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Kojetínská výročí v roce 2008
V letošním roce
2008 si připomínáme
nejen významná výročí
našich národních dějin,
která se odvíjejí od oné
„magické osmičky,“ ale
také výročí vztahující
se ke Kojetínu, k jeho
společenskému a kulturnímu životu.
Nejvýznamnějším kojetínským výročím je 775 let od
první písemné zmínky
o Kojetíně. V listině
moravského markraběte Přemysla z roku
1233 se hovoří o újezdu kojetínském, ke kterému kromě
Kojetína patřily také Němčice, Měrovice, Hruška, Stříbrnice a Daňkovice. Zároveň také uplyne 260 let od návštěvy
Marie Terezie v Kojetíně.
Kojetínská knihovna patří k moravským knihovnám
s dlouholetou tradicí. První zmínka o ní je spjata s rokem
1848, kdy v Kojetíně byla založena odbočka Slovanské
lípy a zároveň usneseno zřídit „obecní knihovnu“.
V osmičkovém roce byla v Kojetíně také založena Tělocvičná jednota Sokol. Zakládající valná hromada se konala
28. 3. 1888 a sešlo se na ní 28 kojetínských občanů - tělocvičných nadšenců. A v roce 1928, tedy také v „osmičkovém“ roce byla otevřena kojetínská sokolovna a orlovna,
které sloužily nejen ke cvičení, ale také ke společenským
a kulturním akcím. Sokolovnu projektoval přerovský architekt Pilc a orlovnu kojetínský stavitel Jiří Novotný.
„Osmička“ se také zapsala do dějin kojetínského školství. V roce 1888 byla postavena a ke „vzdělávání mládeže“ předána školní budova na ulici Svatopluka Čecha,
v níž pak následující školní rok byla zřízena měšťanská
škola. Letos uplyne 15 let od zřízení gymnázia v Kojetíně
a je tomu 30 let co byla předána do užívání budova mateřské školy v Hanusíkově ulici. Před 110 lety byla v Kojetíně
zřízena zemědělská škola, určená ke vzdělávání rolnické
mládeže. V následujících letech škola obdržela budovu
a při první pozemkové reformě v Československu také polnosti, aby mohla zajišťovat nejen teoretickou, ale i praktic-

kou výuku zemědělské mládeže. Škola byla zrušena v roce
1998 a školní budova po rekonstrukci slouží kojetínskému
gymnáziu.
Z roku 1918 je první písemná zmínka o kojetínském
divadle. Rukopisný spisek Julia Heidenreicha - Dolanského „Naše první divadlo“, nás zavádí do léta roku 1918, kdy
kojetínští studenti nacvičili a předvedli veselohru Ferdinanda Olivy „Pojď na mé srdce“. Také významná společenská
a kulturní akce „Kojetínské hody“ oslaví již 10 let svého
trvání.
V letošním roce vzpomeneme také významná výročí
kojetínských rodáků:
110. výročí narození a 40. výročí úmrtí akad. malíře Jana
Sázela, 110. výročí narození hudebního skladatele a pedagoga Gustava Voždy, 110. výročí narození Františka
Nevrly, 100. výročí narození akad. sochaře Stanislava Hlobila st., 100. výročí narození spisovatele Bohumíra Štégera, 85. výročí narození akad. sochaře Zdeňka Krybuse,
85. výročí narození sochařky a keramičky Olgy Babrajové,
80. výročí úmrtí P. Jana Ryndy, 75. výročí narození akad.
sochaře Stanislava Hlobila ml.
Dílo významných kojetínských rodáků si připomeneme
v pátek 30. května 2008 v 17 hodin na vernisáži výstavy
a vzpomínkovém pořadu v galerii VIC v Kojetíně.
-řezfoto: M. Rádlová
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Z jednání Rady města Kojetín
Rada města Kojetín se na svém 31. zasedání konaném dne 18. března 2008
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- souhlasila s vyhodnocením roz- - souhlasila se zveřejněním záměru vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a inpočtového provizoria Města Kojetín prodeje nemovitostí v k.ú. Kojetín
za období leden 2008
- budovy bez č. p. - garáže, na po- ženýrskou činnost s tím související
výdaje		
2,080.022,15 Kč
zemku p. č. st. 1908 a pozemku p. č. na akci „Nadstavba multimediální
příjmy		
8,535.831,14 Kč,
st. 1908, zastavěná plocha a nádvo- učebny na Základní škole náměstí
Míru 83, Kojetín“, mezi zadavatelem
- předložila vyhodnocení rozpočto- ří, o výměře 22 m2,
vého provizoria ke schválení ZM dne - budovy bez č. p. - garáže, na po- Městem Kojetín a zhotovitelem Ing.
zemku p. č. st. 1922 a pozemku p. č. Pavlem Olšovským, Kroměříž. Cena
8. dubna 2008,
- souhlasila s celoročním hospoda- st. 1922, zastavěná plocha a nádvo- díla činí 87.000,- Kč, termín zhotovení projektové dokumentace do 30.
