutkové divadlo
proběhlo Ve víceúčelové klubovně Dr. E. Beneše. Danou pohádku si pro všechny
zúčastněné připravilo Divadlo Koráb Brno. Pohádka se velmi líbila, jak dětem, tak
dospělým, především díky pouţívání různých efektů, dekorací, zpívání a zapojování
diváků do hry. (25 účastníků)
Den seniorů
10. října 2011
V rámci projektu „Kojetín – šťastný domov“ byla zařazena také akce Den seniorů,
která se konala k příleţitosti Mezinárodního dne seniorů. Danou akci si připravilo
CSS Kojetín ve spolupráci s MěKS a proběhla v Sokolovně Kojetín. Byl připraven
bohatý program v podobě různých hudebních a tanečních vystoupení (např. dechový
orchestr ZUŠ Kojetín, krouţek Sluníčko při DDM Kojetín, harmonikář p. Milan
Zahradník). Také se představil Honza Krčmař s trikováním s lasem. K poslechu hrála
cimbálová muzika Primáš Přerov.
(100 účastníků)
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Zpívání s harmonikou 2. prosince 2011
V prosinci 2011 proběhly v rámci projektu „Kojetín – šťastný domov“ poslední 2 akce.
Jednou z nich bylo „Zpívání s harmonikou“ ve Víceúčelové klubovně pro seniory a
zdravotně postiţené občany. Zahrát a zazpívat přišel Milan Zahradník, který hrál
známé i méně známé písně a všichni přítomní zpívali s ním. Pro všechny bylo
připraveno také malé pohoštění. Všem se daná akce moc líbila a těší se na další
takto příjemně strávené odpoledne. (30 účastníků)

Mikulášská besídka 7. prosince 2011 (100 účastníků)
Poslední akcí v rámci projektu „Kojetín – šťastný domov“, kterou si CSS Kojetín
připravilo pro všechny seniory a zdravotně postiţené občany, byla Mikulášská
besídka, která proběhla v sále Sokolovny Kojetín dne 7. 12. 2011. Pro všechny
přítomné byl přichystán bohatý kulturní program a malé občerstvení. Také bylo
moţno zakoupit domů výrobky z papírového proutí a jiné drobné předměty.
Zpříjemnit odpoledne přišly všem přítomným děti z MŠ Kojetín, děti ze ZŠ Sladovní,
Kojetín a dětský cimbálový soubor Klučének, ZUŠ Antonína Dvořáka z Lipníku nad
Bečvou pod vedením paní učitelky Věry Nosálové. Na závěr akce byli všichni
přítomní odměněni drobným dárkem od Mikuláše a anděla, i kdyţ s čerty nebyly
ţádné ţerty. Po všech vystoupeních probíhala volná zábava při hudbě pana Přikryla.
Všem se akce moc líbila a končila v pozdních odpoledních hodinách.
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3) „Tábor pro děti ze znevýhodněného sociálního prostředí – Společný svět
2011“
1. 8. 2011- 7. 8. 2011
Místo konání výchovně rekreačního tábora:
Projekt „Společný svět 2010“ se uskutečnil v rekreačním středisku Zákopčí,
Hutisko – Solanec, který se nachází v samotném srdci Valašska. Ubytování bylo ve 2
i více lůţkových pokojích. Dále byla v k dispozici jídelna, sociální zařízení, klubovna,
tělocvična (vybavena stolem na stolní tenis), během pobytu bude vyuţíváno hřiště
s asfaltovým povrchem, které je v areálu rekreačního střediska (vyuţití na míčové hry
a jiné).
Cíl aktivity a metody práce s účastníky:
Cílem aktivity „Společný svět 2011“, navazujícího nebyl pouhý kontakt
s cílovou skupinou, nýbrţ oboustranné poznání, vzájemné souţití a budování
vzájemné důvěry mezi institucemi a sociálně vyloučenými lokalitami. Projekt měl za
úkol odbourat předsudky a mýty ţijících menšin na území města Kojetín a formou
vzájemného poznání podpořit společné souţití institucí a národnostních menšin.
Město Kojetín se snaţí věnovat pozornost dětem ze sociálně znevýhodněného
prostředí realizací preventivních činností, které byly pořádány v průběhu školního
roku 2010/2011. Na tuto komunitní práci s dětmi navazoval právě program pobytový
„Společný svět 2011“, který je i jednou z moţností, jak se s rodinou více sblíţit a
prolomit nedůvěru, která je zejména často na straně klienta k jednotlivým institucím a
jejím zaměstnancům.
Pořádaný program „Společný svět 2011“ napomáhal také při odhalování
zanedbání, zneuţívání nebo týrání ze strany známých nebo rodičů, porušování práv
rodičů v péči o děti a při jejich výchově.
Tábor byl spojen s celotáborovou hrou, která byla zaměřena na soutěţivost
mezi jednotlivými oddíly. Děti se zapojovaly do sportovního ţivota na táboře a výuky
různých druhů sportů, které buď neznají, nebo nemohou z finančních hledisek
provozovat. Dále se seznámily se základními tábornickými dovednostmi a krásami
přírody. Prioritami, na které byl kladen důraz během celého pobytu dětí na VRT byly
hygienické návyky, společenské chování, vztah nejen ke svým vrstevníkům, ale i
k dospělému člověku. Snahou bylo, aby tyto návyky, se kterými se děti setkají na
VRT, byly schopny samy v budoucnu vykonávat.
Letos poprvé měli moţnost své děti na táboře navštívit rodiče a poznat tak
prostředí, ve kterém děti jsou a seznámit se s činností a chodem tábora. Pro rodiny
byly připraveny hry a soutěţe, jejichţ cílem bylo utuţování vztahů v rodině. Rodiče
dětí byli i písemně informováni o moţnosti návštěvy dětí přímo na táboře, včetně
vyhledaných vlakových i autobusových spojů, byli seznámeni s programem, přesto
za dětmi přijela jen jedna rodina.
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Účast na výchovně rekreačním táboře byla nabídnuta dětem ţijícím v sociálně
znevýhodněném prostředí, které se mimo jiné účastní akcí pořádaných v rámci
prevence kriminality. Osloveny byly děti z Kojetína a jeho místních částí (Kovalovice,
Popůvky). Tento projekt navázal na průběţnou komunitní práci v sociálně
vyloučených komunitách. Přijetí dítěte na výchovně rekreační tábor bylo podmíněno
souhlasem rodičů a také doplněno podnětem pracovnice sociálně-právní ochrany
dětí MěÚ Kojetín, která vede evidenci rodin v rámci SPOD. Jednalo se o děti, jejichţ
rodinné prostředí nezabezpečuje dostatečné podmínky pro rozvoj jejich tělesných a
duševních schopností a mravního vývoje.
Počet účastníků (přímých beneficientů): 14 (1 dítě rodiče nepřivedli ráno k autobusu)
Věk účastníků: 6 – 13 let
Přínos akce:
Přínos akce je spatřován také u ostatních rodinných příslušníků dětí, kteří se
projektu měli moţnost zúčastnit. Sociálně znevýhodněné prostředí má dopad na celý
rodinný ţivot. Většina rodičů účastnících se dětí je nezaměstnaných, potýkajících se
s „pastí chudoby“ a není předpoklad, ţe by dětem mohly nabídnout podobné aktivity
v období letních prázdnin. S rodinami dětí, které se tábora zúčastnily, je dlouhodobě
sledována lepší spolupráce v rámci SPOD a mnohé z nových dovedností děti
předávají svým sourozencům a také rodičům.

