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KojetínsKý
zpravodaj

Měsíc březen bývá v Kojetíně již tradičně měsícem diva-
dla. Pravidelně se v polovině tohoto měsíce koná Přehlídka 
amatérských divadelních souborů Divadelní Kojetín, jejímž 
vyhlašovatelem a pořadatelem je Město Kojetín a Měst-
ské kulturní středisko Kojetín. Připomínáme, že se jedná  
o krajskou postupovou soutěžní přehlídku, kdy vítězný 
soubor je odbornou porotou nominován a přímo postu-
puje na Celostátní přehlídku amatérského činoherního  
a hudebního divadla Divadelní Děčín/Divadelní Třebíč, 
která otevírá dveře nejlepším ochotníkům k účasti na pres-
tižní přehlídce Jiráskův Hronov.
V týdnu od 11. do 16. března 2008 se v našem městě před-
staví celkem třináct divadelních souborů či spolků a bude 
odehráno celkem patnáct inscenací. Program festivalu sli-
buje žánrovou různorodost a rozmanitost. Převládat budou 
komedie, od klasických přes hořké až absurdní, uvidíme 
také bájnou tragédii, autorskou hru, dvě hry ze současnos-
ti a také napůl morytát (hrůzostrašná historka) o čtyřech 
dějstvích.
Přehlídka je pravidelně doplněna i o nesoutěžní předsta-
vení. Letos přehlídku odstartuje věhlasné Ořechovské 
divadlo, nesoutěžně také vystoupí DS J. K. Tyl Brodek  
u Přerova a v neděli nám přehlídku pekelně zakončí zná-
mé přerovské Divadlo Dostavník.
Do přehlídky se snažíme zapojit i naše nejmenší děti, 
žáky základních škol i studenty gymnázia. Pravidelně jsou 

pro ně připravena dopolední divadelní představení – pro 
nejmenší vystoupí profesionální Divadlo Andromeda Pra-
ha a starší děti a studenti gymnázia zhlédnou klasické 
zpracování balad K. J. Erbena Kytice v podání Agentury 
Jana z Olomouce.
Soutěžní část bude probíhat od čtvrtečního odpoledne  
do nedělního dopoledne. O postup na Divadelní Třebíč 
bude bojovat celkem osm amatérských divadelních sou-
borů včetně domácí Hanácké scény, která do přehlídky 
přihlásila komedii na motivy filmu Někdo to rád horké s ná-
zvem Holt někdo to rád hot.
Na přehlídce se prezentují pouze amatérské soubory, ale 
jejich výkony mnohdy předčí i profesionály, jak jsme se již 
několikrát přesvědčili. Ochotníci, kteří se věnují divadlu 
s láskou, se snaží, vám divákům, podat poctivý divadelní 
kumšt podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a určitě 
si zaslouží váš potlesk.
My si za pořadatele přejeme, ať jsou všechna divadelní 
představení vyprodána a herci hrají vždy před zaplněným 
hledištěm. Nenechte si v našem městě ujít tuto mimořád-
nou událost, která reprezentuje naše město v rámci celé 
republiky.

Nechť tedy žije Kojetín, město divadla!
Hana Svačinová
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Z jednání Rady města
Rada města Kojetín se na svém 30. zasedání konaném dne 19. února 2008 

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

Z jednání Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Kojetín se na svém 11. zasedání konaném dne 29. ledna 2008

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- schválilo rozpočtové opatření  
č. 16/2007 ve výši - 14,32 tis. Kč,
- vzalo na vědomí rozpočtové opat-
ření č. 16/2007 přesuny v rámci 
schváleného rozpočtu,
- nesouhlasilo se směnou čás-
ti pozemku p. č. 7044, ost. plocha, 
 o výměře 42 m2, k.ú. Kojetín, ve 
vlastnictví Města Kojetín, za poze-
mek vedený ve zjednodušené evi-
denci - původ parcel Pozemkový ka-
tastr, p.č. 725/7, o výměře 42 m2, v 
majetku fyzické osoby, k.ú. Kojetín,
revokovalo usnesení ZM č. Z 87/06-
07 z jednání RM dne 19. 6. 2007,
- schválilo prodej pozemků  
p. č. 2925/191, p. č. 2925/192, 
p. č. 2925/193 a p. č. 2925/194, 
vše ost. plocha, o celkové výměře 
875 m2, k. ú. Kojetín, Agro-družstvu 
Morava, Komenského náměstí p. č. 
1052, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Měs-
to, IČ: 476 761 59, za cenu 30,- Kč/m2 
a úhradu nákladů spojených s pře-
vodem nemovitostí,
- vzalo na vědomí Zprávu o reali-
zaci investičních akcí v roce 2007  
a o přípravě investičních akcí na rok 
2008,

- schválilo záměr řešení situace  
ve vyloučených romských lokalitách 
ve městě Kojetíně.
- schválilo jednotlivé rozpočty, dle 
důvodové zprávy v členění na kapi-
toly, paragrafy, oddíly a položky,

- rozpočet Města Kojetín na rok 
2008
příjmy celkem 88 717,44 tis. Kč
výdaje 85 172,45 tis. Kč
splátky úvěrů 3 544,99 tis. Kč
celkem 88 717,44 tis. Kč,
- rozpočet sociálního fondu na rok 
2008,
- rozpočty fondů rozvoje bydlení 
na rok 2008,
- rozpočet ekologického fondu  
na rok 2008,

- schválilo převod finančních pro-
středků ve výši 1 mil. Kč z Fondu 
rozvoje bydlení (povodňový) do roz-
počtu města na financování oprav 
bytového fondu ve vlastnictví měs-
ta,
- schválilo zvýšení základního kapi-
tálu obchodní společnosti Pivovarský 
hotel Kojetín s.r.o., IČ: 27804402,  
se sídlem Náměstí Dr. E. Beneše 
61, 752 01 Kojetín, zapsané v od-

díle C a vložce 30162 obchodního 
rejstříku vedeného Krajským sou-
dem Ostravě, jejímž jediným zakla-
datelem a společníkem je město 
Kojetín, z dosavadních 500.000,- Kč  
na 2.000.000,- Kč peněžitým 
vkladem města Kojetína ve výši 
1.500.000,- Kč,
- souhlasilo s rozpočtovým výhle-
dem Města Kojetín na roky 2009 
a 2010,
- uložilo radě města zabezpečit 
hospodaření města podle schvále-
ného rozpočtu na rok 2008,
- svěřilo radě města pravomoc 
schvalovat rozpočtová opatření  
do výše 500 tis. Kč v jednotlivém pří-
padě,
- vzalo na vědomí Výroční zprá-
vu Městského kulturního střediska 
Kojetín za rok 2007 a Plán činnosti 
Městského kulturního střediska Ko-
jetín na rok 2008,
- vzalo na vědomí Výroční zprávu  
o činnosti Pečovatelské služby Měs-
ta Kojetína za rok 2007,
- vzalo na vědomí Zprávu o činnos-
ti Svazku obcí mikroregionu Střední 
Haná za rok 2007.

Jiří Šírek

- vzala na vědomí  Zprávu o vyři-
zování stížností a petic přijatých za 
rok 2007,
- stanovila všem příspěvkovým or-
ganizacím zřízeným Městem Koje-
tín jako závazný ukazatel rozpočtu  
na rok 2008 dodržení výše příspěv-
ku na provoz a příspěvku na pokrytí 
účetních odpisů, dle schválené-
ho rozpočtu Města Kojetína na rok 
2008,
- schválila účetní odpisové plány 
jednotlivých příspěvkových orga-
nizací zřízených Městem Kojetín  
na rok 2008, 
- souhlasila  se závěrečnou zprávou 
o provedené inventarizaci majetku 
Města Kojetína a příspěvkových or-
ganizací, zřízených Městem Kojetín, 
ke dni 31. 12. 2007,
- předložila závěrečnou zprávu 
o provedené inventarizaci ke schvá-
lení zastupitelstvu města dne 8. dub-

na 2008,
- vzala na vědomí  závěrečnou 
zprávu „Analýza potřeb uživatelů 
sociálních služeb v Kojetíně“, zpra-
covanou výzkumnou agenturou So-
ciotrendy,
- uložila Komisi pro komunitní plá-
nování v dalších činnostech procesu 
KPSS vycházet ze závěrečné zprávy 
„Analýza potřeb uživatelů sociálních 
služeb v Kojetíně“ a na základě so-
ciotechnických doporučení stanovit 
nejdůležitější priority v oblasti sociál-
ních služeb ve městě Kojetíně,
- jmenovala Ivanu Černou, sociální 
pracovnici Centra sociálních služeb 
Kojetín, členkou Komise pro komu-
nitní plánování RM Kojetína,
- uložila odboru majetku a investic 
města připravit záměr zveřejnění 
prodeje garážových stání na ulici 
Padlých hrdinů, včetně minimální 
ceny, na jednání RM 03/08,

- vzala na vědomí  stanovisko vý-
boru Klubu golfových borců ze dne 
4. 2. 2008 k navrhované Smlouvě 
o nájmu nebytových prostor v bu-
dově č. p. 493, v areálu koupaliště 
v Kojetíně, na pozemku p. č. st. 1788 
(klubovna vedle restaurace), o vý-
měře cca 20 m2 a pozemku v areálu 
koupaliště v Kojetíně (u restaurace) 
s 18-ti instalovanými drahami minia-
tur-golfu, 
- souhlasila  s novým zněním Smlou-
vy o nájmu nebytových prostor v bu-
dově č.p. 493 v areálu koupaliště  
v Kojetíně, na pozemku p.č. st. 1788 
(klubovna vedle restaurace), o vý-
měře cca 20 m2 a pozemku v areálu 
koupaliště v Kojetíně (u restaurace) 
s 18-ti instalovanými drahami minia-
tur-golfu,
- souhlasila se zveřejněním zámě-
ru prodeje pozemku p.č.st. 4/1, za-
stavěná plocha a nádvoří, o výměře  
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Z jednání Rady města
99 m2, k. ú. Kojetín,
- schválila uzavření Smlouvy o zří-
zení věcného břemene mezi ČEZ 
Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 
02 Děčín 4 a Městem Kojetín, Ma-
sarykovo nám. 20, Kojetín I-Město, 
kdy právo věcného břemene spočí-
vá v provozování podzemního ve-
dení nízkého napětí na pozemcích 
p. č. 520/8 a p. č. 520/6 - parcely 
původ pozemkový katastr PK, k. ú. 
Popůvky u Kojetína a to v rozsahu 
vyznačeném geometrickým plá-
nem č. 213/1358/2007, ze dne 17. 
10. 2007, za jednorázovou úhradu 
1 000,- Kč.
- schválila  uzavření Smlouvy o zří-
zení  věcného břemene  mezi ČEZ 
Distribuce a.s. Teplická 874/8, 405 
02 Děčín 4 a Městem Kojetín, Masa-
rykovo nám. 20, Kojetín I-Město, kdy 
právo věcného břemene spočívá 
v provozování  podzemního vede-
ní nízkého napětí na pozemcích  
p. č. 627/1 - parcela původ zjed-
nodušená evidence EN a p. č. 628 
- parcela původ pozemkový katastr 
PK, k. ú. Kojetín a to v rozsahu vy-
značeném geometrickým plánem č. 
1206-113/2006, ze dne 15. 9. 2006, 
za jednorázovou úhradu 2.000,- Kč,
- uložila místostarostovi města  
ve spolupráci s odborem majetku  
a investic města zabývat se návr-
hem na zvýšení nájmu na poliklini-
ce (ve vztahu k výši inflaci a se zo-
hledněním vlastních investic lékařů)  
a zabývat se řešením ostrahy v ob-
jektu. Výsledky předložit na jednání 
RM 03/08,
- vzala na vědomí  Zprávu o činnos-

