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Prezident Václav Klaus navštívil Kojetín
V pátek 15. 6. 2007 ukončil prezident ČR Václav Klaus
třídenní návštěvu Olomouckého kraje návštěvou Kojetína.
Během své návštěvy se sešel na
Masarykově náměstí s občany
Kojetína a okolních obcí, odpověděl na otázky z tribuny postavené na náměstí a podepsal

Číslo 7/2007

některé ze svých knih. Poté v
sále Vzdělávacího a informačního centra proběhlo setkání se
členy Zastupitelstva města Kojetín, podpis do Pamětní knihy
města a po krátké debatě se pan
prezident kolem 17.00 hodin
rozloučil s Kojetínem i s celým
Olomouckým krajem.

Z historického pohledu se
jedná o první návštěvu prezidenta v Kojetíně od dob T.G.
Masaryka a E. Beneše. Masaryk naše město navštívil celkem čtyřikrát, z toho třikrát
jen projížděl vlakem a krátce se
zastavil. V roce 1946 projížděl
vlakem přes Kojetín také Ed-

vard Beneš. Václav Klaus byl
v Kojetíně naposledy v roce
1996, tehdy na předvolebním
mítinku ODS před parlamentními volbami ještě jako předseda vlády ČR.
Jiří Šírek
foto Jana Večeřová
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Z jednání Rady města
10. zasedání Rady města Kojetín se konalo dne 29. května 2007.
Rada města se na tomto zasedání zabývala mimo jiné těmito záležitostmi:
vzala na vědomí předloženou zprávu o vyhodnocení
hospodaření Města Kojetín za
I.čtvrtletí 2007,
souhlasila s provedením
změn a doplňků povodňového plánu ve smyslu ust. § 78
zák. č.254/2001 Sb., o vodách,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákona o vodách),
pověřila tajemnici povodňové komise zaslat změny a
doplňky povodňového plánu
Města Kojetín na Magistrát
města Přerova, odbor zemědělství, Bratrská 34, 750 11
Přerov,
jmenovala Davida Čížka,
DiS., pracovníka Povodí Moravy, s.p. - provoz Přerov, za člena povodňové komise,
vzala na vědomí organizační zajištění Kojetínských
hodů a Kojetínského hudebního léta 2007,
uložila ředitelce MěKS Kojetín předložit informace o stavu příprav Kojetínských hodů
na jednání RM 07/07,
zřídila výchovně rekreační

tábor v rámci sociálně-právní
ochrany dětí v termínu 6.8.12.8.2007 v Beskydech, v lokalitě Hutisko-Zákopčí,
schválila poskytnutí peněžitého daru ve výši 4000,- Kč
Zdeňku Takáčovi na zajištění
sportovní akce ve dnech 29.6.8.7.2007 - výstup na nejvyšší
horu Rakouska Wildspitze,
společně s J. Dřímalem, V. Štěpánkem a K. Glacnerem,
schválila pronájem části
pozemků p.č. 5761, ost. plocha, ul. Olomoucká a p.č. 5762,
ostatní plocha, ul. Stružní, o
celkové výměře 350 m2, k.ú.
Kojetín, na dobu určitou - VI.
- IX./ 2007, za účelem uložení
stavebního materiálu pro akci
„Rekonstrukce kanalizace v
Kojetíně“ firmě IMOS Slovácko s.r.o., Tyršova 440, Uherské
Hradiště, za cenu 2 800,- Kč/
měsíc,
schválila přemístění sloupu veřejného osvětlení na ul.
Dvořákova v Kojetíně, Kojetín
I-Město, č.p. 800/25 pouze za
předpokladu, že žadatelé uhra-

dí náklady spojené s přemístěním VO na místo, dle přiloženého nákresu,
uložila správcům obecních
bytů v majetku města Kojetín
připravit podklady a realizovat
jednostranné zvýšení nájemného z bytů v majetku města
Kojetín na další období, s účinností od 1. ledna 2008, v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č.
40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,
schválila uzavření smlouvy
o nájmu části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ parcel Pozemkový
katastr p.č. 365/6, k.ú. Kojetín,
areál koupaliště, o výměře cca
1 m2, za účelem umístění stánku k prodeji cukrové vaty, za
smluvní nájemné ve výši 100,Kč/den/prodeje, na dobu určitou - po dobu provozu koupaliště (VI.-VIII./2007),
souhlasila s provedením
opravy nebytových prostor v

budově bez č.p. na pozemku
p.č.st. 1437, ul. Tyršova, Kojetín, Kojetín I-Město, na náklady nájemce a za podmínek
navržených nájemcem,
vzala na vědomí petici občanů ve věci kácení dřevin v
Kojetíně,
uložila starostovi města
jednat s investorem a zhotovitelem stavby o náhradním řešení rekonstrukce kanalizace,
uložila starostovi města informovat o řešení petice petiční
výbor a další informace předložit na jednání RM 07/07,
schválila Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku
na realizaci investiční akce „Silnice II/367 Bedihošť – Kojetín,
stavební úpravy“ mezi Městem
Kojetín, Masarykovo nám. 20,
752 01 Kojetín a Olomouckým
krajem, Jeremenkova 40a, 779
11 Olomouc o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na
výstavbu stavebních objektů
(osvětlení přechodu).
Jiří Šírek

11.zasedání Rady města Kojetín se konalo dne 5. června 2007.
Rada města se na tomto zasedání zabývala mimo jiné těmito záležitostmi:
schválila uzavření Smlouvy
o výpůjčce částí pozemků:
a) parc.č.4363/1, trvalý travní
porost, za účelem vložení
kabelu osvětlení, 40 m2
b) parc.č.5693/1, ost. plocha,
za účelem vložení kabelu osvětlení, zřízení ostrůvku,
250 m2
c) parc.č.5761, ostatní plocha,
za účelem osvětlení přechodu, 10 m2
d) parc.č.5760/1, ostatní plocha,
za účelem osvětlení přechodu, 10 m2
e) parc.č.5763/1, ostatní plocha,
za účelem osvětlení přechodu, 5 m2
f) parc.č.5746/1, ostatní plocha,
za účelem osvětlení přechodu, 10 m2
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g) parc.č.5749, ostatní plocha,
za účelem osvětlení přechodu, 5 m2
h) parc.č.5750, ostatní plocha,
za účelem osvětlení přechodu, 30 m2
i) parc.č.5671/2, ostatní plocha,
za účelem úpravy zálivu,
65 m2
j) parc.č.1332/3, ostatní plocha, za účelem úpravy zálivu, 15 m2, k. ú. Kojetín,
mezi Městem Kojetín a Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc,
bezúplatně, na dobu určitou
18 měsíců, a to ode dne nabytí právní moci stavebního povolení stavby, v rozsahu a místě vyznačeném
na situačním plánu,

souhlasila se zveřejněním
záměru směny části pozemku
p.č.st. 817, zastavěná plocha a
nádvoří, za část pozemku p.č.
5759/5, ost. plocha, k.ú. Kojetín,
schválila přidělení veřejné
zakázky „Obnova Pivovarského hotelu Kojetín - vybavení
hotelových pokojů nábytkem“,
uchazeči HANÁK NÁBYTEK,
a.s., který byl komisí pro posouzení a hodnocení nabídek
ve zjednodušeném podlimitním řízení vyhodnocen na
prvním místě,
schválila uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Kojetín,
Masarykovo nám. 20, 752 01
Kojetín I-Město a firmou HANÁK NÁBYTEK a.s., Popůvky

72, 752 01 Kojetín II-Popůvky,
na realizaci stavby „Obnova
Pivovarského hotelu Kojetín
- vybavení hotelových pokojů
nábytkem“, za smluvní cenu
1.532.528,-Kč vč. DPH,
schválila přidělení veřejné
zakázky „Obnova Pivovarského
hotelu Kojetín - interiér pivnice, restaurace, recepce, velkého
sálu a přiléhajících chodeb“,
uchazeči Ing. Vladislav Uličný
- INTEXT, který byl komisí pro
posouzení a hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení vyhodnocen na
prvním místě,
schválila uzavření Smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace interiérů
Hotelu Pivovar mezi Městem
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Kojetín, Masarykovo nám. 20,
752 01 Kojetín I-Město a S.A.S.
Zlín, Ing. Petr Stibora, Nad
stráněmi 4684, 760 05 Zlín za
cenu 142.800,- Kč vč. DPH.
schválila přijetí příspěvku
z rozpočtu Olomouckého kraje
ve výši 25.000,- Kč na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů v Kojetíně,
schválila spolufinancování
obce ve stejné výši jako je výše

příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na vybavení
jednotky sboru dobrovolných
hasičů v Kojetíně,
schválila poskytnutí věcného daru v hodnotě do 10.000,Kč u příležitosti návštěvy prezidenta ČR v Kojetíně, dne
15.6.2007,
schválila snížení neinvestičního příspěvku na provoz
pro MěKS Kojetín (5331) o

částku 107.100,- Kč a poskytnutí této částky jako investiční dotace (6351) na nákup
knihovního systému Clavius
v rámci schváleného rozpočtu
města na rok 2007,
schválila účetní odpisový plán MěKS Kojetín na rok
2007,
ve funkci valné hromady
společnosti Technis s.r.o.,
schválila vyhodnocení top-

né sezóny za rok 2006,
vzala na vědomí kalkulaci
ceny tepelné energie pro rok
2007,
doporučila jednateli společnosti Technis Kojetín spol.
s r.o. uvažovat při stanovení
ceny tepelné energie pro rok
2007 s částkou do 440,- Kč/GJ
bez DPH.
Jiří Šírek