řením města a se závěrečným účtem ří, o výměře 21 m2,
Města Kojetín za rok 2007, včetně - budovy bez č. p. - garáže, na po- 06. 2008,
zprávy o výsledku přezkoumání hos- zemku p. č. st. 1923 a pozemku p. č. - schválila uzavření Smlouvy o dílo
podaření Města Kojetín za rok 2007 st. 1923, zastavěná plocha a nádvo- č. 292/2008 mezi Městem Kojetín
ří, o výměře 21 m2,
a zhotovitelem ENVI projekt s. r. o.,
bez výhrad,
- předložila celoroční hospodaře- - budovy bez č. p. - garáže, na po- Zlín. Předmětem díla je zpracování
ní města a závěrečný účet Města zemku p. č. st. 1924 a pozemku p. č. Záměru na dovybavení stávajícího
Kojetín za rok 2007, včetně zprávy st. 1924, zastavěná plocha a nádvo- sběrného dvora, vč. zpracování žádosti o dotaci na Státní fond životnío přezkoumání hospodaření Měs- ří, o výměře 22 m2,
ta Kojetín za rok 2007 ke schválení minimální cena garáže, včetně po- ho prostředí. Cena díla bez DPH činí
49 tisíc Kč,
zastupitelstvu města dne 8. dubna zemku: 70.000,- Kč,
- souhlasila se zveřejněním záměru - vzala na vědomí Zprávu o výsled2008,
- souhlasila s návrhem na poskyt- prodeje části pozemku p. č. 5757/3, ku hospodaření s bytovým fondem
nutí peněžitých dotací na rok 2008, ost. plocha, o výměře cca 45 m2, v roce 2007,
- vzala na vědomí informace o obzpracovaným komisí RM pro posky- k. ú. Kojetín,
- souhlasila se zveřejněním zámě- jektu polikliniky v Kojetíně,
tování peněžitých dotací,
- souhlasila s uzavřením smluv ru pronajmout pozemek vedený ve - uložila odboru MIM na příští jedo poskytnutí peněžitých dotací, zjednodušené evidenci - původ par- nání RM připravit návrh na navýšení
dle platných zásad, v celkové výši cel Pozemkový katastr, p. č. 5736/2, nájemného na poliklinice o inflaci za
o výměře 932 m2, k. ú. Kojetín,
poslední 2 roky, ve vztahu k ostraze
650.000,- Kč,
- předložila návrh na poskytnutí pe- - schválila harmonogram termínů objektu předložit návrh na zabezpeněžitých dotací na rok 2008 v celko- pro použití finančních prostředků čení ostrahy objektu v redukované
vé výši 650.000,- Kč zastupitelstvu účelového fondu zřízeného pro po- formě s ohledem na provoz,
skytování půjček vlastníkům budov - schválila poskytnutí peněžitého
města dne 8. dubna 2008,
- předložila návrh na uzavření smluv a bytů z „Fondu rozvoje bydlení Měs- daru ČSCH ZO Kojetín,
- vyhlásila nejúspěšnější sportovce
o poskytnutí peněžitých dotací, dle ta Kojetín“ (FRB-K),
platných zásad, zastupitelstvu měs- - souhlasila se zveřejněním záměru města Kojetín za rok 2007 v katepronájmu nebytových prostor v bu- gorii sportovních nadějí, v kategorii
ta dne 8. dubna 2008,
- vzala na vědomí předloženou dově č. p. 22, Kojetín, Kojetín III-Ko- jednotlivců do 19 let za sportovní
zprávu o požadavcích na jízdní řády valovice, na pozemku p. č. st. 9, v k. úspěchy v r. 2007, v kategorii jednotú. Kovalovice u Kojetína, o výměře livců nad 20 let za sportovní úspěAD a ČD,
chy v r. 2007, nejúspěšnější sportov- vzala na vědomí předloženou cca 375 m2,
zprávu o prokazatelné ztrátovosti - souhlasila s podanou výpovědí ní kolektiv města Kojetín v r. 2007
Ing. Pavla Höniga, HG STYLE sdru- a osobnosti v oblasti sportu - za miautobusové dopravy za rok 2007,
- uložila odboru výstavby, životní- žení podnikatelů, Závodí 426, Koje- mořádné zásluhy o rozvoj kojetínho prostředí a dopravy předložit in- tín ke Smlouvě o nájmu nebytových ského sportu,
formace o vytíženosti jednotlivých prostor na koupališti v Kojetíně ze - vydala Jednací řád Rady města
Kojetín.