ti Školní jídelny Kojetín, příspěvkové 
organizace, za rok 2007,
- vzala na vědomí  Kalkulaci cen 
stravného ve Školní jídelně Kojetín, 
příspěvkové organizaci, na období 
březen 2008 - únor 2009 souhla-
sí u doplňkové činnosti se ziskem  
ve výši: 1,5 %,
- vzala na vědomí  Zprávu o stavu 
veřejného pořádku a činnosti MP 
Kojetín ze dne 8. 2. 2008,
- vzala na vědomí Zprávu o bez-
pečnostní situaci a stavu veřejného 
pořádku v obvodu PČR obvodního 
oddělení Kojetín za rok 2007,
- předložila  Zprávu o stavu veřej-
ného pořádku a činnosti MP Kojetín 
ze dne 8. 2. 2008 a Zprávu o bez-
pečnostní situaci a stavu veřejného 
pořádku v obvodu PČR obvodního 
oddělení Kojetín za rok 2007 na jed-
nání ZM 04/08,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru ve výši 5.000,- Kč Centru se-
tkávání, o.s., Kosmákova 46, 48, 
Přerov, IČ: 49558200 - jako příspě-
vek na sociální služby (úhradu pro-
vozních nákladů) v r. 2008,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru ve výši 5.000,- Kč organiza-
ci Roska Přerov, region. org. Unie 
Roska v ČR, U Výstaviště 5, Pře-
rov, IČ:70009953 - jako příspěvek  
na činnost organizace v r. 2008.
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru ve výši 5000,- Kč na činnost 
Sdružení občanů se zdravotním 
postižením přerovského regionu 
ALFA HANDICAP, místní organizaci   
Kojetín,
- schválila poskytnutí peněžitého 

daru ve výši 5000,- Kč Středisku rané 
péče EDUCO ZLÍN, Tř. T. Bati 385, 
Zlín, IČ: 26986728 - jako příspěvek 
na úhradu pomůcek potřebných pro 
práci poradkyň rané péče,
- vzala na vědomí  žádost o poskyt-
nutí daru na opravu kostela Panny 
Marie Nanebevzaté v Kojetíně,
- schválila poskytnutí daru ve výši 
250 tis. Kč z rozpočtu města za pod-
mínky, že bude Římsko-katolické 
farnosti v Kojetíně poskytnuta dota-
ce z Olomouckého kraje,
- uložila odboru majetku a investic 
města připravit na jednání rady měs-
ta 03/08 návrh zveřejnění prodeje 
nemovitosti č.p. 34 (formou veřejné 
dražby), Masarykovo náměstí, Koje-
tín, Kojetín I-Město, včetně podmí-
nek,
- delegovala na jednání valné hro-
mady honebního společenství Mo-
rava Kojetín, která proběhne dne  
1. 3. 2008, MUDr. Martina Höniga,
- souhlasila s termínem a dobou  
pro podání žádostí o přijetí dětí  
k předškolnímu vzdělávání v Ma-
teřské škole Kojetín pro školní rok 
2008/2009: 2. a 3. dubna 2008, 
10.00 - 15.30 hodin v budově MŠ 
Kojetín, Hanusíkova ul. 10,
- souhlasila s přestěhováním místní 
knihovny v Popůvkách do náhrad-
ních prostor, dle návrhu ředitelky 
Městského kulturního střediska Ko-
jetín,
- souhlasila s uzavírkou místní 
komunikace při pořádání střeleb  
na střelnici v Kojetíně 1x týdně mimo 
víkendy a 4x v období pořádání zá-
vodů březen - prosinec 2008.

Jiří Šírek

Rozpočet Města Kojetín na rok 2008
Ke schválenému rozpoč-
tu města na rok 2008

Zastupitelstvo města Kojetín schvá-
lilo na svém zasedání dne 29. 1. 
2008 rozpočet města na rok 2008.  
Protože se jedná o stěžejní doku-
ment pro město, jeho občany, za-
městnance MěÚ i představitele sa-
mosprávy, dovolím si stručně oko-
mentovat některé částky a položky 
v rozpočtu zahrnuté.
Rozpočet je schválen jako vyrov-
naný ve výši cca 88,7 milionu Kč  
na straně příjmů i výdajů, a to bez 

použití kontokorentního úvěru.
Na straně příjmů jistě stojí za  
povšimnutí částka 10 miliónů Kč  
na výplatu sociálních dávek. Ta je 
sice stále vysoká, ale zdaleka ne-
dosahuje hodnot okolo 25 miliónů,  
které MěÚ vyplácel do roku 2006, 
před zavedením sociální reformy. 
Na straně příjmů je vedena proto, 
že je příjmem města ze státního roz-
počtu. 
U výdajů stojí za povšimnutí část-
ka 2,7 mil. Kč na  opravy místních 
komunikací, z nichž největší část  
připadne na rekonstrukci Růžové 
ulice. Město zároveň žádá o dotaci 

na 2. etapu sídliště Sever, tento-
krát by se měly realizovat přede-
vším opravy komunikací na „Seve-
ru“ v celkové výši 5 mil. Kč s podí-
lem 1,5 milionu z rozpočtu města.  
V rozpočtu je i 600 tisíc Kč na zpra-
cování žádostí a přípravu projektů 
na opravy komunikací na Lešetíně.
Do údržby bytového fondu měs-
ta jde částka 1,665 mil. Kč.  
Likvidace odpadů včetně provozu 
sběrného dvora a nákupu nových 
kontejnerů přijde na 4,77 mil. Kč.  
Na čistotu města, veřejné osvětlení, 
údržbu zeleně a provoz koupaliště 
pak 6,14 mil. Kč.
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Příspěvky na provoz pro dvě základ- 
ní školy, mateřskou školu, školní 
jídelnu a MěDDM činí 4,3 mil. Kč,  
činnost Městského kulturního stře-
diska je dotována ve výši 3,84 mil. Kč 
 a Centra sociálních služeb 2 miliony 

Kč. Na dotacích pro zájmové, spor-
tovní a jiné neziskové organizace 
bude vyplaceno 800 tisíc Kč. 
Není předpoklad, že město letos  
obdrží výraznou finanční dotaci  
ze státního rozpočtu na rozsáhlou 

investiční akci. Předpokládáme za-
jištění dotace na 2. etapu regenera-
ce sídliště Sever z prostředků MMR, 
850 tisíc Kč na Centrum sociálních 
služeb od MPSV a některé drobnější 
dotace.

Jiří Šírek

Otevřený dopis - stanovisko MO ODS ke schválenému rozpočtu
Vážení zastupitelé města Kojetín,
na 11. řádném zasedání zastupitel-
stva města jste schválili po předlo-
žení několika variant a jejich doda-
tečných opravách  rozpočet města 
Kojetína na rok 2008.
Tento schválený rozpočet je sice 
vyrovnaný, ale všichni víme, jak  
je sestavený a jak je podložený 
ekonomickou silou Kojetína. Příjmy 
z daňových výnosů z důvodu po-
klesu průmyslové výroby a vysoké 
nezaměstnanosti ve městě poklesly 
a naplňování potřeb rozpočtu  
se bude dařit stále hůře a složitěji.
Naopak výdaje z rozpočtu, ať si to 
připouštíte nebo ne, stále porostou. 
Nejrizikovějšími výdajovými polož-
kami rozpočtu jsou v současné době 
splátky úvěrů u finančních ústavů 
na realizované investice a hlavně to-
lik diskutovaný „Hotel Pivovar“.
Jak předpokládáme, všichni víte,  
že rekonstrukce Hotelu Pivovar stála 
celkem cca 44.000.000,- Kč. Další 
náklady prací, které byly provedeny 
v roce 2007 se promítají jako více 
náklady do rozpočtu města pro rok 
2008 v celkové vši cca 2.700.000,- 
Kč. Další uvažované investice  
pro rok 2008 budou činit cca 
250.000,- Kč. Tato investice  
v celkové výši cca 47.000.000,- Kč 
sice zlepšila vzhled náměstí Dr. E. 
Beneše, ale to je vše, co městu při-
nesla. Provoz „Hotelu Pivovar“ je  
i po cca půl roce stále nerentabilní  
a ekonomická situace donutila vedení 

radnice složené ze zástupců koalič-
ních stran ČSSD, nezávislí kandidáti  
a KDU-ČSL k zásadnímu kroku,  
a to navýšení základního jmění spo-
lečnosti o 1.500.000,- Kč. Ptáme se 
„vyhoví radnice žádostem i ostatním 
provozovatelům restauračních za-
řízení v Kojetíně, kterým nevychází 
ekonomická situace?“. A musíme 
si položit další otázku: „Bude tato 
finanční injekce do tohoto zařízení 
poslední?“. Odpovědi na tyto otázky 
předpokládáme necháváte na voli-
čích.
Musíme konstatovat, že takováto 
politika v hospodaření s finanční-
mi prostředky a vytváření zdravého 
podnikatelského prostředí je krátko-
zraká a pro prosperitu města Koje-
tína zcela nepřijatelná. Je třeba se  
zamyslet nad tím, že veškeré inves-
tice jsou hrazeny ze strukturálních 
fondů EU nebo z různých progra-
mů kraje ovšem s podílem vlastních  
finančních prostředků z rozpočtu 
města. Z čeho se tyto prostředky, 
které jsou řešeny převážně přijetím 
úvěru u finančních ústavů, budou 
jednoho dne splácet? Rozpočet měs-
ta neřeší tvorbu finančních rezerv 
na případné splácení již přijatých  
úvěrů nebo dalších finančních injek-
cí do „Hotelu Pivovar“. Naopak začí-
ná vytloukat  klín klínem převodem  
finančních prostředků z fondu rozvo-
je bydlení na pokrytí nákladů souvi-
sejících s „Hotelem Pivovar“.
Jako zastupitelé jste zodpovědní 

nejen své politické straně za pre-
zentaci jejich volebních slibů, ale 
především všem občanům města 
Kojetína za hospodaření s veřejnými 
 financemi tak, aby nedošlo k budou-
címu zadlužení města a potažmo 
všech jeho občanů. Ovšem při pro-
jednávání a schvalování rozpočtu jste 
se tak až na výjimky a opoziční zastu-
pitele nechovali. Výsledek hlasování  
o schválení rozpočtu bylo považo-
váno jako koaliční vítězství nikoli 
jako akt zdravého úsudku nad bu-
doucností města. Hlasování proběh-
lo v duchu rčení „po nás potopa“.  
Ať si poradí jiní, kteří přijdou po nás.
Máme za to, že takovéto projednán 
a schválení rozpočtu je nejen nedů-
stojné, ale především krajně nezod-
povědné.
Přejeme tímto vašim nástup-
cům v budoucím volebním období  
do zastupitelstva města Kojetína pře-
devším odvahu ke vstupu do komu-
nální politiky a především sílu k pro-
vedení náprav špatných rozhodnutí 
současného vedení radnice a vám, 
kteří jste bezmyšlenkovitě podpořili 
rozpočet města pro rok 2008 klidné 
spaní bez výčitek svědomí, že jste 
svým nezodpovědným jednáním 
způsobili zadlužení města Kojetína 
pro další generace.