Z jednání Zastupitelstva města
Zasedání Zastupitelstva města se konalo dne 19. června 2007.
Zastupitelstvo města se zabývalo těmito body jednání:
schválilo rozpočtové opatření č. 6/2007 – přesuny v rámci schváleného rozpočtu,
vzalo na vědomí výroční zprávu společnosti Technis
Kojetín s. r. o. za rok 2006,
schválilo
poskytnutí
půjček z „Fondu rozvoje bydlení Města Kojetín“ dle Pravidel
pro tvorbu a použití účelových
prostředků FRB-K 6 žadatelům
v celkové výši 610.569,- Kč,
uložilo
radě
města
zabezpečit uzavírání smluv o
půjčce pouze v případě, že žadatelé o půjčku doloží všechny
potřebné doklady a město nebude mít vůči nim žádnou pohledávku,
schválilo prodej bytu č.
908/3 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu
č.p. 908 a pozemku p. č. st. 1169,
zastavěná plocha a nádvoří, ul.
Nádražní, v k.ú Kojetín paní E.
N. za cenu 300 000,- Kč,
schválilo odstranění du-

plicitního vlastnictví k pozemku p. č. st. 1796/3, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře
192 m2, k.ú. Kojetín, formou
Souhlasného prohlášení, kterým by se uznalo výlučné vlastnictví pana A. M., kdy náklady
budou hrazeny panem A. M.,
neschválilo prodej pozemku p. č. 664/2, orná půda, o výměře 467 m2, ul. 6. května, k.ú.
Kojetín, za účelem výstavby
rodinného domu,
neschválilo prodej části
pozemku p. č. 270/2, ost. plocha, o výměře cca 60 m2, ul. Sadová, v k.ú. Kojetín, za účelem
výstavby garáže,
schválilo prodej části pozemku p. č. 6346/2 vodní plocha, k.ú. Kojetín, o výměře cca
300 m2 a části pozemku p. č.
4917//26 ost. plocha, o výměře
cca 30 m2 (výměry upřesněny
GP), k.ú. Kojetín, panu J.K. za
cenu 70,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem

nemovitostí (včetně úhrady za
GP),
schválilo prodej části
pozemku p. č. 4917/26, ost.
plocha, o výměře dle geometrického plánu, k.ú. Kojetín,
MORAVSKÉMU LIHOVARU
Kojetín, a.s. Padlých hrdinů
927/865, Kojetín I – Město, za
cenu 85,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem
nemovitosti (včetně úhrady za
GP), za podmínek uvedených v
důvodové zprávě,
schválilo prodej části pozemků p. č. st. 686, zast. plocha a nádvoří a části pozemku
vedeného ve zjednodušené
evidenci – původ parcel PK p.
č. 362/2, o celkové výměře cca
140 m2 (přesná výměra dle
GP), k.ú. Kojetín panu Davidu
Drbalovi, Závodí 212, Kojetín
I – Město, za cenu 70,- Kč/m2
a úhradu nákladů spojených s
převodem nemovitosti (včetně
úhrady GP),

schválilo prodej pozemků
p. č. 2925/191, ost. plocha, o
výměře 49 m2 , p. č. 2925/192,
ost. plocha, o výměře 504 m2,
2925/193, ost. plocha, o výměře
93 m2, p. č. 2925/194, ost. plocha, o výměře 229 m2 , k.ú. Kojetín, AGRO-družstvo Morava
Kojetín, za cenu 50,- Kč/m2 a
úhradu nákladů spojených s
převodem nemovitostí,
schválilo přijetí daru pozemní komunikace – silnice
III/04717 v délce 0,309 km,
nacházející se na pozemku p.
č. 5784/6, ost. plocha, obci Kojetín, k.ú. Kojetín a uzavření
Smlouvy o budoucí darovací
smlouvě mezi Městem Kojetín
a Olomouckým krajem,
vydalo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2007, o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 5/2003 k
zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku při chovu a
držení domácích zvířat
Jiří Šírek

Informace pro občany
K některým fámám v Kojetíně
V poslední době se na vedení Města Kojetín i některé zaměstnance MěÚ Kojetín obrátilo poměrně velké množství občanů s dotazem, týkajícím údajného nastěhování obyvatel Škodovy ulice v Přerově do Kojetína. Dokonce se mluvilo o tom, že se tito lidé budou
stěhovat na SOU stavební, příp. na skautskou základnu, bývalou ubytovnu cukrovaru či do jiných větších budov v Kojetíně. Na vysvětlenou těchto fám musím uvést jediné: Město Kojetín nikdy nejednalo, nejedná a nebude jednat o jakémkoliv přestěhování občanů
z jiného města do Kojetína. Zároveň Město Kojetín nikdo neinformoval a nevznesl žádný požadavek tohoto druhu na přestěhování
občanů z jiného města do Kojetína.
Další fámou, rozšířenou po otevření koupaliště, je to, že vstup na koupaliště mají zdarma Rómové. Tyto dotazy zazněly dokonce
na zasedání zastupitelstva 19.6. Tady se snad nedá napsat nic jiného, než, že jde o holý nesmysl. Pokladní na koupališti má jeden ceník
vstupného, schválený radou města, platný pro všechny občany bez rozdílu.
Jiří Šírek
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Komunitní plánování sociálních služeb

Vážení občané,
v minulých číslech jsme Vás
informovali o zahájení procesu
Komunitního plánování sociálních služeb ve městě Kojetín.
Nyní bychom Vám rádi
představili dalšího poskytovatele sociálních služeb v Kojetíně, a to Pečovatelskou službu
Města Kojetín, organizační
složku města Kojetín. Krátce
Vám také představíme sdružení Alfa Handicap.
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA KOJETÍN je terénní nebo ambulantní služba
poskytovaná osobám, které
mají sníženou soběstačnost z
důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, a rodinám s dětmi,
jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby. Služby nabízí těm občanům města Kojetín
a místních částí Kovalovice a
Popůvky, kteří nejsou schopni sami nebo s pomocí rodiny
zvládat domácnost a běžné

denní sebeobslužné úkony.
Cílem pečovatelské služby je přiměřeně, individuálně
podporovat seniory a zdravotně postižené tak, aby co nejdéle
mohli zůstat v přirozeném domácím prostředí bez narušení
kontaktů s rodinou a přáteli
a zároveň byl zachován jejich
běžný způsob života v důstojných podmínkách.
Organizace zajišťuje tyto
služby: podávání jídla a pití,
oblékání a svlékání, pomoc
při pohybu, přesun na lůžko
nebo vozík, osobní hygiena,
pomoc při použití WC, dovoz
nebo donáška jídla, pomoc při
přípravě jídla a pití, příprava a
podání jídla a pití, běžný úklid
domácnosti, velký úklid po
malování, donáška vody, topení, nákupy a pochůzky, velký
nákup, praní prádla, doprovod
a dohled, převoz vozidlem PS
dle požadavků uživatele.
Pečovatelská služba se
poskytuje za plnou nebo částečnou úhradu v závislosti
na příspěvku na péči. Ceník
schválila Rada města Kojetín
dne 16.1.2007.

Pečovatelská služba pracuje
s počtem sedmi pečovatelek z
povolání a jednou pracovnicí
informačních a komunikačních technologií pod vedením
vedoucí pečovatelské služby.
Pracovnice PS v přímé péči
(pečovatelky) mají podle zákona o sociálních službách
odpovídající kvalifikaci a dále
se účastní pravidelných vzdělávacích kurzů, aby byla zajištěna kvalitní, odborná a efektivní
péče o uživatele služeb.
V rámci projektu „Modernizace materiálního a technického zázemí pro rozvoj sociálních služeb ve městě Kojetín“
byly upraveny venkovní části
areálů domů s pečovatelskou
službou. Vznikla tak alternativa pro trávení volného času
– pro společenské, případně
sportovní aktivity a aktivity se

sociálně preventivní funkcí.
Bylo také zakoupeno vozidlo Renault Kangoo SUN se
speciální úpravou pro převoz
zdravotně postižených osob
a zřízena ubytovací jednotka
pro krizové situace na DPS 6.
května. Na všech DPS bylo zavedeno tísňové volání, obyvatelé DPS si tak mohou přivolat
pomoc nepřetržitě po dobu 24
hodin.
Na všech DPS byly zřízeny
internetové koutky, které jsou
ZDARMA zpřístupněny pro
klienty PS, všechny seniory
a zdravotně postižené, nezaměstnané z úřadu práce, žáky
základních a středních škol a
další partnery projektu. Rozpis výuky a možnosti přístupu
k počítačům na jednotlivých
DPS:

8:00 - 11:00

13:00 - 16:00

Pondělí

Víceúčelová klubovna

DPS J. Peštuky

Úterý

Víceúčelová klubovna

Víceúčelová klubovna

Středa

DPS Dr. E. Beneše

DPS. Stan. Masára

Čtvrtek

Víceúčelová klubovna

DPS J. Peštuky

Pátek

DPS 6. května

Kontaktní údaje:
Pečovatelská služba Města Kojetín, Náměstí Dr. E. Beneše 3, 752 01 Kojetín
E-mail: vedouci@ps.kojetin.cz ,Telefon: 581 762 282, 775 753 342

V Kojetíně působí také ALFA HANDICAP, sdružení občanů se zdravotním
postižením přerovského regionu. Sdružení
Alfa Handicap, místní organizace Kojetín,
byla ustanovena po transformaci smíšených organizací k 1. 1. 2003 ze stávajícího
Sdružení zdravotně postižených v ČR se
smíšenými chorobami. Toto sdružení má
cca 60 členů.
Hlavní náplní činnosti jsou setkávání
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se s ostatními členy sdružení a předávání
si zkušeností a poznatků, návštěva kulturních a společenských akcí, zájezdy apod.
Kontaktní údaje:
Alfa Handicap
Sdružení zdravotně postižených Kojetín
se sídlem Kojetín, zastoupené p. Marií
Nakládalovou, předsedkyní sdružení
Husova 740, 752 01 Kojetín
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Pečovatelská služba Města Kojetín

V pondělí 4. června 2007 proběhla v
prostorách DPS Dr. E. Beneše letní slavnost pro všechny obyvatele pečovatelských
domů, členy Klubu důchodců i seniory z
řad veřejnosti.