34

Ranní rozcvička, vědomostní i tvořivé soutěže, nástup družstev

Výlet na Horní Bečvu, branný závod d Městskou policií Přerov
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Soutěž „Talentmánie“ a maškarní večer

Užití loga
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4) Za pohádkou do Popůvek
22.5. 2011
Při této akci se spojil organizační um místního hasičského sboru, osadního 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, přičemţ název projektu byl toho dne v místní části
Popůvky naplněn bezezbytku.
Pro děti bez rozdílu věku i jejich rodiče, rovněţ bez rozdílu věku bylo připraveno 13
hlídek spojených s postavami dětského světa, které prověřily znalosti dětí, jejich
odvahu, dovednosti a sportovního ducha. Místním hasičům můţeme poděkovat za
záţitky 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.
Akce Pohádkové Popůvky se konala v rámci Rodinných Oddechových Her ve
spolupráci s Městem Kojetín, Osadním výborem Popůvky a Hasičským sborem
Popůvky. Účastníci obdrţeli další samolepku do průkazu ROH.
Pro děti byl připraven zajímavý program v podobě pohádkových stanovišť, kde
si kaţdé dítko splnilo jednoduchý úkol:
- SPIDERMAN - lanové aktivity
- UPÍR - házení vodním balonkem na cíl
- KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA - sázení semínka
- POCAHONTAS - střílení z luku, výroba čelenky
- LESNÍ VÍLA - povídání o zvířátkách - poznávání
- JEŢIBABA - loupání perníčku
- KOČIČKA A PEJSEK - povídání o čistotě
- MAKOVÁ PANENKA A EMANUEL - slalom mezi kytkami
- PIRÁTI - házení na plechovku
Kaţdý účastník na jednotlivých stanovištích získával razítka do startovního průkazu a
také sbíral korálky, které si navlékal na šňůrku. Na hřišti byl připraven další
doprovodný program – malování na chodník, diskotéka. Na konci bylo kaţdé dítě
odměněno sladkým zmrzlinovým pohárem.
(180 účastníků)
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Závěr
V rámci dotačního programu MPSV – projekt na podporu rodiny vítězné obci
v soutěţi „Obec přátelská rodině roku 2010“ mohl být realizován projekt „Kojetín –
šťastný domov“. Díky finanční podpoře MPSV bylo realizováno v rámci projektu 5
trvalých opatření a 4 hlavní aktivity (viz výše). Trvalá opatření (pořízení vybavení
kluboven, sportovního náčiní, zvukové techniky) bude slouţit další generaci a
přispívat tak k rodinným aktivitám a veškerému kulturnímu a společenskému ţivotu
občanů ve městě Kojetíně.
V průběhu roku byly zrealizovány dle projektu aktivity, které přispěly ke společným
aktivitám celých rodin. Děti tak měli moţnost trávit se svými rodiči radostné chvíle při
hrách, soutěţích, výletech, kulturních akcích a sportovních kláních. Došlo tak ke
spojení více generací, coţ jistě přispělo k utuţení rodinných vztahů a obohacení o
nové společné záţitky. Pro mnohé rodiče tyto činnosti byly inspirací pro trávení
volných chvil se svými dětmi. Aktivity přispěly k výchově nejen dětí, ale i jejich rodičů.
Díky tomuto dotačnímu programu mohly být uskutečněny akce na podporu rodinných
vztahů.
Loga MPSV a projektu „Obec přátelská rodině roku 2010“ byla pouţita při konání
jednotlivých akcí a jsou jimi označena trvalá opatření z tohoto projektu pořízená.
Město Kojetín ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi bude ve společných
aktivitách pokračovat i v roce 2012 z vlastních prostředků.

39