MO ODS Kojetín 

- pronájem obecního bytu
o velikosti 3+kk 

(obytná plocha cca 127 m2)
v rekonstruovaném domě č.p. 1309 

v ulici Sladovní, 
Kojetín,Kojetín I - Město 

(bývalá sladovna)

Rozpočet Města Kojetín na rok 2008

- pronájem parkovacího místa
v garážovém stání 

v přízemí výše uvedeného objektu  

Bližší informace získají zájemci
 na odboru majetku a investic

města Městského úřadu Kojetín,
  tel. 581 277 461, Šárka Pospíšilová

Město Kojetín nabízí

Obkladačské práce 

Bytová jádra 

Koupelny na klíč

Roman Vystavěl
Tel: 731 114 537
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Anketa
Anketní otázka: „Jak jste na tom s chřipkou?“
Naše anketa je tentokrát zaměřena na otázky týkající se chřipky. Ptali jsme se lidí v Kojetíně, zda měli letos chřipku, 
jak se ji snažili léčit nebo jak naopak chřipce předcházejí. 

Procházková Zuzana
„Chřipku jsem neměla, předcházím 
jí preventivním užíváním dezinfekč-
ních pastilek, třeba když cítím pro-
chlazení apod.“

Tejchmanová Michaela
„Měla jsem chřipku a léčila jsem ji 
tím, že jsem ležela doma a potila se 
v posteli.“

Koňárková Petra
„Neměla jsem chřipku, předcházím jí 
užíváním vitamínových preparátů.“

Dvouletá Hana
„Neměla jsem chřipku, snažím se jí 
předcházet tím, že beru vitamíny.“

Justrová Lucie
„Chřipku jsem letos měla, ale kvůli 
dohánění známek ve škole jsem ji-
přechodila.“

Růžička Jaromír
„Neměl jsem chřipku, předcházím 
jí tím, že jím ovoce s vitamínem C  
a aktivně sportuji.“

Štafeta
Vážení čtenáři,
dovolte nám uvést další díly šta-
fety.
První se ptá paní Tereza Kováčo-
vá paní Edity Plevové.
Jste spokojená s pracovníky  
a službami na úřadech?
„Ano, jsem spokojená. Nemám žád-
né problémy,  i když s úřady moc ne-
komunikuji.“
Jaký máte názor na nově zrekon-
struované koupaliště?
„Koupaliště jsem od rekonstrukce 
nenavštívila. Na pohled vypadá hez-
ky, ale nijak zvlášť mě neláká a při-
jde mi drahé vstupné.“
Co se Vám v Kojetíně líbí, nebo 
naopak nelíbí?
„Líbí se mi náměstí. Ale zdá se mi, 
že je zde málo kulturního využití. 
Ocenila bych například kino.“
Edita Plevová předává štafetu 

paní Veronice Sovové.
Máte dojem, že v Kojetíně je do-
statek kulturního vyžití?
„Myslím, že v Kojetíně není kulturní 
vyžití žádné; postrádám zejména 
kino, divadelní představení a nějaké 
ty koncerty. Hody jedenkrát za rok mi 
opravdu nestačí.“
Jste spokojená s obchody v Ko-
jetíně? Pokud ne, co byste ráda 
uvítala?
„Nejsem spokojená, obchodní síť je 
omezená a je zde hodně draho.“
Jak se vám líbí nové koupaliště?
„Je to koupaliště pro malé děti, do-
spělý člověk si téměř nezaplave, 
každý si dělá, co chce. Chybí mi ze-
jména odborný dozor.“
V následujícím díle se paní Vero-
nika Sovová bude ptát pana Jiřího 
Frydrycha.

Jana Plšková a Nikol Rušarová

Školní jídelna Kojetín, 
příspěvková organizace

přijímá stále nové 
strávníky!!!

Nabízíme:
- pestrou a zdravou skladbu

jídelního lístku,

- výběr ze dvou druhů jídel,

-  možnost platby stravného
v hotovosti, 

- nebo bezhotovostně
z Vašeho účtu.

Na nové strávníky se za kolektiv 
školní jídelny těší

ředitelka Marta Mikundová
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Narodil se 4. 5. 1916 v Bojanovicích, 
základní školu navštěvoval v Koje-
tíně, kam se brzy rodina přestěho-
vala, dále absolvoval obchodní aka-
demii v Prostějově. Do zaměstnání 
nastoupil u firmy Baťa Zlín, odkud 
byl vyslán obchodně do tehdejší 
Jihoafrické Unie. Zde jej zastihla  
2. světová válka.
Jako jediný z Čechů se přihlásil dob-
rovolně do čs. zahraniční armády, 
i když tehdy nebylo v Jižní Africe 
Čechů zase tak málo a aktivně se 
zapojil do protinacistického odboje. 
Byl zařazen do 1. protitankové brigá-
dy generála Lišky, zúčastnil se bojů 
na západní frontě, vylodění v Nor-
mandii a postupně došel s armádou 
až do Plzně. Rád fotografoval, měl 

Zemřel nejstarší žijící Čech v Jižní Africe, Jaromír Zdráhal
možnost pořídit snímky např. mar-
šála Montgomeryho a dalších vyso-
kých čs. důstojníků ale i německého 
generála Friziuse po jeho kapitulaci. 
Získal např. telegram ze štábu marš. 
Montgomeryho, který oznamoval 
ukončení 2. světové války.
Dne 27. září 1945 v Praze na Sta-
roměstském náměstí byl dekorován 
americkým generálem Harmonem  
a obdržel „The  Bronze Star Medal“.
Dále obdržel britskou medaili krále 
Jiřího VI. Dne 6. března 1946 udělil 
prezident Beneš desátníku v záloze 
Zdráhalovi broušenou mísu, od Mi-
nisterstva zahraničí dostal plaketu 
s českým lvem.
Mimo uvedené získal několik men-
ších vyznamenání. Do zálohy ode-
šel jako četař.
Po skončení války se oženil s Angli-
čankou žijící v Jižní Africe a více než 
30 let se úspěšně zabýval výrobou 
soli v poušti Kalahari.
Vždy kolem sebe soustřeďoval čes-
ké krajany, pomáhal lidem bez rozdí-
lu pleti a národnosti. Do konce živo-
ta mluvil naprosto bezvadně česky. 
Byl iniciátorem mnoha krajanských 
akcí v Kapském Městě, kam se pře-
stěhoval v důchodovém věku. Po-
sledních 40 let navštěvoval s man-
želkou každý rok ČR. O všem měl 
velký přehled, o vše jevil velký zájem  
a rád diskutoval s občany v Kojetíně, 

někteří si jej pamatovali ještě z mla-
dých let. Setkání s ním bylo vždy pří-
jemné a zajímavé. V roce 1987 jej 
postihla největší životní rána, když 
zemřela jeho manželka.
Vzhledem ke značným zásluhám Ja-
romíra Zdráhala během války a pro 
jeho aktivní roli v životě české kra-
janské komunity v Kapském Městě 
během minulých desetiletí jej Gene-
rální konzulát v Kapském Městě na-
vrhl pro rok 2008 jako kandidáta na 
udělení ceny Gratias agit.
Této pocty se už bohužel nedočkal, 
neboť dne 10. ledna 2008 ve věku 
91 let po krátké nemoci zemřel. Se 
zesnulým se rozloučili někteří rodin-
ní příslušníci, generální konzul ČR 
v Jižní Africe, pan Pernický a velký 
počet známých.
Vyznamenání, fota, vojenská blůza 
a další památky jsou uloženy u rodi-
ny v Kojetíně.

Miroslav Zdráhal

s.r.o.
KOMPLEXNÍ ELEKTROMONTÁŽNÍ ČINNOST A PRODEJ 

ELEKTROINSTALAČNÍHO MATERIÁLU
Masarykova 308, 798 27 Němčice nad Hanou

oznamuje
zahájení provozu prodejny elektroinstalačního materiálu v Kojetíně, Masarykovo nám. 56

TERMÍN ZAHÁJENÍ : 3. března 2008
8.00 -12.00   13.00 - 17.00 hodin

Co na Vás čeká: 
Ve dnech od 3.- 8. 3. 2008 - sleva ve výši DPH

Při nákupu nad 500,-Kč - dárek

NABÍZÍME :
prodej elektroinstalačního materiálu za velmi příznivé ceny:

Ceník materiálu na vyžádání v prodejně, možnost telefon., elektronických a faxových objednávek  
Živnostníkům a při stálém a větším odběru slevy

Prodejní doba: pondělí - pátek   8.00 -12.00  13.00 - 17.00; sobota  8.00 - 11.00
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!
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Mateřská škola Kojetín
Co přinesl měsíc únor 
v Mateřské škole
Kojetín…
Děti z našich školiček čekalo plno 
zajímavých a pestrých činností. 14. 
února 2008 děti zhlédly v obou MŠ 
maňáskovou pohádku „Princezna 
žabka“ v podání herců z olomouc-
kého divadla. Průvodcem pohádky 
byl živý herec v kostýmu kašpárka, 

který spolupracoval s našimi malými 
diváky. Pohádka byla prokládána hu-
debními nahrávkami a děti byly prů-
běžně zapojovány do děje. Pohádka 
se nám moc líbila!
I nadále nejstarší děti pokračují 
v saunování s rehabilitačním cvi-
čením a také jednou týdně cvičíme 
v tělocvičně Sokolovny.
Na měsíc březen připravujeme Kar-
neval pro naše děti a děti z oddělení 
„Srdíček“ se zúčastní se svým pódi-

ovým vystoupením vyhlášení Spor-
tovce roku v místní sokolovně. Dále 
Vás všechny zveme na jarní výstavu 
do VIC Kojetín, kde budou v rámci 
výstavy škol mikroregionu vystave-
ny také práce našich dětí a součas-
ně chystáme velikonoční výstavu 
v obou budovách MŠ, a to od 17.  
do 19. března 2008. Těšíme se na 
plno dalších  zážitků z kulturních 
akcí, ale nejvíc na první jarní dny 
plné sluníčka!                  

vedení MŠ

Den otevřených dveří
Jsme malí, ale šikovní, a proto bychom rádi pozvali budoucí zapsané děti a jejich rodiče, 

 ale i všechny příznivce naší MŠ, na Den otevřených dveří, který se bude konat  
ve středu 19. března 2008 od 8.00 do 15.30 hodin  

v areálu obou budov mateřských škol.  
V 10.00 hodin všichni návštěvníci mohou zhlédnout maňáskové divadélko.  