Akce navázala na úspěšnou Letní zahradní slavnost konanou v minulém roce
ve venkovních prostorách DPS Stan. Masara.
Pro všechny zúčastněné bylo opět připraveno malé pohoštění a občerstvení. I
letos nám velmi teplé odpoledne zpříjemňovala hudba p. Přikryla, která část návštěvníků roztancovala.
Aby se netančící návštěvníci nenudili,

připravili jsme pro ně jednoduché soutěže
s kostkami - stavění komínu z kostek, házení kostek do koše, hraní čáry apod. Překvapilo nás, s jakým nadšením se senioři
do her zapojili a také jakou radost měli z
obdržených diplomů.
Věříme, že se všichni bavili a rádi mezi
nás opět zavítají.
Kolektiv PS

Mateřská škola Kojetín
Květen v mateřské škole
S měsícem dubnem jsme se
rozloučili nejen jako malé čarodějnice na zahradě mateřské
školy, ale také sportem. Naše
děti vystoupily se svou pohybovou skladbou ,,Žluťásci“ na
sokolovně, kde byli 30. dubna
2007 vyhlášeni sportovci roku.
S měsícem květnem a s májem přišel ten slavný den, kdy
všechny maminky měly svátek.
Všechny maminky, babičky a
nejen ony, se přišly podívat na
besídky, které si děti společně
se svými učitelkami připravily.
Zazpívaly, zarecitovaly, předvedly nějaký ten taneček a se sladkou pusou maminkám popřály

všechno nejlepší a předaly jim
dárečky.
Ani po besídkách jsme nezaháleli a jeli jsme do Přerova
navštívit kino Hvězda, kde vystoupily se svým programem
„Tetiny na dvorku“. Dětem tak
přiblížily život domácích zvířat
a společně si všichni zazpívali
známé písně o zvířátkách.
U zvířat ještě zůstaneme,
protože jsme se 22. a 27. května vypravili na školní výlet do
Koryčan, kde je jezdecký areál.
V Hipocentru Koryčany prožily
děti pohodový den na statku s
dalším sportovním, přírodovědným i výtvarným progra-

mem. Dětem bylo ukázáno,
jak se koně ošetřují, krmí a co
všechno dovedou, co všechno
se můžou naučit a jak. Shlédly
výcvik koně na lase i bez lasa.

Každé dítě si kromě krásných
zážitků odvezlo také malý suvenýr z HIPA.
Zita Čížkovská

Učíme se dopravní výchově
Tak jako každoročně i letos
v rámci měsíce bezpečnosti navštívily 30. dubna děti z oddělení Rybičky, Pastelky a Srdíčka
dopravní hřiště v Prostějově.
Na toto hřiště v Prostějově jely
děti poprvé a mohly si zde vyzkoušet řešení jednoduchých
dopravních situací a své znalosti pak uplatnily při jízdě na
koloběžkách, šlapacích moto-
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kárách a ti nejzdatnější také při
jízdě na kole. Všichni účastníci
dojeli do cíle bez nehod.
Dopravní výchova není
jen hra, ale pomáhá budoucím
prvňáčkům při prvních samostatných cestách do školy, při
prvních krůčcích v dopravním
provozu.
Nasťa Šírková
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TV Olympiáda mateřských škol
V úterý dopoledne 14.
května 2007 proběhla v areálu
MŠ Kojetín „Olympiáda dětí z
mateřských škol“.Do soutěže
se přihlásilo 80 dětí a to z MŠ
Kojetín, MŠ Tovačov a MŠ
Měrovice.
Děti měly možnost soutěžit
ve třech disciplínách: běh na
20 m, hod tenisovým míčkem
a skok do dálky.
Vyhodnocení poté proběhlo na hřišti MŠ a 18 vítězů bylo
odměněno medailí, diplomem,
věcnou cenou a sladkostí. Malou sladkost si zaslouženě odnesli všichni malí sportovci.
Sportovní dopoledne se všem
moc líbilo , vládla skvělá atmosféra a počasí nám také přálo.
Umístění malých sportovců

v jednotlivých disciplínách:
Běh – děvčata (20 m): 1.
místo Michaela Zavřelová - MŠ
Kojetín (čas 4,55 s), 2. místo
Anna Hrabalová - MŠ Kojetín
(čas 4,71 s), 3.místo Aneta Kyselá - MŠ Kojetín (čas 4,80 s).
Běh – chlapci (20 m): 1.
místo Pavel Otáhal - MŠ Kojetín (čas 4,40 s), 2. místo Denis
Zaoral - MŠ Kojetín (čas 4,52 s),
3. místo Filip Jež (čas 4,61 s).
Hod – děvčata: 1. místo
Marie Slámová - MŠ Kojetín
(20 m), 2. místo Kateřina Beníšková - MŠ Měrovice (10 m),
3. místo Anetka Dostalíková MŠ Kojetín (9,90 m).
Hod – chlapci: 1. místo Jaroslav Vozatár - MŠ Kojetín (20,60
m), 2. místo Jan Krejčíř - MŠ Ko-

jetín (17,70 m), 3. místo Jakub
Pospíšil - MŠ Tovačov (16 m).
Skok – děvčata: 1. místo
Ivana Hlavinková - MŠ Měrovice (126 cm), 2. místo Adéla
Čížkovská - MŠ Kojetín (110
cm), 3. místo Veronika Hrabalová - MŠ Kojetín (108 cm)

Skok – chlapci: 1. místo
Jakub Tabara - MŠ Kojetín
(136 cm), 2. místo Josef Hájek
- MŠ Kojetín (117cm), 3. místo
Martin Zdráhal - MŠ Měrovice
(115 cm).
sekce TV MŠ
Foto: Radka Michálková

Červen v mateřské škole
A je za námi červen a s ním
i konec školního roku. A jaký
vlastně ten letošní červen byl?
1. června jsme oslavili svátek
všech dětí. Sluníčko nám svítilo
a tak se na hřišti MŠ Hanusíkova ulice sešel indiánský kmen
„Čipervavové“, který se vydal
po stopách medvěda grizzlyho.
Nebylo to tak jednouché, indiáni museli plnit plno úkolů, než
se dostali k pokladu. Zatančili si
také u indiánského totemu, který dětem vyrobil jeden šikovný
tatínek naší malé indiánky. Tímto mu moc za všechny indiány
děkujeme. Všichni se celý týden
na tento indiánský den připravo-
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vali a domů si odnesli nejen plno
zážitků, ale i pravé indiánské korálky, tomahavky a diplomy.
Některé děti odjely slavit
svůj den do Kroměříže do podzámecké zahrady, jiné se vydaly
na dlouhou vycházku do loděnice. Všem se ale oslavy vydařily,
neboť sluníčko nám svítilo po
celý den.
Během celého června jsme
se vyřádili také na zahradě. Asi
největší potěšení měly děti z mlhoviště, kde se mohly ochladit v
horkých červnových dnech.
V druhé polovině června
ještě předškolní děti navštívily
knihovnu, kde pro ně byly při-

praveny knihovnické lekce, dále
se podívaly do tříd stávajících
prvňáčků v obou základních
školách, aby se trošku seznámily
s prostředím, do kterého nastoupí po prázdninách.
V závěru školního roku bylo
jako každoročně připraveno milé
rozloučení pro všechny „naše“

děti, které odcházejí do prvních
tříd, v obřadní síni MěÚ Kojetín.
Přejeme tedy všem odcházejícím dětem hodně úspěchů v
1. třídě a všem dětem, rodičům
i zaměstnancům školy krásné
prázdniny plné sluníčka , pohody a zajímavých zážitků…
vedení MŠ Kojetín

Číslo 7/2007

Kojetínský zpravodaj

ZŠ Sv. Čecha Kojetín
Škola v přírodě Vizovice 2007
Dne 28. května, krátce po 8.
hodině ranní, vyrazily děti z 2.
až 5. tříd naší školy za přírodou.
Čekalo nás pět dní v rekreačním
středisku Revika Vizovice.
Všichni jsme jeli se smíšenými pocity, jelikož jsme se s
nevalnou předpovědí počasí
vydali do námi zatím neprozkoumaného terénu Vizovických vrchů.
Po příjezdu na místo jsme
si ale oddechli. Naskytl se nám
pohled na rozlehlé zelené lesy
a louky, uprostřed kterých se
nacházelo krásné středisko.
Všechny děti zaujal především
velký bazén a několik sportovních hřišť, která jsme měli k
dispozici.
Na děti čekal bohatý pro-

gram plný her a soutěží nazvaný „Po stopách hřiba královského“. Všechny se zúčastnily
např. orientačního závodu lesem, sportovních utkání, soutěže Super star a samozřejmě
také dětmi velmi oblíbené noční hry, které se vždy účastní jen
ti nejodvážnější.
Všechny děti soutěžily za
své družstvo hříbků - Muchomůrek, Hřibů, Babek, Václavek, Kotrčů a Pýchavek. O
všech těchto hřibech se také
naučily i speciální „houbovou
hymnu“. Za každý splněný
úsek celotýdenní hry dostávaly
sladké odměny.
Počasí se nad námi slitovalo
a vydatné deště probíhaly vždy
jen v době, která nenarušila

naše plány. Povedlo se nám tak
navštívit i místní sklárnu, kde
jsme viděli při práci opravdové
sklářské mistry, a kde jsme si
mohli nakoupit i krásné dárky
pro své nejbližší.
Na bazén však bylo sluníčka
stále málo, a tak děti doufaly a
trpělivě čekaly. A nakonec se
opravdu dočkaly! Dopoledne
před odjezdem se
výrazně oteplilo a
tak jsme se konečně
všichni oblékli do
plavek a mohli se vydovádět v bazénu.
Na závěr proběhlo slavnostní vyhodnocení družstev,
předání
odměn,
a pak už jsme jen

mávali a vzpomínali na hezké
chvilky uprostřed přírody.
Už teď se všichni těšíme na
další školu v přírodě, kterou si
rádi zopakujeme na stejném
místě, kde se nám všem moc
líbilo.
Dita Červenková,
za kolektiv pedagogů

Turistický kurz 2007
Mnoho dětí mrzelo,
že letošní zima byla na
sněhovou nadílku velmi
skoupá,.Dlouho očekávaný „lyžák“ se nekonal.
Díky této skutečnosti
měli však mnozí možnost zhlédnout prostředí Králického Sněžníku
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v plné letní kráse. Téměř
čtyřicet našich žáků druhého stupně odjelo začátkem června na „turisťák“.
Při vycházkách po okolí
získali nejen představu o
tom, jaké svahy je čekají
v zimě, ale také zdolali vrcholy Paprsek a Králický

strana 7

Kojetínský zpravodaj
Sněžník / 1424 m.n.m. /.Zastávka u samotného pramene
Moravy byla taktéž velmi zajímavá. Počasí nám přálo a ani

desítka puchýřů náladu nezkazila. Všichni odjížděli po týdenním pobytu příjemně naladěni a spokojeni s našlapanými

kilometry. Orientace na mapě
a práce s buzolou již pro většinu nebude ničím neznámým.
Doufáme, že i tento kurz zůsta-

ne v plánu akcí ZŠ Svatopluka
Čecha pro další školní roky.
Mgr. Yveta Gorčíková,
Mgr. Marcel Hrabal

ZŠ Sladovní Kojetín
Skvělý úspěch našich žáků
V měsíci květnu proběhlo na Základní škole Sladovní
Kojetín školní kolo v lehkoatletickém čtyřboji, z kterého
byli vybráni reprezentanti do
okresního kola, které se konalo 17. května 2007 v Hranicích
na Moravě. Za velmi těžkých
povětrnostních podmínek, v
silném větru a prudkém lijáku vybojovali naši žáci (Lukáš Krištof, Jan Ohera, Jana
Šiváková, Denisa Bejdáková
a Petra Sekaninová) skvělá
umístění. Družstvo hochů se
umístilo celkově na 2. místě,
družstvo dívek na 3. místě. V

kategorii jednotlivců se nejlépe
umístil Lukáš Krištof na celkově 1. místě a tímto si vybojoval
postup do krajského kola této
soutěže. Všem jmenovaným
žákům děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.
Lukáš Krištof se 31. května
2007 zúčastnil krajského kola
Sportovních her mládeže - lehkoatletického čtyřboje v Šumperku a zde jako reprezentant
přerovského okresu vybojoval
vynikající 2. místo a zajistil si
svým skvělým výkonem postup do celorepublikového
kola, které se bude konat 12. -

14. června 2007 v Praze.
V Praze bude reprezentovat
ZŠ Sladovní, město Kojetín,
okres Přerov a zároveň i Olomoucký kraj. Přejeme mu co

nejlepší umístění v soutěži a
také příjemné 3 dny strávené
v Praze, kde na něj čeká velmi
bohatý kulturní program.
Radka Dufková, učitelka

Gymnázium Kojetín
Dopis č. 2 – Vzpomínka na RNDr. Jaroslava Kopřivu
Vážený pane profesore,
čas letí a já zjišťuji, že jsem
Vám již dva roky nesdělila,
jestli plamínek zájmu o přírodovědné předměty, který jste
v nás jiskřičkou zapálil, hoří
dál.
Tak tedy po pořádku, stále se rádi zúčastňujeme všech
přírodovědných soutěží a dáváme o sobě vědět. V červnu
2006 student Michal Kunčar
ze septimy velmi dobře reprezentoval naši školu v krajském
kole SOČ s prací „Monitoring
výskytu obojživelníků v lužních lesích CHROPYŇSKO“.
Obsadil zde velmi pěkné
3.místo. Práce má ještě pokračování, Michal spolupracuje se spolužákem Ondrou
Voždou a pod dohledem vyučující biologie Vladimíry
Vránové tvoří další část, se
kterou chtějí soutěžit v roce
2007-2008. Uvidíme, zda se
jim práce podaří.
Pokračujeme dále v soutěži „Naší přírodou“, kde se
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zapojují hlavně studenti nižšího gymnázia. Letos v březnu jsme obsadili v kategorii
mladších jedno první, dvě
třetí a jedno čtvrté místo.
V kategorii starších jsme ve
stejném semifinále obsadili
tři první a jedno druhé místo. Byly to studentky Kristýna Sigmundová, Dominika
Okruhlicová, Veronika Pešáková a Lucie Matějčková z
primy a studenti tercie Petr
Hadraba, Filip Navrátil, Petr
Davidík a Ondřej Gazda.
V okresním finále se
všichni první utkali ve svých
kategoriích mezi sebou a
Kristýna Sigmundová z primy
obsadila 3. místo a Filip Navrátil 1.místo. Vybojovali si
tím zájezd na Kralický Sněžník 29. května 2007, který pro
ně pořádá BiOS Přerov. Na
tuto soutěž studenty připravovaly jejich učitelky biologie
Vladimíra Vránova a Petra
Topičová.
Dne 17. května se kona-

lo okresní kolo Biologické
olympiády kategorie D. Zúčastnil se Lukáš Burget, vítěz
školního kola, dále Roman
Panáček a David Formánek.
Hoši jsou ze sekundy, byla to
jejich první okresní zkouška z
biologie, ve které se umístili
určitě výborně: Lukáš 5. místo, David 11. místo a Roman
12. místo. Na tuto soutěž studenty připravovala Vladimíra
Vránová.
Také v chemii nezahálíme.
V kategorii D si nejlépe vedl
Pavel Francínek z kvarty. Obsadil 2.místo v krajském kole
v Hranicích a připravila jej
Petra Topičová.
Nezapomeneme hlavně
na Tomáše Matušku ze sexty, který v kategorii C obsadil
v krajském kole překrásné
1.místo a porazil 35 soupeřů z gymnázií, SOSP a SOUS
Olomouckého kraje. Jeho
spolužák Lukáš Kubalík byl
ve stejné kategorii úspěšný
řešitel. Tyto studenty připra-

vovala jejich učitelka Jana
Smažilová.
A to ještě není všechno.
21. - 24. května proběhly maturity, kde 18 studentů z biologie a 15 studentů z chemie
ukázalo svým učitelkám Vladimíře Vránové a Janě Smažilové, že se tyto předměty u
nás učí výborně.
Na závěr – 6. června 2007,
ve středu, jedu pracovat do
okresní komise Malé chemické olympiády, kterou jsem za
pomoci okresní metodičky
Hanky Zárubové před 5 lety v
okrese Přerov rozjížděla.
Podařilo se a v dnešní
době je mezi nejmladšími
chemiky velký zájem. Letos
pojedou tři studenti z tercie,
které připravila jejich učitelka
Petra Topičová a o výsledku
Vám napíšu zase příště.
Zkrátka plamínek zájmu
opravdu hoří dál.
Vladimíra Vránová,
Gymnázium Kojetín
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Městský dům dětí a mládeže
„Uvězněni v dinoparku“
23. května 2007 ZK Šikulka navštívil
Dinopark ve Vyškově. V zookoutku se
dětem nejvíce líbil pštros a velbloud. Společně jsme obdivovali také pávy, kteří byli
zajímaví nejen svým krásným peřím, ale i
neobyčejně pronikavým zvukem.
Do dinoparku nás odvezl vláček, ve
kterém jsme se dověděli zajímavé informace o druhohorách.
Konečně jsme se dostali do období jury,
kde děti nadšeně pobíhaly od dinosaura k
dinosaurovi. Viděli jsme výjevy mírumi-

lovných býložravců i hrůzné situace nemilosrdného zákona přírody, například kdy
masožravci útočí na samici a její mládě.
Celou atmosféru umocňovaly pohyby a
zvuky zvířat. Na konci cesty se děti vyřádily na prolézačkách, zhlédly
3D kino, a když jsme se chystali do archeologického centra
vyhrabávat z písku dinosauří
kostru, spustil se mohutný liják a bouřka. Proudy vody se
valily všude a blesky byly čím

dál blíž. Do toho zněly zvuky Tyrannosaura rexe. Bylo to opravdu strašidelné.
Na stí jsme se v pořádku vrátili domů
a máme na dinopark silné vzpomínky.