Na MŠ Hanusíkova v oddělení „Pastelek“ si děti za pomoci svých rodičů mohou  
v rukodělné dílně vyrobit malé překvapení.

Těší se děti a paní učitelky, jste srdečně zváni!

Zápis do Mateřské školy 
se bude konat

2. a 3. dubna 2008 od 10.00 do 15.30 hodin
v budově MŠ Kojetín, Hanusíkova 10.

Přijďte s dětmi!
S sebou si přineste: 

občanský průkaz a rodný list dítěte.
Zápis je pro děti, které chtějí nastoupit do MŠ 
od září 2008 nebo v průběhu roku 2008 - 2009.

MŠ nabízí:
- předplavecký výcvik,

- saunování a rehabilitační cvičení,
- výuku anglického jazyka,

- rozšířenou TV a vycházky do přírody,
- dopravní výchovu,

- kulturní pořady a další skvělá překvapení,
- tvořivé práce v keramické dílně.

KLINICKÁ LOGOPEDIE
Mgr. Hodanová Peprná Alena

Poliklinika Kojetín
2. patro vpravo

Pondělí : 7.00 - 17.00 hodin
telefon: 776 638 874 

(nutno předem telefonicky objednat)

 Vady a poruchy výslovnosti u dětí  
i dospělých, LMD, stavy po úrazech 
 a mozkových příhodách, balbuties, 
afázie, dysfázie, pervazívní vývojové 

poruchy řeči, poruchy učení,  
mutismus, elektivní mutismus,  

opožděný vývoj řeči, dysartie, DMO, 
rozštěpové vady řeči, vady  

a poruchy sluchu.  
Doporučení na vysoké školy.
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Lyžařská hymna
Já mám lyže nový, celý kárvingový,

když já jedu z vršku, 
rozbiju si pusu.
Ouvej to to bolí!

Refrén:
Tetka, tetka, tetka, tetka,

nechte práce pojďte hnedka,
tetka, tetka,tetka, tetka,

Nechte práce, pojďte hned!
Podívat se na to mrně,

jak lyžuje opatrně,
podívat se na to mrně,

jak lyžuje vesele!
Já mám hole nový, celý duralový,

když já jedu z kopce,

vrazím se do bodce.
Ouvej to to bolí!

Já mám boty nový, celý přezkáčový,
když je utahuju,

oči vyvaluju.
Ouvej to to bolí!

Já mám bundu novou, celou gortexovou,
pod ní čtyři svetry,
nepropustí větry.
Ouvej to to bolí!

Já mám gatě nový, celý šusťákový,
když přidám do kroku,

prasknou mi v rozkroku.
Ouvej to to bolí!

Já mám dvě ponožky, rvu si je na nožky.
Když si je vyzouvám,

div, že neomdlévám.
Ouvej to to smrdí!

Já mám helmu novou, celou plastikovou,
když hodím držtičku,
zachrání hlavičku.
Ouvej to to bolí!

Já mám brýle nový, celý plexisklový,
když je mám na nose,

podobám se vose.
Ouvej to to bolí!

Já mám snowboard nový, celý laminový.
Když nedám zatáčku,

ležím na frňáčku.
Ouvej to to bolí!

složeno a dotvářeno účastníky
lyžařských kurzů

Fotoreportáž z lyžařského výcviku ZŠ nám. Míru pořídila Alena Berglová

Základní škola nám. Míru Kojetín

Přání a poděkování
Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

koncem března, přesně 28., bývá dobrým zvykem si 
připomenout Den učitelů. Tento den je významný díky 

našemu rodákovi Janu Ámosu Komenskému, který položil 
základy moderního vzdělávacího systému evropské 

i světové civilizace. Dodnes je učitelství velice uznávaná 
profese, která může rozhodujícím způsobem ovlivnit 

další vývoj dítěte  
a jeho orientaci v životě. Základy pro život dává škola 
všem v podobě znalostí v oboru jazyků, matematiky, 

přírodních i společenských věd. Každý vyučující nabízí 
svým žákům možnost rozšířit si obzory

a věnuje profesi doslova vše. Jistě si zaslouží 
maximální možnou podporu v této nelehké práci.

Pro velkou většinu to ani práce není, spíše poslání 
- vyčerpávající, ale krásné i v dnešní velice náročné době. 

Rádi bychom popřáli všem vyučujícím, ale současně  
i správním zaměstnancům školy

(jsou neopomenutelnou částí týmu) k nastávajícímu 
svátku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 

Už renesanční myslitel a všeuměl Leonardo da Vinci říkal:
„Dokonalost se skládá z maličkostí, ale dokonalost sama 

vůbec není maličkost.“
Vedení školy
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Základní škola nám. Míru Kojetín

Zápis do prvních tříd
Ve dnech 7. a 8. února 2008 se na naší škole uskutečnil zápis žáků do prvních tříd. Děkujeme všem rodičům, 
kteří si vybrali naši školu a věříme, že budou s volbou spokojeni. Těšíme se na další vzájemnou spolupráci ve 
školním roce 2008 - 2009. Poděkování patří i všem vyučujícím, kteří zajistili velice pěkné a příjemné prostředí 
pro celou akci.           Vedení školy

Z činnosti školní družiny při ZŠ Sv. Čecha Kojetín

Základní škola Sv. Čecha Kojetín

foto: Alice Stonová

Gymnázium Kojetín

Brána vzdělání 
otevřena!

Dveře se opět otevřely...  A to 19. led-
na 2008 na Gymnáziu v Kojetíně.
Pro širokou veřejnost se brána 
místního gymnázia otevřela v so-
botu v devět hodin dopoledne.  
Celý den otevřených dveří provázel 
floorbalový turnaj smíšených druž-
stev žáků vyššího gymnázia, které-
ho se zúčastnily čtyři týmy. 
Kromě fandění si návštěvníci školy 
mohli prohlédnout učebny, zajímavé 
fyzikální a ve třech sériích také che-
mické pokusy, bohatý program je če-
kal i v učebně dějepisu, kde se mohli 

zapojit do historických kvízů, v učeb-
ně češtiny se promítal školní projekt 
„Adopce na dálku“, budoucí zájemci 
o studium na naší škole si zkusili při-
jímací zkoušky nanečisto z všeobec-
ných studijních předpokladů.
K vidění byla také ukázka debaty na-
šich účastníků debatní ligy na téma 
„Demokratické země by nikdy nemě-
ly omezovat občany ve vyjadřování 
názoru!“.
Dveře gymnázia se zavřely v pravé 
poledne, ale to jen pro tento den. 
Máte-li zájem se informovat o studiu 
na naší škole, můžete přijít kdykoliv!

Kristýna Odložilíková,
studentka sexty GKJ 

Karneval
ve školní družině
I když jsme si sněhu příliš neuži-
li, pomalu se loučíme se zimou. Ve 

čtvrtek 7. února 2008 se uskutečnil 
družinový karneval. 
Děti si připravily pěkné masky a užily 
si spoustu legrace při různých soutě-
žích a hrách. 

Nechyběly ani odměny v podobě 
sladkostí a věcných cen, které nám 
zakoupilo SRPŠ.                                                 

Foto: Alena Burešová

Základní škola
Sv. Čecha Kojetín

vás srdečně zve k návštěvě

výstavy 
Sdružení ředitelů 
základních škol, 

předškolních zařízení 
a ostatních školských  
zařízení mikroregionu 

Střední Haná

Vystavují základní školy,
mateřské školy a domeček.

Galerie Vzdělávacího
a informačního centra Kojetín, 

Masarykovo nám. 8
10. - 15. března 2008

otevřeno po - pá
9 - 11 a 12 - 17 hodin

Jste srdečně zváni.



Kojetínský zpravodaj 3/08

10

Lyžařsko-snowboardový 
kurz gymnázia
Přiletěla další perfektně mířená sně-
hová koule, moje rukavice už jsou 
promočené a bunda zrovna tak, 
před chvilkou na mě někdo skočil  
a vyválel mě v hromadě sněhu, jen-
že sranda je sranda, tak proč si to 
neužít. Studenti i učitelé, všichni pro-
ti všem.
Byli jsme na lyžařském kurzu, to už 
je zážitek sám o sobě. Autobus nás 
dovezl až do Loučné nad Desnou, 
přesněji do penzionu Zálesí. A tam 
to všechno začalo. Jednoduše si 
představte  partu děcek, co vyrazila 
s doprovodem učitelů a instruktorů 
na sjezdovky ohrožovat veřejnou 
bezpečnost. Ještě před odjezdem 
se mnoho z nás bálo, že to bude 
s učiteli k nevydržení, ale skutečnost 
nás vyvedla z omylu. Učitelé se uká-
zali jako opravdoví pohodáři. Nelíbi-
la se nám pouze večerka, která byla 

Gymnázium Kojetín
už v deset hodin večer, ale co, nic 
nemůže být úplně dokonalé, kdo ví, 
jestli to učitelé vůbec mohli ovlivnit, 
přece jen  „předpisy jsou předpisy“. 
Celkem jsme na lyžáku strávili pět 
dní. Doufám, že za všechny můžu 
prohlásit, že jsme se opravdu ne-
nudili a odnesli si spoustu pěkných 
zážitků. Kolektiv byl senzační, ale 
opravdu nejvíc jsme si cenili přístupu 
učitelů. Bylo vidět, že nás nebrali jen 
jako skupinu puberťáků na pohlídá-
ní, ale jako kamarády, ovšem s urči-
tými pravidly. To ovlivnilo celý vývoj 
kurzu a také i přístup z naší strany.
Co se týče pohodlí, neměli jsme si na 
co stěžovat. Poměr  cena / ubytování 
odpovídal standardu. Se zabydlením 
neměl nikdo problém, snad jen já  
a moji spolubydlící. Na počátku nás 
sužovaly problémy s topením a než 
nám to spravili, pokoj řádně navlhl. 
Jídlo nebylo v penziónu  také nejhor-
ší, zkrátka nikdo se jím neotrávil.
Na tuhle akcičku budeme všichni 

dlouho vzpomínat, učitelé, že nás 
zvládli zkrotit, a my, že se nikomu 
nic nestalo a že bylo tolik legrace. 
Byl to krásný, i když krátký výlet  
a věřím, že kdyby to šlo, každý by si 
ho zopakoval.
Tak to je asi vše, na závěr rada pro 
ty, co neví, jestli jezdit na výlety  
a lyžáky: jezděte, pak na to budete 
vzpomínat celý život s úsměvem.