Radovánky ve Stříbrnicích
26. května ve Stříbrnicích
proběhla akce s názvem Radovánky při příležitosti blížícího
se Mezinárodního dne dětí.
Pořadatelé akce ZK Šikulka, OÚ Stříbrnice a MěDDM
Kojetín dlouho před tím všechno pečlivě připravovali. Už se
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očekávalo jen jestli bude přát
počasí. I když nás ze začátku
postrašila jarní bouřka, vše začalo, jak bylo v plánu. Příchozí
děti dostaly od obecního úřadu
občerstvení a od dalších sponzorů cukrovou vatu zdarma. U
vstupu na ně čekala první sou-

těž: „Nakresli si svoji medaili!“ Když se objevili i poslední
opozdilci, předvedly se nám taneční skupiny z MěDDM Kojetín Kvítko a Aerobik. Za pěkná
vystoupení jim děkujeme. A
pak už následovalo odpoledne
plné soutěží o odměny. Protože

jsme měli štědré sponzory, děti
si domů odnášely mnoho sladkostí a jiných cen.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na této
akci jakkoliv podíleli.
Anna Matějčková
vedoucí ZK Šikulka
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Kam za kulturou
Kojetínské hody 2007 a Kojetínské hudební léto 2007
Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín
vás srdečně zvou na

KOJETÍNSKÉ HODY 2007 A KOJETÍNSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2007
17. – 19. SRPNA 2007,
které se konají za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje

Program Kojetínských hodů 2007:
PÁTEK 17. SRPNA 2007
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
Zahrádka U komína Bowling City Kojetín
HLAVNÍ PROGRAM
14.00 hodin – Dětská diskotéka (Možná přijde i kouzelník...)
Galerie VIC Kojetín
18.00 hodin – Slavnostní vernisáž výstavy fotografií Jaroslava
Hebnara
Stadion Morava Kojetín
20.00 hodin – Předhodová zábava
Zahrádka U Pedyho Kojetín
20.00 hodin – Taneční večer s živou hudbou

SOBOTA 18. SRPNA 2007
Areál sokolské zahrady Kojetín
9.00 hodin - 30. ročník Turnaje Střední Moravy v odbíjené
20.00 hodin – Hodová zábava
Masarykovo náměstí Kojetín
9.00 hodin – Soutěž mladých hasičů
Galerie VIC Kojetín
9.00 -17.00 hodin – Výstava fotografií Jaroslava Hebnara + expozice muzea Nové sbírky
Sál Sokolovny Kojetín
14.00 hodin - VII. setkání harmonikářů
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kojetín
18.00 hodin – Mše svatá – Předvečer slavnosti Nanebevzetí
Panny Marie

NEDĚLE 19. SRPNA 2007
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kojetín
7.30 hodin – Mše svatá - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
v odpoledních hodinách – Výstup na věž kostela
17.00 hodin – Společná modlitba Mariánských nešpor
Parkoviště u Alberta Kojetín
9.00 hodin - Lunapark
Galerie VIC Kojetín
9.00 -17.00 hodin – Výstava fotografií Jaroslava
Hebnara + expozice muzea Nové sbírky
Nádvoří VIC Kojetín
14.00 hodin – Cimbálová muzika Dubina
Obřadní síň MěÚ Kojetín
12.00 hodin – Setkání rodáků ročník 1932
Masarykovo náměstí Kojetín
14.00 hodin (park) – Dětské hry a soutěže
po celý den – Lidový jarmark a skákací hrad
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9.00 – 13.00 hodin
Krojovaný průvod + Jízda králů
(Trasa: Závodí – Mlýnská – náměstí Dr. E. Beneše – Masarykovo
náměstí – Komenského náměstí - Sv. Čecha - Tyršova – Masarykovo náměstí)
Předání hodového práva
Přehlídka národopisných souborů
Sluníčko MěDDM Kojetín, Pantlék Němčice n. H., Omladina
Martinice, Hlahol Mysločovice, Hanák Troubky, Ječmínek Chropyně, Vrtek Opava, Hanácká beseda MěKS Kojetín
Dechová hudba Věrovanka
14.00 – 16.00 hodin
Mažoretky
Krasojízda Němčice n. H.
Fiach Bán Olomouc (irské tnace)
Bubbleshow Praha – bublinářské vystoupení
16.00 hodin
Šermířský spolek Kojetín
16.30 hodin
Iva Frühlingová & Band - koncert
18.30 hodin
Revival AC/DC - koncert
Za nepříznivého počasí – Sokolovna Kojetín.
Změny v programu vyhrazeny.
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Program Kojetínského hudebního léta 2007
Masarykovo náměstí

JAZYKOVÉ
- Jazyk anglický (začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí)
- Jazyk německý (začátečníci i pokročilí)
- Jazyk ruský (začátečníci i pokročilí)

PONDĚLÍ 20. SRPNA 2007
17.00 hodin – Starý fóry Brno (country)
ÚTERÝ 21. SRPNA 2007
17.00 hodin – Vesničani Uhřičice (rock)
STŘEDA 22. SRPNA 2007
17.00 hodin – Weytora Brno (středověká hudba)
ČTVRTEK 23. SRPNA 2007
17.00 hodin – Veselá zhouba Prostějov, IQ Opice Kojetín, Něco mezi
Prostějov (rockový mix)
PÁTEK 24. SRPNA 2007
17.00 hodin – Rozmarýnka Vlčnov (dechová hudba)

Městské kulturní středisko pořádá
ve spolupráci s CK Marion Tour
tyto zájezdy:
zájezd
Paříž
BODIES – výstava
Drážďany – Berlín – Postupim
Tulln – květinový veletrh
Benátky
Bratislava - korunovační slavnosti
Zámek Hof – Moravské pole

POHYBOVÉ
- Jóga
- Cvičení Pilátes metodou
- Kalanetika
- Taneční nejen pro studenty Gymnázia Kojetín
- Kurz sebeobrany

DIVADLO
Divadelní soubor Hanácká scéna při MěKS Kojetín
Informace: Lenka Šípková, tel: 608 329 590

Za nepříznivého počasí – Sokolovna Kojetín.
Změny v programu vyhrazeny.

datum
3. – 8. července
14. července
17. – 19. srpna
25. srpna
31. srpna – 2. září
1. září
8. září

Městské kulturní středisko Kojetín
vyhlašuje kurzy na rok 2007/2008

cena
5 450,- / 5 900,- Kč
570,- Kč
2 690,- Kč
760,- Kč
1 950,- Kč
620,- Kč
560,- Kč

FOLKLÓRNÍ TANEC
Národopisný soubor Hanácká beseda při MěKS Kojetín
Informace: Karel Drbal, tel: 581 761 797

VÝTVARNÁ TVORBA, FOTOGRAFIE
Tvůrčí skupina Signál 64 při MěKS Kojetín
Informace: Jaroslav Kačírek, tel: 606 736 958

COUNTRY TANCE
Taneční skupina LUCKY WHILE při MěKS Kojetín
Informace: Eva Zítková, tel: 732 241 152

Z kroniky MěKS
1. června 2007
se konal tradiční Den otevřených dveří Vzdělávacího a
informačního centra v Kojetíně. Návštěvníci si měli možnost
prohlédnout celé centrum a zakoupit si nějaký ten suvenýr z
našeho města na informacích.
Kolemjdoucí také lákaly zajímavé výstavy, které si mohli
zdarma prohlédnout - putovní
výstavu Tisíc tváří ženy, výstavu z děl akademických sochařů
Stanislava Hlobila st.a Stanislava Hlobila ml. a expozici
kojetínského muzea „Církevní
památky“.

Číslo 7/2007

1. června 2007
se zaplnilo nádvoří Vzdělávacího a informačního centra dětmi a jejich rodiči, aby
s námi společně přivítali léto.
Celým programem nás provázeli studenti místního gymnázia Honza Kramář a Tomáš
Mikulíčka. V bohatém téměř
hodinovém bloku tanečních
vystoupení se představily převážně zájmové kroužky MěDDM Kojetín a Sokola Kojetín.
Konala se i soutěž o nejkrásnější obrázek. A protože 1. června
měly všechny děti svůj svátek,
čekalo na ně velké představení

- pohádka v podání herců Divadla Koráb z Brna. Pohádka
nám vyprávěla o zakleté princezně, kterou vysvobodil princ
ze zakletí zlého černokněžníka
pomocí tří svých kamarádů,
kteří se jmenovali Dlouhý, Široký a Bystrozraký.

strana 11

Kojetínský zpravodaj
8. června 2007
se konal pekelný klubový
večer - DnB in HELL. Vystoupili DJ´s RAMIREZ (Basstards), BERTHOLD (Sintetik),
HYNX (Synaps), NI-GAZZ
(Km), BLABLA (DnB production).

10. června 2007
se členové národopisného souboru Hanácká beseda
při MěKS Kojetín s dechovou
hudbou Hulíňané zúčastnili
třídenního folklórního festivalu „Otvára sa letu brána“ v Povážské Bystrici na Slovensku.
Kojetínští Hanáci na festivalu
zatancovali pásmo tanců „Ty
kojecké hatě“. Od místních
sklidili velký aplaus a obdiv
Slováků nad krásnými hanáckými kroji.

15. června 2007
se konal pekelný klubový večer - OPIČÍ GULÁŠ. V
pekle se představily kapely NIBIRU (Kroměříž), IQ OPICE
(Kojetín), SKINNED ALIVE
(Kojetín), DAVID KODÝTEK
(elektrik boogy), HIP HOP,
BEATBOX (hlasové bicí)...

16. června 2007
byla slavnostně otevřena
výroční výstava - 30 let tábora ve Vrážném. Tuto výstavu
uspořádali členové Sokola Kojetín, odboru Sport pro všechny. Výstava bude otevřena do
10. srpna 2007.

24. června 2007
se s pásmem tanců z Hané
zúčastnili členové národopisného souboru Hanácká beseda
při MěKS Kojetín Hanáckých
slavností v Holešově. Naši Hanáci prezentovali Město Kojetín v Holešově již popáté a vždy
s velkým úspěchem.

22. června 2007
se uskutečnila slavnostní
vernisáž prodejní výstavy naivních, lehce erotických obrazů
Lady Hamerníkové z Třebíče.
Svou vlastní tvorbu si v galerii
VIC Kojetín uvedla sama autorka. Výstava stojí za zhlédnutí a bude otevřena do 10. srpna
2007.

-svah-

Městská knihovna v Kojetíně informuje
Výstavka nejhezčích prací z výtvarné soutěže dětí mateřské školy
v rámci projektu CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
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Besedy „ NEOTESÁNEK“ pro žáky druhých tříd základních škol
(Základy slušného chování podle stejnojmenné knihy Ivony Březinové)
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Tipy na dovolenou
Městská knihovna nabízí k vypůjčení velký výběr turistických průvodců pro cesty po celé České republice – ať už autem, na kole
nebo pěšky.
U většiny průvodců jsou podrobné informace o navrhovaných trasách, samozřejmostí jsou kontaktní adresy na turistická informační centra, ubytovací zařízení, zajímavá místa.
Totéž platí i u průvodců do zahraničí – knihovna má ve svých fondech desítky nově vydaných průvodců do nejrůznějších zemí
světa. Jednotlivé knihy většinou zahrnují:
rady na cestu, informace pro řidiče
PŮJČOVNÍ DOBA V ČERVENCI A SRPNU
rady a zkušenosti cestovatelů
doprava, ubytování a stravování
Dětské oddělení
historie, umění a kultura
Pondělí 9-12 13-15 h.
turistické zajímavosti
Středa 9-12 13-15 h.
www stránky o navštěvované zemi
slovníček s výslovností
Oddělení pro dospělé
adresy a další zdroje informací
Úterý 8-12 14-17 h.
místopisný a obecný rejstřík
Čtvrtek 8-12 14-17 h.
mapy a barevné přílohy
Pátek 8-12 h.
Přijďte si do knihovny vybrat !

Kalendárium
Červenec 2007
2. 7. Narodil se Waldemar Matuška, český zpěvák a herec.
Interpret populárních písní např. Růže z Texasu, Sbohem lásko aj.
Role ve filmech Limonádový Joe, Kdyby tisíc klarinetů aj. (1932).
(75 let).
6. 7. Narodil se Maxmilián Habsburský, rakouský arcivévoda,
bratr císaře Františka Josefa I. Přijal nabídku stát se mexickým císařem, což se mu stalo osudným. Byl po porážce od revolucionáře
Benita Juaréze popraven. (1832). (175 let).
8. 7. Narodil se František Křižík, český vynálezce, průkopník
české elektrotechniky, vynálezce obloukové lampy. Dodnes udivuje návštěvníky Prahy fontána nazvaná jeho jménem. (1847).
(160 let).
9. 7. Zemřel Josef Malínský, český sochař. Významný umělec
období empíru, zachovala se díla funerální i monumentální plastiky. (1827). (180 let).
12. 7. Při leteckém ne ěstí zahynul Tomáš Baťa, český podnikatel, zakladatel firmy na výrobu obuvi stejného jména. (1932).
(75 let).
13. 7. Narodil se Václav Hollar, český rytec a grafik evropského významu. Téměř celý svůj život prožil v exilu, do Čech se vrátil
pouze na krátký čas jako člen diplomatické mise. Jeho rozsáhlé
dílo je dochováno v mnoha sbírkách. (1607). (400 let).
16. 7. Narodil se Roald Amundsen, norský cestoval a polární
badatel. Podnikl několik výprav do polárních oblastí, jako první
dosáhl Jižního pólu. V Arktidě zahynul při hledání Nobileho výpravy. (1872). (135 let).
20. 7. Zemřel Guglielmo Marconi, italský radiotechnik, nositel
Nobelovy ceny. Vynálezce bezdrátového telegrafu, věnoval se výzkumu elektromagnetických vln a další problematice. (1937). (70 let).

Číslo 7/2007

23. 7. Narodil se Haile Selassie I., etiopský císař. Období
jeho vlády bylo velmi neklidné. Po italské agresi do Etiopie musel opustit zemi, po návratu byl záhy svržen státním převratem.
(1892). (115 let).
28. 7. Byl uzavřen tzv. Berlínský mír mezi Pruskem a Habsburky, který definitivně stvrdil ztrátu Slezska, tehdy jedné z nejrozvinutějších oblastí habsburského soustátí. (1742). (265 let).
29. 7. Bylo založeno Moravské zemské muzeum v Brně, druhé nejstarší muzeum v českém království. Byl tak položen základ
nejvýznamnější muzeální instituce na Moravě. (1817). (190 let).
Srpen 2007
1. 8. Byl zahájen provoz na první železniční trati v Čechách.
Koněspřežná železnice vedla z Českých Budějovic do Lince.
(1832). (175 let).
2. 8. Byl vydán zákon, který zaváděl (od 1. ledna 1900) korunu jako platidlo na území Rakouska – Uherska a tedy i Čech a
Moravy. Uskutečnila se tak významná měnová reforma. (1892).
(115 let).
4. 8. V bitvě u Tachova, v jednom z nejvýznamnějších střetnutí v období husitských válek, zvítězily oddíly husitů nad vojsky
IV. křížové výpravy. (1427). (580 let).
6. 8. V Banské Štiavnici byla založena báňská škola. Funguje
dodnes a její výukou prošlo mnoho známých odborníků v oboru
hornictví. (1737). (270 let).
9. 8. Narodil se Karol Sidon. Původně literární redaktor a autor divadelních her se stal zemským rabínem české židovské obce.
Dle jeho scénářů bylo realizováno několik filmů. (1942). (65 let).
12. 8. Zemřel Vladislav Jindřich, moravský markrabě z rodu
Přemyslovců, bratr krále Přemysla Otakara I. Ustoupil svému bra-
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tru v bojích o český trůn a spokojil se se správou Moravy. (1222).
(785 let).
13. 8. Zemřel James Oliver Curwood, americký spisovatel.Své
zkušenosti ze života u Eskymáků a v oblasti Hudsonova zálivu
ztvárnil v knihách Vlčák Kazan a Král šedých medvědů. (1927).
(80 let).

22. 8. Narodil se Miloš Kopecký, český herec, člen několika
divadel. Proslul jako představitel záporných hrdinů, účinkoval též
ve filmu a televizi. Role divadelní“ Harpagon, Richard III., ve filmech Limonádový Joe aj. (1922). (85 let).
24. 8. Bartlomějská noc. Na popud královny Marie Medicejské
došlo k hromadnému vraždění hugenotů katolíky. (1572). (435 let).

17. 8. V bitvě u Smolenska zvítězil císař Napoleon I. nad ruskou armádou. Byl to jeden z posledních úspěchů jeho tažení do
Ruska, které skončilo nakonec katastrofou. (1812(. (195 let).

28. 8. Do Prahy byly z Vídně navráceny české korunovační
klenoty. Tato událost posílila české národní sebevědomí. (1867).
(140 let).

19. 8. Zemřel Blaise Pascal, francouzský matematik, filosof a
teolog. Stoupenec jansenismu, své postoje formuloval v díle zvaném Myšlenky. Rovněž se zabýval kulosečkami a výzkumem hydrostatického tlaku. (1662). (345 let).

29. 8. Narodil se John Locke, anglický filosof, představitel
empirismu. Názorový odpůrce René Descarta shrnul své úvahy
do několika knih. Dílo: Esej o lidském rozumu, Dvě pojednání o
vládě.(1632). (375 let).

20. 8. Narodil se generálmajor František Fajtl, český voják, pilot, účastník bojů 2. světové války na několika frontách. Nositel
mnoha spojeneckých vyznamenání. (1912). (95 let).

31. 8. Zemřel Vilém Vok z Rožmberka, významný český aristokrat a nejvyšší purkrabí českého království. Proslul jako mecenáš mnoha umělců, mimo jiné nechal postavit renesanční zámek
Kratochvíle. (1592). (415 let).
(řez)

Církev československá husitská
Náboženská obec KOJETÍN
Program setkání v červenci a srpnu
1.7.2007 Neděle – bohoslužby od 10,00 hod. v Husově sboru (vzpomínka na br. far. D. Malého – ukládání urny do Kolumbária Husova sboru)
2.7.2007 Pondělí – biblická beseda: Mr. Jan Hus od 15,00 hod. v DD Tovačov (společenská místnost)
8.7.2007 Neděle – slavnostní bohoslužby: vzpomínka na Cyrila s Metodějem a na Mr. Jana Husa od 8,15 hod. ve Skalce
(sál Obecního domu)
8.7.2007 Neděle – slavnostní bohoslužby: vzpomínka na Cyrila s Metodějem a na Mr. Jana Husa od 10,00 hod. v Husově sboru
15.7.2007 Neděle – bohoslužby od 8,15 hod. v Polkovicích (obřadní síň Obecního úřadu)
15.7.2007 Neděle – bohoslužby od 10,00 hod. v Husově sboru
22.7.2007 Neděle – bohoslužby od 10,00 hod. v Husově sboru
29.7.2007 Neděle – bohoslužby od 10,00 hod. v Husově sboru
5.8.2007 Neděle – bohoslužby od 10,00 hod. v Husově sboru
12.8.2007 Neděle – bohoslužby od 8,15 hod. ve Skalce (sál Obecního domu)
12.8.2007 Neděle – bohoslužby od 10,00 hod. v Husově sboru
19.8.2007 Neděle – bohoslužby od 8,15 hod. v Polkovicích (obřadní síň Obecního úřadu)
19.8.2007 Neděle – bohoslužby od 10,00 hod. v Husově sboru
26.8.2007 Neděle – bohoslužby od 10,00 hod. v Husově sboru