Lukáš Brandejs, sexta GKJ

Gymnázium Kojetín pořádá

VEŘEJNOU 
AKADEMII

K 15. VÝROČÍ 
VZNIKU ŠKOLY

Uskuteční se  ve čtvrtek
6. března 2008 v 17.00 hodin 

v sále Sokolovny Kojetín.

Program: zpěv a hudba instru-
mentální, moderní a klasický 

tanec, krasojízda na kole,
hudba jazzová a rocková,
Pohádky z Pytlíkovy kapsy

(studentské divadlo).
Součástí akademie bude
výstavka výtvarných prací

studentů školy.
Vstupné dobrovolné

+ povinná místenka 10,- Kč.
 

Srdečně zvou studenti a učitelé 
Gymnázia Kojetín.

Žáci a  učitelé na 
opačné straně barikády
Ano, tento titulek by mohl svádět 
k vžité představě nepřátelství mezi 
dvěma subjekty vzdělávacího proce-
su. V tomto případě je ovšem opak 
pravdou…
Je sobota ráno a v Olomouci se  
u tramvajové zastávky Neředín - 
Krematorium setkávají díky promyš-
lené, a proto bezchybné organizaci 
Karla Beneše z kvinty skupinky žáků 
a učitelů kojetínského gymnázia. 
Dopravili se sem po různých trasách 
a různými dopravními prostředky, cíl 
však mají společný - zahrát si paint-
ball na zdejší pevnosti. Nálada se  
z počátečního bodu mrazu (a to do-
slova – všichni máte jistě v paměti 
ranní sobotní chumelenici a zamrzlé 
kaluže) postupně vyšplhala na bod 
„slunečno“ - to když se zjistilo, že na 

nás provozovatelé nezapomněli, jen 
si ráno přispali déle, než nám bylo 
milé.
Po počátečním školení jak zacházet 
se zbraněmi a jak si uchránit život 
odpadl první a také poslední účast-
ník boje (nejmenovaný pedagog, 
který se poté stal válečným reporté-
rem).
Pak už jsme nafasovali maskáče, 
ochranné helmy a boj na život a smrt 
mezi skupinami těžkooděnců mohl 
začít. Bojovalo se venku, bojovalo 
se uvnitř, bojovalo se o život prezi-
denta, bojovalo se za vymýcení te-
rorismu, mrtví znovu ožívali, živým 
docházely síly, náboje a peníze, pro-
vozovatelům možná trpělivost… 
Vše jsme ukončili kolem jedné ho-
diny odpolední s přesvědčením, že 
příště si to rádi zopakujeme a že nás 
bude určitě víc. 

-ml-
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Městský dům dětí a mládeže Kojetín

Akce, které se konaly
16. 1. - 20. 1. 2008
„Zimní koulování“ 
Za sněhem, do hor za kyslíkem, na 
čerstvý vzduch, mezi kolektiv jiných 
dětí, zpestření mateřské dovolené“. 
To byly cíle maminek a dětí z klubu 
maminek „Školička“. V Kunčicích pro-
žili čtyři dny. Sněhu sice moc nebylo, 
ale zábavu si dokázali vždy najít.

30. 1. 2008 „Sportovní X-boj“ 
Svou obratnost, hbitost a týmovou 
souhru si vyzkoušela družstva žáků 
třetích a čtvrtých tříd základních škol  
Kojetína a Měrovic. Vítěznou trofej  
v podobě ovocného dortu získalo 
družstvo ZŠ Nám. Míru Kojetín.

Akce na březen
6. 3. 2008

Zpíváme s Pavlem Novákem
vzdělávací program

s Pavlem Novákem pro mateřské 
školy a 1. stupeň ZŠ

8. 3. 2008
Hanácká písnička

okresní kolo postupové soutěže 
ve zpěvu hanáckých písní

8. 3. - 10. 3. 2008
„Hurá  za Yetim“

víkend na horách pro děti a mládež

19. 3. 2008
Okrskové kolo ve vybíjené

postupová soutěž MŠMT ČR pro 
kategorii II.- 4.-5. ročník ZŠ

„Můj strom - můj les“
Vyhlášení soutěže:

4. února 2008

Podmínky soutěže:
Soutěž je určena jednotlivcům

v daných kategoriích. 
Jednotlivá díla opatřete vizitkou, kde 
uvedete  kategorii, jméno a příjmení 

autora, datum narození, adresu
a  tel. kontakt, název díla.

Jeden autor může odevzdat
do každé kategorie pouze 1 dílo.

Soutěžní kategorie:
- výtvarné práce (libovolná technika)
- literární práce (libovolný literárním 

stylu, báseň i próza)
- fotografické práce (fotografie v tiš-
těné podobě ve formátu min. 15 x 10 cm)

Věkové  kategorie:
I. do  6-ti let
II. 7 – 13 let
III. 4 - 18 let
IV. 19  a více

Práce odevzdejte do 4. března 
2008 na Městském domě dětí a mlá-
deže, Masarykovo nám. 52, Kojetín.

 

Hodnocení soutěžních prací pro-
běhne 20. března 2008. 

Výsledky budou zveřejněny v Koje-
tínském zpravodaji a na nástěnce 

MěDDM Masarykovo nám. 52. 

Výherci budou písemně vyrozuměni 
a vyzváni k převzetí ceny. 

1. 2. 2008 
O pololetních prázdninách jsme na-
vštívili se 40 dětmi Vyškov. V  aqua 
centru bylo prima.

5. 2. 2008 
„Dárek pro mou maminku“
Keramická dílna „patřila“ dětem  ma-
teřské školy, které přišly vytvořit dá-
rek pro svou maminku.

13. 2. 2008
„Zimní slavnosti v Kojetíně“
MěDDM Kojetín pořádal ve středu 
„Zimní slavnosti“ pro děti ze zá-
jmových kroužků, jejich rodiče a ka-
marády. V sále sokolovny to opravdu 
žilo. Motivy sněhových vloček, srdíč-
ka, balónky a hudba Jirky Jiráka nás 

vtáhly do příjemné nálady. Všichni 
zúčastnění mohli zhlédnout taneční 
vystoupení zájmových kroužků ve 
stylu break dance a hip-hopu a děv-
čata ze zájmového kroužku Orien-
tálních tanců nás zavedla do daleké 
Indie. V další části se pak soutěžilo, 
tančilo a dovádělo. Vedoucí sportov-
ních kroužků připravili pro všechny 
přítomné hry, soutěže a dokonce 
jsme si mohli vyzkoušet i střelbu  
a zahrát si stolní tenis. Zpestřením 
se stalo losování tomboly o krásné 
výrobky z keramiky, magnetky a dal-
ší drobnosti. Po celou dobu slavností 
se podával pravý zimní čaj. 
Bylo to příjemně prožité odpolední 
setkání dětí, vedoucích zájmových 
kroužků a jejich kamarádů.

Lenka Křeháčková

Kde nás v létě najdete...
7. 7.  - 11. 7. 2008 - „Léto na zámku“

 - poznávací pobyt v jednom z nejkrásnějších lázeňských měst, tábor pro děti od 3. třídy v Luhačovicích
13. 7. – 19. 7. 2008 - „Cirkus Šikulka“ 
- týdenní pobytový tábor  v Jablunkově

14. 7. - 18. 7. 2008 - „Pane, pojďte si hrát“ 
- příměstský tábor pro děti od 1. třídy

20. 7. - 2. 8. 2008 - „Stroj času“ 
- fantastické putování v čase a prostoru, pro děti od 1. třídy v Nejdku (Chřibské lesy), 

ubytování ve stanech s podsadou
26. 7. - 2. 8. 2008 - „Zlatá udice“ 

- rybářský tábor pro děti od 3. třídy se zájmem o rybaření a poznávání přírody, Tovačov
18. - 22. 8. 2008 - „Na vlnách odvahy a dobrodružství“

- příměstský tábor pro děti od 1. třídy

Informace: MěDDM Kojetín, Masarykovo nám. 52, tel. 581 762 498
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Městský dům dětí a mládeže Kojetín

Klub Šikulka Stříbrnice Vás srdečně zve na
VELIKONOČNÍ JARMARK

V neděli 16. března 2008 v 16.00 hodin v sále KD Stříbrnice.
Program: V první části se Vám představí kapela Šikulka Stříbrnice a taneční soubor Sluníčko Kojetín  

s lidovým pásmem v hanáckých krojích. Nebude chybět netradiční divadelní scénka a mažoretky, to vše si pro 
Vás připravily děti z Klubu Šikulka Stříbrnice. V druhé části si budete moci prohlédnout velikonoční  

prodejní výstavku dětských prací a nebude také chybět tradiční posezení s občerstvením.

Divadelní Kojetín 2008
Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín pořádají

16. ROČNÍK PŘEHLÍDKY 
AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ

DIVADELNÍ KOJETÍN 2008
který se bude konat v sále Sokolovny Kojetín

ve dnech 11. – 16. března 2008
a je přehlídkou s výběrem na Celostátní přehlídku amatérského činoherního

a hudebního divadla Divadelní Děčín/Divadelní Třebíč 2008.

Vstupné na jednotlivá představení: 40 Kč, děti, studenti, důchodci: 20 Kč, permanentka: 250 Kč.