Ježíšova modlitba za jednotu
„Ať jsou všichni jedno, jako
ty, Otče, ve mně a já v tobě; ať
jsou i oni jedno v nás, aby svět
uvěřil, že jsi mě poslal.“ Jan
17,21
Jak je známo Jan, jako jediný z evangelistů, pohlíží jinak
na události kolem Poslední večeře a po ní. Jedině v evangeliu
apoštola Jana se dočteme, že
Ježíš ještě před odchodem do
Getsemane vykonává modlitbu
za své učedníky a za jejich jed-
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notu. Nelze si opět nepovšimnout té poezie, krásné zpěvnosti, kterou jsou nám Kristova
slova sdělována. Nejedná se
totiž zdaleka jen o modlitbu. Je
to vlastně celá meditace. O co
totiž jde v modlitbě? O co jde
především v meditaci? O klid,
mír, ticho a především sjednocení s existencí, tedy sjednocení s Bohem. A mistr ještě před
svým odchodem prosí za své
nejbližší. Ví, že oni tu musí zů-

stat, když on odejde, a ví, že to
nebudou mít lehké.. Prosí svého Otce, aby jim dal to nejcennější, co už před tím dal jemu
samému. Všechny duchovní
dary najednou. Jednotu. Jednotu člověka s Bohem. Protože
ta není sama sebou.. A nikoliv
Bůh, ale my lidé ji neustále narušujeme a všelijak porušujeme. Svou nedůvěrou, neláskou
a neupřímností. Všelijakými
planými touhami a představa-

mi naší často chorobné mysli.
Představme si na chvíli, že
jsme skutečnými Ježíšovými
učedníky. Že náš mistr a Pán
je s námi, vedle nás, můžeme
se ho dotknout. Můžeme ho
pozorovat, ve dne za jasného
slunečního světla. I za tmavé
noci, kdy z pod mraků nesměle
ční měsíc.. Co vidíme? Naprostý zázrak! Ježíš je totiž sám o
sobě jediným a skutečným zázrakem! Ty ostatní, co se kolem
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něj snad staly, nejsou důležité.
Ježíš je naprosto sjednocený
uvnitř svého bytí. Ježíš z Nazareta a Kristus. „Každou noc,
když spí, objímá Boha, každé
ráno se s ním probouzí. Když
vstávají, či usedají, vzájemně se
sledují a napodobují. Ať mluví
či nemluví, oba jsou na stejném
místě. Neloučí se ani na chvíli,
jsou jako tělo a jeho stín. A pokud chce vědět, kde Bůh přebývá, najde ho ve zvuku vlastního
hlasu.“ Ježíš je tou křižovatkou,
kde si ruku podává náš svět a
svět Božího království. Setkává
se zde hmotné s nehmotným,
tělesné s duchovním. Tajemství
celé existence se nám vyjevuje
najednou. Jediným a opravdovým zázrakem je skutečnost, že
Ježíš se stává Kristem. V něm si
podává ruku člověk s Bohem.
Celé tajemství tkví v této jednotě. Protože když Ježíš dosáhl
tohoto stavu sjednocení, této
jednoty s Bohem Otcem, nenechává si ji jen pro sebe, ale vyjevuje ji i nám, svým učedníkům
a přimlouvá se za nás, abychom
i my jednou byli připraveni a
dosáhli stejného stavu vědomí, stejné připravenosti, tako-

vé bdělosti, že přestaneme své
síly zaměřovat na tento svět, ale
otočíme své soustředění o 180°
dovnitř našeho srdce. Tam je
to místo setkání. Jen tam může
dojít ke sjednocení.
Záleží ovšem na každém z
nás. Pamatujme na to. Je na nás,
na co svou pozornost zaměříme. Zda na tento svět a jeho
pomíjivé věci anebo na svět
věčnosti, tedy na svět vnitřní,
na svět našeho srdce. Jde o to,
na co klademe důraz, čemu
dáváme přednost. Zda všelijakým pseudotouhám a pseudopředstavám našeho sobeckého
já, anebo zda si uděláme každý
den dostatek času na četbu Písma, modlitbu i meditaci. Aby v
nás a kolem nás bylo více klidu, ticha, krásy, radosti a lásky.
Protože jen pak můžeme vejít
do svého srdce a setkat se tam s
Kristem. A nezapomínejme na
Ježíšova podobenství. Semínko
musí nejprve umřít, aby z něj
vyrostl strom, aby mohl vstoupit host, hostitel musí odejít,
nemohou být dva v jednom
domě, člověk musí zmizet, aby
se mohl zjevit Bůh, Ježíš musí
zemřít, aby byl Kristus živ. Pak

se dostaví ticho, prázdno, nic.
Pravé požehnání. Chrám je
volný, Bůh může sestoupit, aby
jej zaplnil.
Slyšel jsem příběh: U moře
na pláži seděl slavný mistr. I
přišel k němu nějaký muž, poklonil se a řekl: „Doufám, že
vás neruším.. Potěšilo by mně,
kdybyste mi doporučil něco, co
by mi pomohlo nalézt pravdu.“
Mistr jen zavřel oči a bych zticha. Muž zakroutil hlavou a v
duchu si řekl: „Zdá se, že je to
blázen a né mistr. Na něco se
ho ptám a on jen zavře oči.“ I
popadl mistra za rameno, pořádně jim zatřásl a zeptal se:
„Co bude s mou otázkou?“ Mistr odvětil: „Už jsem ti odpověděl. Jen klidně a tiše seď. Nic
nedělej, tráva přece roste sama
od sebe. Nemusíš si s tím lámat
hlavu. Všechno se stane. Jen
klidně seď a užívej ticha.“ Muž
nato řekne: „A nemohl byste to
nějak nazvat? Protože lidé se
budou ptát. Co to děláš?“ Mistr se tedy sehnul a napsal prstem do písku: MEDITACE. Ale
muž nebyl spokojen: „To je příliš krátká odpověď. Trochu to
ještě rozveďte.“ Ale starý mistr

namítl: „Kdybych řekl víc než
to, nebylo by to správné. Jestli mi rozumíš, dělej co jsem ti
ukázal a dojdeš poznání.“
A to je i Ježíšova odpověď:
Zahoďme naši mysl, i se vším
co představuje, už jednou pro
vždy! Jen nás odvádí od pravé
cesty. Neboť každý jednotlivý
člověk nakonec musí začít meditovat, stát se tichým pozorovatelem, aby objevil sám sebe.
Tento objev promění všechno
v jeho okolí. Protože se především promění člověk sám. Jen
malý obrat a je to. Místo vnějšího obrátit pozornost k vnitřnímu. Nechat světu všechny
starosti, bolesti, strachování.
Všechen ten jeho balast.. A stát
se klidným a tichým místem,
kde jedině se může uskutečnit setkání vnějšího s vnitřním, člověka s Bohem, Ježíše
s Kristem, učedníka se svým
mistrem. Místem, kde bude jen
blaženost, protože už to nebude tento náš svět, ale království
Boží v nás a všude kolem nás.
Amen.
Jiří Pleva

Dětský den
V neděli 3.června 2007 se
konal tradiční Dětský den organizovaný MO ČSSD Kojetín. Tentokrát jsme po loňském
„odskočení si na stadion“ zvolili
za místo konání areál střelnice
v Kojetíně. Přes některé nedostatky, se kterými jsme se letos
potýkali – především „špatnou
objednávkou“ počasí a také
zhoršenou dopravní dostupností
areálu střelnice kvůli nedokončeným stavebním pracem v souvislosti s budováním kanalizace
v ulici Stružní, přišlo spoustu
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dětí i dospěláků. Děti se mohly
vyřádit ve skákacím hradu, namalovat si obrázek, vyzkoušet
si střelbu ze vzduchovky, byly
připraveny různé sportovní soutěže a vždy děti čekala nějaká ta
sladká odměna. Dětského dne se
zúčastnila i Městská Policie, vojáci a hasiči, mezi kapkami deště
předvedly svá vystoupení taneční kroužky. Nechybělo tradiční
brodění se v pěně a ani přílet a
odlet vrtulníku. Pozvání také
přijal předseda poslanecké sněmovny PČR Miloslav Vlček.

Všem, kteří Dětský den pomáhali připravit, i těm, kteří se
ho zúčastnili, děkujeme a těší-

me se příští rok na shledanou!
Ilona Kapounová
za MO ČSSD Kojetín
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Ze sportu
Tenisový turnaj
II. ročník turnaje čtyřher „O pohár místostarosty“
V pátek 8. června 2007 se
na tenisových kurtech sokolovny a Bowling City uskutečnil druhý ročník tenisového
turnaje čtyřher zástupců firem
a podniků z Kojetína a okolí
„O pohár místostarosty města
Kojetín“. Turnaje se zúčastnilo
celkem 17 dvojic, které hrály
ve 4 skupinách, poté došlo k
vyřazovacím bojům systémem

k.o. Turnaj byl velmi dobře
obsazen, žádná dvojice nebyla
vyloženým outsiderem, naopak, celá řada zápasů přinesla
výborné, vyrovnané boje, kde
se o vítězi rozhodovalo až v
posledních míčcích.
Celkovými vítězi turnaje se
stala kojetínská dvojice Alois
Šírek – Zdenek Dravecký, hrající pod hlavičkou Zámečnic-

tví Šírek. Roli favorita získala
hned v prvním zápasu, kde
porazila loňské vítěze Bazény
Morava(T. Novák, V. Polívka)
6:3 a pokračovala tak až do finále, kde zvítězila nad párem
Pharmixu Kroměříž F. Hrabal
– M. Svoboda 9:4. Poraženými
semifinalisty byly Bazény Morava a Gastroma Chropyně.
Jak vidět, v Kojetíně se začíná

rodit pěkná tradice čtyřhrových turnajů podniků a firem.
K jejímu zdaru přispívá nejen
dobrá hra dvojic, ale také perfektní organizace vedení oddílu tenisu. Nezbývá, než se těšit
na III. ročník, plánovaný na
13.6.2008.
Jiří Šírek
foto Zdeněk Sýkora

TJ Sokol Kojetín
ODDÍL VOLEJBALU
Vás srdečně zve na volejbalové turnaje
konané na zahradě Sokolovny Kojetín
11. 8. 2007 (sobota) od 9.00 hodin

1. ročník Turnaje žen „ O Hanácké vdolek“
turnaj proběhne za účasti ženských družstev, družstva budou
rozdělena do 2 výkonnostních tříd, a to: V 1.třídě budou družstva Ex.ligy,1.ligy a 2.ligy ve 2.třídě družstva KP, OP a juniorek
která se nepřihlásila do 1.třídy

18. 8. 2007 (sobota) od 9.00 hodin

30.ročník Turnaje Střední Moravy – turnaj mužů
turnaje se každoročně účastní družstva z celé ČR, Polska i Slovenska. Můžeme se těšit na družstva extraligová, ale i družstva
krajská.
Přijďte podpořit kojetínské volejbalisty ...

strana 16

Rekordní setkání mažoretek v Hodoníně
Nový zápis do Guinessovy knihy rekordů se podařil v
sobotu 9. června 2007 v Hodoníně. V oficiálním zápisu je
uvedeno, že byla najednou provedena tzv. pódiová skladba
celkem 751 mažoretek. Byl tak překonán dosavadní šest let
starý český rekord z Třebíče - 84 mažoretek.
Pravidelné přehlídky mažoretkových souborů se zúčastnilo i 15 děvčat ŠARM - TJ Sokol Kojetín a jejich účast tak
byla okořeněna zmíněným rekordem.
Pro zajímavost, nejmladší účastnici byly 3 roky a nejstarší neuvěřitelných 91 roků. Všechny mažoretky měly
jednotné bílé oblečení a na skladbu „Muziky, muziky“ provedly předem nacvičenou skladbu na ploše stadiónu v Hodoníně.
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Historické foto

Kroměřížská ulice - od železničního přejezdu

Masarykovo náměstí - období protektorátu

Pozdrav z Kojetína - pohlednice z 30. let minulého století

Oprava silnice na Masarykově náměstí v roce1963

Povedeň u stadionu v srpnu 1962

Tyršova ulice (dříve zvaná Žebračka) před zbouráním domů
v březnu 1968

vybral a uspořádal J. Šírek
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30 let táborů TJ Sokol Kojetín ve Vražném
Koncem června 2007 uplynulo 30 let od chvíle, kdy první
skupiny kojetínských táborníků přijely do Vrážného. Na
louce skryté v lesích, vyrostla
táborová základna, která se za
těch uplynulých třicet let stala
pojmem mezi zájemci o pobyt
a cvičení v přírodě. Stanovat
do Vrážného, prožít zde kouzlo
táborových ohňů, zažít dobrodružství, navázat nová přátelství a kamarádství, jezdili a
jezdí již několik generací mladých lidí. Sjíždějí se zde žáci,
dorostenci, mladí cvičitelé,
rodiče s dětmi. Jezdí sem zájemci o pobyt a cvičení v přírodě nejen z Kojetína, ale také
z Přerova, Olomouce, Ostravy,
Kostelce nad Orlicí, ale také z
bližších či vzdálenějších míst

nejen České republiky, ale také
ze Slovenska.
U zrodu táborové základny
TJ Sokol Kojetín ve Vrážném
stál organizátor kojetínských
táborníků Lubomír Juřen
– Kapitán, který se svými spolupracovníky
vybudoval ve
Vrážném vzorovou táborovou
základna. Ta se stala místem
vzdělávání zájemců o pobyt a
cvičení v přírodě.
První táborníci, kteří před
třiceti lety do Vrážného přijeli, založili tradici „táborů ve
Vrážném“ trvající dosud. Byla
vybudována srubová stavba s
názvem „Hanácká bóda“, která
slouží především k uskladnění táborových potřeb, ale také
poskytuje možnost přespání
v době mimo sezónu. Kromě

Firma

PHARMIX, s.r.o.
Kroměříž
přijme zaměstnance
do trvalého PP
Profese dělnické:
- frézař, požadavek SO, praxe v oboru 3 roky
- svářeč, požadavek SO, praxe v oboru 2 roky (výhodou TIG141, MIG-MAG-135)
- karuselář, požadavek SO, praxe v oboru
- brusič na kulato, požadavek praxe v oboru 10 let
- ruční brusič, možnost zaučení
Profese THP:
- konstruktér, požadavek VŠ (i absolvent),
znalost programu AUTOCAD, SOLIDWORKS, AJ nebo NJ
- technolohg, požadavek ÚSO, znalost technologií obrábění,
svařování a broušení, výhodou znalost programu AUTOCAD

Kontakt:
Ing. Strnadelová Šárka,
mobil: 602570883
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táborů žactva jsou od roku
1979 organizovány také tábory dorostu, v současné době s
názvem“táborová škola dorostu“, od roku 1982 do roku 1991
probíhaly tábory mladých cvičitelů. V letošním roce budeme
usilovat o obnovení tradice
těchto táborů. Tábory rodičů
s dětmi do 6 let probíhají od
roku 1989. O jejich velké oblibě svědčí ta skutečnost, že jsou
organizovány až ve čtyřech bězích.
Tábory ve Vrážném jsou
oblíbené nejen pro krásné a
romantické prostředí, ale především pro atmosféru kamarádství a přátelství, které zde
vládne.
Tábor ve Vrážném a jeho
obyvatelé se stali neodmysli-

telnou součástí života vesničky
Vrážné. Každé léto louky a lesy
v okolí Vrážného ožijí hlaholem dětských hlásků. Starší
táborníci se zapojují do hodových slavností ve Vrážném a
předvádějí obyvatelům svá kulturní vystoupení a sportovní
zápolení.
Všechny příznivce tábora
ve Vrážném, všechny zájemce o
cvičení a pobyt v přírodě, zveme na výstavu TŘICET LET
TÁBORŮ VE VRÁŽNÉM,
která je od neděle 17. června
2007 otevřena v Galerii VIC
Kojetín na Masarykově náměstí. Výstava potrvá do 5. srpna
2007, pak bude převezena do
Vrážného.
řez

PODĚKOVÁNÍ ZA ROZLUČKOVÉ
ODPOLEDNE V BEZMĚROVĚ
NA RANČI
Po celý školní rok jsme pilně a hlavně rádi cvičili s dětmi pod
vedením paní Olgy Bobišové a paní Ivany Stavinohové.
Velké poděkování patří i manželům Večerkovým a paní učitelce Zahradníkové z Bezměrova. Jako „Třešničku na dortu“ pro
nás připravili na ranči v Bezměrově překrásné odpoledne nejen
pro děti.
Kromě oblíbeného opékání špekáčků se děti venku dostatečně
vydováděly, ale nejvíce ty naše malošky určitě okouzlila jízda na
koních! Byli jsme nadšeni, nechybělo hezké počasí, skvělá nálada
a ani sladká odměna pro děti.
A jen neradi jsme se vraceli zpět do Kojetína.
Děkujeme

Obkladačské práce
Bytová jádra
Koupelny na klíč
Roman Vystavěl
Tel: 731 114 537

Číslo 7/2007

Kojetínský zpravodaj

SBIS
s.
r.
o.
Bezpečnostní a úklidová služba
Masarykova 597,
Němčice nad Hanou, 798 27
Člen komory podniků komerční bezpečnosti ČR
Držitel certifikátu ČSN EN ISO 90001:2000
Nabízí a poskytuje komplexní služby
v oblasti komerční bezpečnosti a úklidu od roku 1995
- fyzická ostraha majetku a osob
- ochrana přepravy cenných zásilek a finančních hotovostí
- výuka a výcvik ve střelbě zbraní
- návrhy a realizace zabezpečovacích systémů v bytech, průmyslových objektech, prodejnách a rodinných domech
- připojení objektů na pult centrální ochrany s výjezdem ozbrojené hlídky
v případě narušení objektu za velmi příznivé ceny
- návrhy na realizace docházkových systémů, kamerových systémů a videotelefonů
- úklidové služby kancelářských prostor, jednorázový a pravidelný úklid
bytů, čištění koberců

Kontaktní telefony:
stálá služba 24 hodin 582 386 325
sbis@volny.cz
Číslo 7/2007
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Vzpomínka
Dne 4. srpna 2007 to bude 10 roků,
kdy odešel dobrý člověk pan Josef Němeček
S láskou vzpomíná manželka Libuše, dcera Jana s rodinou a
syn Josef s rodinou.

Blahopřání
Dne 25. července 2007 oslaví své 70. narozeniny
pan Stanislav Krčmař
Hodně zdraví a radosti ze života
přejí synové Stanislav, Jaromír, Libor s rodinami a manželka

Vítání dětí
V sobotu 9. června 2007 byly slavnostně přivítány do svazku
občanů města Kojetín tyto děti:

Blahopřejeme
Natálie Otčenášková

Tomáš Havlíček

Kateřina Kameníková

Lukáš Burda

Dne 5. května 2007 byly slavnostně přivítány do svazku občanů města tyto děti:

Adéla Kováčová

Eliška Sedlářová

Karolína Káňová

Sára Šimová

Redakční rada Kojetínského Zpravodaje omlouvá za nedopatření při pojmenování dětí.
Kojetínský zpravodaj vychází v nákladu 800 výtisků. Adresa vydavatele i redakce: Městské kulturní středisko Kojetín, příspěvková organizace,
nám. Republiky 1033, PSČ 752 01. IČ: 00368903. Tel: 581 76 20 46, 581 202 202, e-mail: info@meks.kojetin.cz Odpovědný redaktor: Ing. Jiří Šírek.
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autoři sami, uvedené názory nemusí být totožné s názory redakce.
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