Program přehlídky:
úterý 11. 3. 2008 - 20.00 hodin
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

PŘEHLÍDKY

Ořechovské divadlo 
V. Peška a J. B. Moliére:

PAROHÁČI
třeskutá fraška (nesoutěžní)

středa 12. 3. 2008
8.15 a 10.00 hodin

Agentura Jana Olomouc 
K. J. Erben: KYTICE

klasické zpracování balad pro žáky 
5. - 9. tříd ZŠ a studenty gymnázia 

(nesoutěžní)

středa 12. 3. 2008 - 20.00 hodin
DS J. K. Tyl Brodek u Přerova

J. B. Moliére: ZDRAVÝ NEMOCNÝ
komedie (nesoutěžní)

čtvrtek 13. 3. 2008
8.15 a 10.00 hodin

Divadlo Andromeda Praha
JAK PRINCEZNA MÁŇA
ZACHRÁNILA MARTINA

Z PEKLA
pohádka pro děti MŠ a žáky 
1. - 4. tříd ZŠ (nesoutěžní)

čtvrtek 13. 3. 2008 - 17.00 hodin
Divadelní soubor Kulturního 

střediska Velká Bystřice 
K. Lupinec, S. Štemberová:
ROZPAKY ZUBAŘE 

SVATOPLUKA NOVÁKA
komedie (soutěžní)

čtvrtek 13. 3. 2008 - 20.00 hodin
Divadlo Brod Uherský Brod 

L. Aškenázy:
TONKA ŠIBENICE

komedie (soutěžní)

pátek 14. 3. 2008 - 16.00 hodin
DS Hanácká scéna MěKS Kojetín
na motivy filmu Někdo to rád horké: 
HOLT NĚKDO TO RÁD HOT

komedie (soutěžní)

pátek 14. 3. 2008 - 20.00 hodin
Divadelní spolek Kroměříž 

E. E. Schmitt:
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ

hořká komedie s detektivní 
zápletkou (soutěžní)

sobota 15. 3. 2008 - 10.00 hodin
Náměstí Osvoboditelů Opava

podle Sofoklovy tragédie:
ANTIGONA tragédie (soutěžní)

sobota 15. 3. 2008 - 15.00 hodin
Divadlo Vysokozdvižného 

soumara Opava 
J. Karen: HRA

autorská hra (soutěžní)

sobota 15. 3. 2008 - 20.00 hodin
Malá scéna Zlín 

D. Gombár:
MEZI NEBEM A ŽENOU

hra o čase, pomíjivosti, křehkosti 
vztahů a lásky (soutěžní)

neděle 16. 3. 2008  - 10.00 hodin
Divadlo Bez střechy Vyškov 

K. Thuróczy:
SCHODY PRO KOČKU

hra ze současnosti
(soutěžní - loňský vítěz)

neděle 16. 3. 2008 - 16.00 hodin 
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ 

VÝSLEDKŮ

Divadlo Dostavník Přerov 
J. Koloděj:

JAK SE PEKLO ZADLUŽILO 
A CO Z TOHO VŠECHNO 

BYLO
pekelná komedie (nesoutěžní)
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Kam za kulturou

BŘEZEN 2008
Dětský karneval na téma

S VEČERNÍČKEM
ZA POHÁDKOU...

8. března 2008 -14.00 hodin 
Odpoledne plné her a soutěží, 
rej masek, dětská diskotéka...

Občerstvení zajištěno!
místo konání: Sokolovna Kojetín, 

vstup: 
maska 15 Kč, děti 25 Kč, 

dospělí 40 Kč
pořádá MěKS Kojetín

OTEVŘENÍ VÝSTAVY
Sdružení ředitelů základních škol, 
předškolních zařízení a ostatních 
školských  zařízení mikroregionu 

Střední Haná
Vystavují základní školy, 

mateřské školy a domeček.
Výstava otevřena

od 10. do 15. března 2008
Galerie Vzdělávacího a informační-

ho centra Kojetín,
Masarykovo nám. 8

otevřeno:
po - pá 9 - 11 a 12 - 17 hodin

Tradiční soutěžní přehlídka měst-
ských ochotnických divadelních 
souborů s přímým postupem na 

národní přehlídku
Divadelní Děčín/Divadelní Třebíč
16. ROČNÍK PŘEHLÍDKY

AMATÉRSKÝCH
DIVADELNÍCH SOUBORŮ
DIVADELNÍ KOJETÍN 2008

11. - 16. března 2008
Sokolovna Kojetín

Beseda s cestovateli 
Jiřím Márou a Štefanem Kunou 

NOVÝ ZÉLAND
 ZEMĚ PROTINOŽCŮ

ČÁST II. - JIŽNÍ OSTROV
středa 12. března 2008 - 17 hodin 

sál VIC Kojetín

3. ročník hip-hop a d´n´b indoor festu 
RES PUBLICA VOL.3

Hip Hop Stage - Jay Diesel, Disgra-
fix, Illuzionists / DJs: Opia, Maztah, 

Chocolatic, Era
Drum´n´Bass Stage - DJs: Bek, 

Berthold, Gyd, Helm, Proky, Ramires
pátek 21. března 2008 - 20 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 130 Kč

VYHLÁŠENÍ 
NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ

MĚSTA KOJETÍN
ZA ROK 2007

úterý 25. března 2008 - 17 hodin
Sokolovna Kojetín

1. ročník
Odpoledne plné pohybu 
CVIČME V RYTME

CELÝ DEN
sobota 29. března 2008

prezentace: 12.00 - 12.30 hodin, 
začátek: 13.00 hodin

místo konání: Sokolovna Kojetín
vstup: 150 Kč/celé odpoledne

(v ceně je nápoj + ovoce)
anebo 50 Kč/1 hodina

cvičitelky: Marie Poláková,
Romana Kalusová,

Iveta Partschová, Hana Hrzánová
13.00 - 14.00 hodin - dance aerobik, 

14.00 - 15.00 hodin - tae bo,
15.00 - 16.00 hodin

- aerobik s bodystylingem,
16.00 - 17.00 hodin - power joga

Možnost zakoupení 
sportovního oblečení, doplňková 

sportovní výživa.

DUBEN 2008
Divadelní představení na motivy 

filmu „Hoří, má panenko“
ROZPALME TO,
MÁ PANENKO!

pátek 4. dubna 2008 - 20 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč

Vystoupí Divadelní spolek
Smotaná hadice Křenovice

Námět, scénář, režie a scéna:
Hana Hásová, Jakub Šírek,

světla a zvuk: Zdeněk Novák.
Hrají: Emílie Vránová, Martina 

Večerková, Hana Buchtová, Jana 
Hrušáková, Alena Nováková, Alena 
Navrátilová, Ivona Večerková, Ilona 
Pospíšilová, Martin Večerka, Kamila 
Pospíšilová, Alice Vránová, Veroni-
ka Pospíšilová, Magda Pospíšilová.

Pekelný klunový večer
KONCERT PROSTĚJOVSKÝCH 

KAPEL
sobota 5. dubna 2008 ve 20 hodin

peklo Sokolovny Kojetín

Výpravná divadelní pohádka pro 
děti ve volné dny 

PEJSEK A KOČIČKA
TROCHU JINAK

neděle 13. dubna 2008 - 14.30 hodin
Hraje Malá scéna Zlín

Sokolovna Kojetín, vstup: 30 Kč

Rockový festival 
BETHRAYER FEST 5

sobota 19. dubna 2008 - 20 hodin
Sokolovna Kojetín

Z Hanáckého bálu...
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Městská knihovna Kojetín

Z únorových akcí knihovny

Na měsíc březen připravila Městská 
knihovna v Kojetíně celou řadu zají-
mavých akcí.
Především je to: 

beseda s cestovateli Jiřím Márou 
a Štefanem Kunou, nazvaná
NOVÝ ZÉLAND-II. část

Jižní ostrov
Poutavé i poučné vyprávění 

a promítání nádherných fotografií 
a videosekvencí.

Beseda se bude konat 
ve středu 12. března 2008 v 17 hodin 

v sále VIC na Masarykově
náměstí (Okr. dům).

Vstupné 30,-Kč.

Vyprávění zkušených cestovatelů 
je pokračováním úspěšné cestopis-
né besedy o nejvzdálenější zemi 
světa. Rozmanitá příroda  této části 
Nového Zélandu nabízí překrásné 
zajímavosti. Jiří Mára nám bude vy-
právět, jak slibuje, o cestách lodí po 
fjordech, k vodopádům, ledovcům 
či Palačinkovým skalám. Z bezpro-
střední blízkosti budeme pozorovat 
lachtany, tučňáky, albatrosy i velryby.  
Podíváme se, jak farmáři stříhají 
ovce. Vydáme se do města adrenali-
nových sportů Queenstown i historic-
ké metropole Christchurch. Nevšední 
zážitky rovněž nabízí novozélandské 
botanické zahrady a termální lázně. 

Knihu, dokumentární film na DVD 
nebo videokazetě NOVÝ ZÉLAND 
si můžete objednat na: jirimara@se-
znam.cz nebo www.jirkamara.cz 

Lekce informační výchovy pro 1. a 2. třídy

 foto: Hana Divilová

Připravujeme na březen
K BŘEZNU 

MĚSÍCI INTERNETU 

knihovna opět nabízí bezplatné 
školení pro seniory

VYHLEDÁVÁME 
NA INTERNETU.

Akce se koná každou středu 
v měsíci březnu, vždy po před-

chozí telefonické nebo
ústní domluvě.

Tel: 581 762 295, 777 593 984

V rámci
BŘEZNA-MĚSÍCE 

KNIHY
pořádá knihovna řadu 

zajímavých besed,  
jako např.: 

NEOTESÁNEK 
- beseda o slušném chování  

pro žáky I. stupně ZŠ Sladovní pod-
le knihy Ivony Březinové

 POJĎTE SE SMÁT 
- beseda o knize Josefa Fouska  

pro II. stupeň ZŠ Sladovní

NEPLECHATÉ POHÁDKY 
- beseda pro školní družiny

LEKCE INFORMAČNÍ 
VÝCHOVY

- beseda určená žákům 4. tříd,  
kdy si mohou prohloubit znalosti  

o knihovně a jejích službách

Malí čtenáři si mohou porovnat 
své znalosti v oblasti pohádek 

 prostřednictvím soutěže
ZEMĚ POHÁDEK 

nebo mohou nazdobit a přinést 
 do knihovny nejkrásnější 

VELIKONOČNÍ VAJÍČKO 
a zúčastnit se tak stejnojmenné  

tvořivé soutěže.

 

Firma Propal,
spol. s r.o. 

nabízí 
k pronájmu  
2 kanceláře 

  
v ulici Kroměřížská 181 

-budova firmy.

Bližší informace  
tel. 602 740 620.
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HC Jamajka Kojetín

Prázdniny pod stanem 
ve Vrážném v roce 2008

28. 6. - 6. 7. 2008 
Tábornická škola dorostu 
 pro účastníky ve věku 15 - 18 let

vklad 1.650,- Kč,
informace: Broněk Bobiš,

tel.: 777 116 443

6. 7.  - 19. 7. 2008 
Tábor žactva

pro děti ve věku 10 – 14 let
vklad 2.200,- Kč,

informace Mirek Tvrdý,  
tel.: 777 116 239

Přihlášky na oba běhy budou
k dispozici od března 2008

u Martina Juřena
tel.: 604 840 992

e-mail: martin.juren@gmail.com

V místní tělocvičně se již několik let 
scházela v celkem hojném počtu 
parta nadšenců do relativně nového 
a rychle se rozvíjejícího sportu - flor-
balu.  Slovo dalo slovo a v květnu 
roku 2007 byl založen a u české flor-
balové unie zaregistrován nový tým 
s názvem HC Jamajka KOJETÍN. 
Zkratka HC je v názvu z prostého 
důvodu. Tým přebral stanovy ko-
jetínského hokejového klubu a stal 
se tak jeho pododdílem. Staronové 
dresy v jamajské trikoloře daly týmu 
druhou část názvu.
Florbal je hra, která vyžaduje 5 hrá-
čů v poli a jednoho brankáře. Pro 
tento počet bohužel již není nikde ve 
městě a blízkém okolí vhodná hala. 
Proto byl tým nucen začít trénovat 
ve sportovní hale v Morkovicích, kte-
rá se tak stala pro Jamajku domácím 
hřištěm.
Neděle 16. 9. 2007 se zapsala tuč-
ným písmem do klubové  historie. 

Ten den totiž Jamajka Kojetín se-
hrála své historicky první mistrovské 
utkání, a sice v krajském přeboru 
mužů proti domácímu týmu Šum-
perka. A byl to doslova křest ohněm. 
Nikdo nečekal žádné zázraky hned 
v prvním zápase, ale prohru s vý-
sledným skóre 0:12 asi také ne. Ale 
již ve svém druhém zápase ukázali 
kojetínští hráči svůj potenciál a po 
velmi dramatickém průběhu dokáza-
li porazit soupeře z Velkého Týnce  
v poměru 8:6. V době vydání zpra-
vodaje má tým za sebou již více než 
polovinu první sezóny a v tabulce 
stále bojuje o třetí příčku.
Barvy Jamajky hájí a Město Kojetín 
reprezentují: v bráně vždy vynikající 
- Antonín Slováček, v obraně bez-
chybní - Mirek Polách ml. i st., Adam 
Chytil a Bronislav Bobiš, v útoku ne-
dostižní - Vojta Maga, Břetislav Chy-
til, Roman Kučírek, Zdeněk Polách, 
Mirek Tvrdý, Pavel Daněk a Tomáš 

Tabulka OL přeboru mužů po 18.kole:
1. FbC Asper Šumperk “B” 16 14 1 1 145:48 43b
2. FbC Playmakers Prostějov “B” 14 10 2 2 114:59 32b
3. FbC Sokol Mohelnice 16 6 3 7 69:76 21b
4. HC Jamajka Kojetín 16 6 1 9 71:85 19b
5. Devils Velký Týnec 14 5 2 7 68:92 17b
6. FbK TJ Spartak Přerov 16 5 2 9 56:93 17b
7. Orel Jednota Troubelice 16 1 3 12 53:123 6b

Florec. V sobotu 15. března pořádá-
me v Morkovicích 21. a 22. kolo OL 
přeboru. Budeme rádi, když nás při-
jdete podpořit, či se jenom podívat  
a objevit, pro mnohé jistě málo zná-
mý, zato překrásný sport. 

15. března 2008 SH MORKOVICE
(21. a 22.kolo OL přeboru mužů 

ve florbalu)

9.00 PŘEROV - KOJETÍN
10.10 PROSTĚJOV -  MOHELNICE 
11.20 ŠUMPERK - PŘEROV 
12.30 VELKÝ TÝNEC - MOHELNICE 
13.40 KOJETÍN -  ŠUMPERK 
14.50 VELKÝ TÝNEC - PROSTĚJOV

další informace na:
htpp://jamajka.tym.cz

TJ Sokol Kojetín - SPV
Tábory rodičů a dětí

19. 7.  - 26. 7. 2008
Tábor RaD I. 

pro děti ve věku 2 - 7 let
informace a přihlášky:

Stavinohová Ivana, tel.: 606 415 262

26. 7. - 2. 8. 2008
Tábor RaD II. 

pro děti ve věku 2 - 9 let
informace a přihlášky:

Veselá Zuzana, tel.: 608 505 280 
elektronická přihláška na

www.vrazne.net
e-mail: veselazuzana@seznam.cz

 
2. 8. - 9. 8. 2008
Rodinné hry

informace a přihlášky
www.rodinnehry.wz.cz 

Další akce ve Vrážném
25. 6. - 28. 6. 2008
Stavění tábora 

informace: Mirek Tvrdý,
tel.: 777 116 239

16. 8. - 21. 8. 2008  
Aktivita

zážitková akce pro účastníky
ve věku 18 - 100 let 

informace: Lenka Němečková,
tel.: 777 030 811

21. 8. - 24. 8. 2008  
Bourání tábora

informace Mirek Tvrdý,
tel.: 777 116 239

Mimořádná nabídka: 
cvičitelům, kteří mají zájem získat 

zkušenosti ve vedení táborů,
nabízíme možnost stáží
na jednotlivých bězích.

-bretta-
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Charita Kojetín
Dům sv. Josefa
Centrum denních služeb 
pro seniory v roce 2007
„Svůj život prodloužit nemůžeš, ale 
můžeš jej prohloubit.“ Gorch Focke  

Naši milí senioři!
Je všeobecně známo, že  síly s vě-
kem ubývají a schopnosti se pomalu 
vytrácejí. Proto přichází naše zaří-
zení s nápady, jak Vám dopomoci  
ke krásnějšímu a spokojenějšímu 
stárnutí. V roce 2007 jsme se snažili 
pro Vás připravovat nabídky různých 
aktivit. Velkým přínosem se stal pro-
jekt tzv. „Dílny pro radost“ nabízející 
široké spektrum využití. Zahájili jsme 
jej v únoru 2007 a finanční podpo-
ry nadace Zdraví pro Moravu. A tak 
v této dílně vznikala  malebná ruko-
dělná a výtvarná dílka: různé deko-
race ze sušených květin, batikované 
šátky, ubrusy a trička pro vnoučata, 
odlité ozdobné svíce, dušičkové, ad-
ventní a vánoční  věnce a ozdoby či  
nápadité zvonkohry, ve kterých jsme 
využili korálky  darované firmou Pre-
cioza Jablonec nad Nisou. Pro uspo-
kojení touhy po vyzkoušení něčeho 
nového jsme se scházeli při pečení 

a vaření a zjišťovali, že je stále se 
čemu učit. Zavedli jsme pravidelně 
se opakující pedikérské služby  a ka-
deřnické služby dle zájmu uživatelů. 
Ujalo se pravidelné zdravotní cviče-
ní vedené zkušenou cvičitelkou. Pro 
potěšení jsme rozšířili využití dvor-
ního traktu, vysázeli zde květinové 
skalky a pustili se i do pěstování 
drobného ovoce a zeleniny. 
Ze všech zorganizovaných předná-
šek nejvíce zaujala zdravotní před-
náška MUDr. Richarda Kobzy na 
téma Cukrovka, předváděcí akce 
zdravotních pomůcek firmy Josef 
Selichar - SETRANS  Praha a nejhoj-
něji navštívená duchovní přednáška 
bývalého kojetínského jáhna  P. Ja-
roslava Špargla, který nás všechny 
se svou kytarou pěkně rozezpíval.
Navštívili jsme výstavu fotografií 
J. Hebnara, výstavu výrobků žáků 
Střední školy řezbářské, prohlédli 
jsme si zámek Tovačov a měli vel-
kou radost, že jsme s použitím vo-
zíku mohli tuhle akci umožnit i uži-
vatelce s těžkým omezením chůze. 
Uskutečnili jsme celodenní výjezd 
několika automobily na Sv. Hostýn  
a v průběhu celého roku umožnili 
mnoha hůře pohyblivým spoluobča-
nům navštívit toto oblíbené poutní 

místo vyvezením až nahoru k bazi-
lice.
Zřejmě nejvydařenější akcí loňského 
roku byl náš výjezdní den na Provo-
dov na Zlínsku. Zde jsme se snažili 
zachytit poslední podzimní hřejivé 
sluneční paprsky uprostřed krásné 
přírody. V pohodě, ničím nestreso-
vaní jsme prožili den plný zážitků  
a na závěr si ještě opekli buřty jako 
za mlada. Tahle akce je stále v na-
šich vzpomínkách a všichni z nás 
touží si ji zopakovat i v roce letoš-
ním. 
Zúčastnili jsme se II. ročníku  Se-
niorské olympiády v Zábřehu  
na Moravě a odvezli si odsud 1. mís-
to v bonusové disciplíně „O nejsladší 
cukroví“. Toto ocenění bylo pro nás 
velikou odměnou za úsilí, které jsme 
vynaložili s našimi uživatelkami na 
vymyšlení, upečení a ozdobení tři 
druhů cukroví, tak jak to vyžadovala 
pravidla soutěže.
Co říci na závěr? Víme o Vašich bo-
lestech, samotě, touze někam pa-
třit, někoho mít rád, držet někoho 
za ruku a nechat se pohladit. Víme  
o Vašich schopnostech, o Vaší 
moudrosti a dobrotě. Přijďte, čeká-
me na Vás, abychom mohli společ-
ně vytvářet krásnější svět.

Světlana Němčáková

Velikonoce 2008

Květná neděle
16. března 2008 v 9.00 hodin 

Mše svatá na památku vjezdu 
Páně do Jeruzaléma

16. března 2008 ve 14.00 hodin
 Křížová cesta

Zelený čtvrtek
20. března 2008 v 18.00 hodin 

 Mše svatá na památku večeře Páně
20. března 2008 v 19.00 – 21.00 hodin 
Otevření kostela k tiché adoraci
20. března 2008 ve 21.00 hodin - 

Adorace v Getsemanech

Velký pátek
21. března 2008 v 8.00 - 18.00 hodin
 Otevření kostela k tiché adoraci

21. března 2008 v 15.00 hodin 
Křížová cesta

21. března 2008 v 18.00 hodin 
Obřady na památku umučení Páně

Bílá sobota
22. března 2008 v 8.00 - 20.00 hodin 
Otevření kostela k tiché adoraci
22. března 2008 ve 20.00 hodin 

Mše svatá ze slavnosti 
Zmrtvýchvstání Páně

Neděle 
 slavnost Zmrtvýchvstání 

Páně

23. března 2008 v 9.00 hodin 
Mše svatá ze slavnosti 
Zmrtvýchvstání Páně

23. března 2008 ve 14.00
Svátostné požehnání

Pondělí velikonoční
24. března 2008 v 9.00 hodin

Mše svatá

Bohoslužby Svatého týdne v kojetínském kostele Nanebevzetí Panny Marie
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Církev Československá husitská

Slovo z NBK pro velikonoce: Matouš 
22,2-14 „Nebeské království se po-
dobá králi, který svému synu vystro-
jil svatbu. Poslal své služebníky, aby 
svolali pozvané hosty na svatbu, ale 
oni nechtěli přijít. Poslal tedy ještě 
jiné služebníky a řekl jim: ‚Povězte 
pozvaným: Hle, připravil jsem pro 
vás hostinu. Dal jsem porazit býčky 
i vykrmená telata, všechno je připra-
veno; pojďte na svatbu!‘ Ale oni na to 
nedbali a odešli jeden na svůj statek 
a jiný za svým obchodem. Ostatní se 
pak chopili jeho služebníků, ztýrali je 
a zabili. Když to král uslyšel, rozhně-

Církev Československá husitská je společenstvím lidí, které spojuje snaha navrátit se k Bohu cestou, kterou nám 
ukázal Ježíš z Nazareta, kterou hledaly a nalézaly prvokřesťanské obce, putovali po ní Mistr Jan Hus a husité, 

ThDr. Karel Farský a zakladatelská generace naší církve.

2., 9., 16., 23. a 30. 3. 2008 (neděle)
Bohoslužby

 od 10.00 hod. 
v Husově sboru

3., 10., 17., 24. a 31. 3. 2008 (pondělí)
Duchovní výchova

od 13.30 hod.
 na ZŠ Svat. Čecha (9. A)

4. 3. 2008 (úterý) 
Pobožnost

od 15.00 hod. v DD Tovačov 
(společenská místnost)

5., 12., 19. a 26. 3. 2008 (středa)
Duchovní výchova

od 13.30 hod. 
na ZŠ Sladovní ul. (8. tř.)

Náboženská obec Kojetín a Tovačov
Program setkání v březnu 2008

Když pak byl Ježíš v Betanii a stoloval v domě Šimona Malomocného, přišla žena (Marie Mag-
daléna, pozn. překl.) s alabastrovou nádobkou velmi drahé masti z pravého nardu. A když tu 

nádobku rozbila a vylila na jeho hlavu, někteří se rozhořčili: „K čemu taková ztráta masti? Mohlo 
se to prodat nejmíň za tři sta denárů a dát chudým!“ A hubovali ji. Ježíš jim však řekl: „Nechte 
ji. Proč ji trápíte? Udělala pro mě něco krásného. Chudých budete mít vždycky dost a můžete 
jim pomáhat, kdykoli chcete; mne ale vždycky mít nebudete. Ona udělala, co mohla. Předem 
pomazala mé tělo k pohřbu.  Amen, pravím vám, že kdekoli na celém světě bude hlásáno toto 

evangelium, bude se mluvit také o tom, co udělala ona, na její památku.“
Marek 14,3-9 (NBK)

5., 12., 19. a 26. 3. 2008 (středa)
Modlitba Taizé

od 18.00 hod. v Husově sboru

6., 13., 20. a 27. 3. 2008 (čtvrtek)
Biblická hodina

od 18.00 hod. na faře 
(Družstevní 1305)

9. 3. 2008 (neděle) Bohoslužby
od 8.15 hod. ve Skalce (sál Ob. domu)

16. 3. 2008 (neděle) Bohoslužby
od 8.15 hod. v Polkovicích 

(obřadní síň Ob. úřadu)

21. 3. 2008 (pátek)
Večerní meditace

od 19.00 hod. v Husově sboru

Změna programu vyhrazena. Podrobnější informace a aktuální časy konání setkání
i mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách: http://ccshkojetin.wz.cz

val se, poslal svá vojska a ty vrahy 
zahubil a jejich město spálil. Potom 
řekl svým služebníkům: ‚Svatba je 
sice připravena, ale ti, kdo byli po-
zváni, nebyli hodni. Proto jděte na 
nároží a zvěte na svatbu, kohokoli 
najdete.‘ Služebníci tedy vyšli do ulic 
a shromáždili všechny, které našli - 
zlé i dobré, a tak se svatební míst-
nost naplnila hodovníky. Když pak 
vešel král, aby se podíval na hosty, 
uviděl tam člověka, který nebyl oble-
čen do svatebního roucha. Řekl mu: 
‚Příteli, jak jsi sem mohl vejít bez 
svatebního roucha?‘ A on oněměl. 

Král pak řekl služebníkům: ‚Svažte 
mu nohy a ruce, vezměte ho a vy-
hoďte do té venkovní tmy! Tam bude 
pláč a skřípění zubů.‘ Je totiž mnoho 
povolaných, ale málo vyvolených.“

Výklad: Ježíš nás nenechává ani 
chvíli na pochybách. Je naprosto 
zřejmé, co nám všem chce sdělit. 
Každý člověk byl povolán ke svateb-
ní hostině, ale jen nemnoho věrných 
se na ni skutečně dostane. Tedy, do-
jdou nebeského království a budou 
spaseni. 
Dnešního člověka, stejně jako toho 
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Církev Československá husitská
před dávnými časy, trápí naprosto 
stejný problém. Nedostatek pokory, 
pýcha a nevědomost. Bláhově se 
domnívá, že když nakrmí své tělo 
a uspokojí všechny své iluzorní po-
třeby, bude spokojen. Pak je velmi 
překvapen, že místo pokoje přichází 
další a další touhy a požadavky. Ni-
kdy a nikde nemá klid. Je třeba vyra-
zit na další nákup, vzít si třeba úvěr, 
jen abych „něco měl!“ 
A přitom člověk nic nemůže vlast-
nit krom svého srdce. A ani to mu 
vlastně nepatří. Je darem Stvořitelo-
vým. Hmotné poklady a statky, které 
vlastníme a obhospodařujeme zde 
na zemi, si s sebou na svatební hos-
tinu nevezmeme! Jsou příliš těžké.. 
jsou dobré tak akorát k jednomu; 
abychom starostí o ně promarnili 
drahocenný čas, který nám byl ješ-
tě darován. Čas, který máme využít 
k hledání příčiny a následku. Proč tu 
jsme a kam kráčíme. Protože život 
se neskládá jen ze zjevného, tedy 
z toho co je vidět. Ale i ze skrytého, 
neviditelného. Co je uvnitř nás, aniž 
bychom to tušili. 

Velikonoční poselství je přitom tiché a 
jednoduché. Láska, není vidět, nedá 
se změřit a jen někdy je cítit. Láska, 
obětující sebe sama, aby život mohl 
být zachován. Každá skutečná lás-
ka totiž pramení ze srdce Jediného. 
Každý člověk ji může ucítit. Může ji 
ve svém životě zahlédnout, jak se 
prochází v parku nebo jak si hraje 
s vašimi dětmi na pískovišti, jak še-
velí v korunách stromů či se nese ve 
zpěvu ptáků, jak se rozprostírá nad 
oblaky jako světlo a teplo slunce, jak 
jde ulicí, nepoznaná, tichá a pokor-
ná. 
Láska totiž vždy vítězí. Protože nemá 
nic, jen lásku. Nechce nic, jen milo-
vat. Kráčí od věčnosti do věčnosti a 
posiluje ty, jejichž srdce je osamělé, 
kteří trpí nebo jsou obtíženi břeme-
ny. Ovšem i Láska nezmůže nic, 
když není přijímána. A tak člověk 
moderní, ve své naduté nevědomos-
ti vylévá s vaničkou i dítě. A když se 
to stane, před věky i dnes, příčinu 
doprovází následek. 
Soud nad sebou vynáší člověk sám. 
Když odmítá pozvání k setkání, sám 

se ze své svobodné vůle odsuzuje 
k životu bez smyslu a cíle, jehož je-
dinou touhou bude, aby se dosyta 
najedl a obklopil se co možná nejví-
ce věcmi, které si může ohmatat.. no  
a co, že jsou pomíjivé?! Ve své bídě 
tak kráčí od narození ke smrti, aniž 
by zpozoroval, že duha má více než 
dvě barvy. Že život je daleko bohatší, 
když mám někoho rád, můžu s ním 
být a kráčet „společnou cestou“ za 
poznáním. Poznáním sebe sama, 
poznání nekonečné, všeobjímající 
a všudypřítomné Boží milosti, díky 
které dýcháme, myslíme, chodíme  
a tedy, jsme. 
Kéž je nám Bůh milostiv a rozjasní 
nad námi svou tvář. Ať prožijeme ve-
likonoční čas s upřímnou vděčnos-
tí Lásce za oběť, kterou nám opět, 
zas a znovu přináší. Abychom byli 
schopni přijmout pozvání k Její sva-
tební hostině. 
Kéž všechny naplní Její mír, všich-
ni poznají Její pokoj, v Kristu, nechť 
šťastny jsou, všechny žijící bytosti, 
na této planetě. Amen.

Jiří Pleva - kazatel

 

restaurace 
WESTERN 

STEAK HOUSE
Kroměřížská 842

752 01 Kojetín

Pro všechny příznivce sportovního vyžití pro 
Vás zajistila

PROFESIONÁLNÍ SPORTOVNÍ STOLNÍ FOTBAL

Co Vám fotbaly nabízí:

- zábavnou relaxaci během hry
- mnoho příjemných zážitků

 z „přehrání“ soupeře
- vynikající přesnost při nejsložitějších herních 

akcích
- trénink reflexů, zručnosti při ovládání míče 

- kreativity při vymýšlení nových „triků“
- sportovní rivalitu při přátelských kláních  

o drink nebo sportovní soutěžení na oficiálních 
turnajích

otevřeno denně 12.00 - 22.00 hodin
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Historické fotografie Kojetína

Pohled na kojetínské nádraží z nynějšího parku na náměstí Republiky, rok neznámý

Článek z novin České slovo z 1. 3. 1941 o nálezu mamu-
tího klu v hliníku v Popůvkách

Pohled na kojetínské nádraží tentokrát od bývalého 
cukrovaru, rok neznámý

Sanitky u polikliniky s řidiči panem Antonínem Krejsou  
a Bohumilem Zgodou, v pozadí lékaři a zaměstnanci po-
likliniky, 1. květen počátkem 70. let 20. století

Výlov rybníku Jordán, datum neznámé, snad počátek  
20. století

Ze sbírek kojetínského muzea vybral a uspořádal Jiří Šírek
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V sobotu 16. února  2008 
byla slavnostně přivítána 
do svazku občanů města 

Kojetín 

Jitka Fialová

blahopřejeme

Vítání občánků

Dne 1. března 2008 uplyne 1. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan 

Petr Kavula. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka, synové a dcera s rodinami.

Hvězdičkám na nebi bolest žalujem,
kytičku vzpomínek na hrob Ti věnujem.

Ty věčný spánek spíš,
k nám se, tatínku, nikdy nevrátíš. 

Čas všechno změní pláč časem ustane,
vzpomínka v našem srdci na Tebe však zůstane.

Dne 6. března 2008 vzpomeneme 2. výročí úmrtí 
mého manžela, tatínka, dědečka a pradědečka,

pana Tibora Šmidy z Kojetína.

S láskou a úctou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Blahopřání
Dne 15. března 2008 oslaví 

zlatou svatbu  
 50 let společného života

 manželé Jaroslav a Eva Beranovi

Do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přejí
dcera Marta s rodinou, dcera Eva s rodinou a syn Jaroslav s rodinou