spojů firmy Connex Morava a. s. na dne 31. 5. 1999,
- schválila návrh smlouvy o dílo na
Jiří Šírek, místostarosta
jednání RM 05/08,

Z jednání Zastupitelstva města Kojetín
Zastupitelstvo města Kojetín se na svém 12. zasedání konaném dne 18. března 2008
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- schválilo poskytnutí peněžitého
daru ve výši 5,3 mil. Kč akciové společnosti Vodovody a kanalizace Přerov v roce 2008,
- schválilo uzavření darovací smlou-
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vy mezi akciovou společností Vodovody a kanalizace Přerov a Městem
Kojetín,
- schválilo poskytnutí peněžité dotace na rok 2008 pro Charitu Kojetín

v rámci schváleného rozpočtu města
ve výši 150.000,- Kč,
- schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí peněžité dotace.
Jiří Šírek, místostarosta
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Z jednání Zastupitelstva města Kojetín
Zatupitelstvo města Kojetín se na svém 13. zasedání konaném dne 8. dubna 2008
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- schválilo vyhodnocení rozpočtové- cí, dle platných zásad, v celkové výši st. 61/1 a zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. st. 61/1, zastavěná
ho provizoria Města Kojetín za obdo- 650.000 Kč,
bí leden 2008
- vzalo na vědomí Zprávu o výsled- plocha a nádvoří, o velikosti 605 m2,
výdaje		
2,080.022,15 Kč
ku hospodaření s bytovým fondem vše v k.ú. Kojetín,
- uložilo Radě města Kojetín předpříjmy		
8,535.831,14 Kč,
v roce 2007,
- schválilo celoroční hospodaře- - vzalo na vědomí Zprávu o činnosti ložit na jednání ZM 12. 05. 2008
ní města a závěrečný účet Města Školní jídelny Kojetín, příspěvkové upřesňující podmínky prodeje budovy č. p. 34 a pozemku p. č. st. 61/1
Kojetín za rok 2007, včetně zprávy organizace za rok 2007,
o výsledku přezkoumání hospoda- - vzalo na vědomí Zprávu o činnosti na Masarykově náměstí - obálkovou
ření Města Kojetín za rok 2007, bez Městské policie Kojetín a stavu ve- metodou,
- zrušilo Jednotku sboru dobrovolvýhrad,
řejného pořádku,
- schválilo zprávu o stavu pohledá- - vzalo na vědomí Zprávu o bez- ných hasičů Kovalovice z důvodu
vek Města Kojetín k 31. 12. 2007,
pečnostní situaci a stavu veřejného dlouhodobého neplnění povinnos- schválilo závěrečnou zprávu o pro- pořádku v obvodu PČR Obvodního tí, vyplývajících ze zákona ČNR č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
vedené inventarizaci majetku Města oddělení Kojetín,
Kojetín a příspěvkových organizací, - neschválilo prodej části pozemku znění pozdějších předpisů a ze Zřizřízených Městem Kojetín, ke dni 31. vedeného ve zjednodušené evidenci zovací listiny Jednotky sboru dobro12. 2007,
- původ parcel PK, p. č. 892/2, o vý- volných hasičů Kovalovice,
- schválilo poskytnutí peněžitých měře cca 40 m2, firmě Superfix Pro- - vzalo na vědomí zprávu o průběhu komunitního plánování sociálních
dotací na rok 2008, dle návrhu zpra- duction, s.r.o.,
covaného Komisí pro poskytování - odložilo zveřejnění záměru prode- služeb ve městě Kojetín.
peněžitých dotací RM a uzavření je budovy na Masarykově náměstí č.
Jiří Šírek, místostarosta
smluv o poskytnutí peněžitých dota- p. 34, postavené na pozemku p. č.

Reakce na „Otevřený dopis MO ODS ke schválenému rozpočtu“
Otevřená odpověď na
„Stanovisko MO ODS
v Kojetíně ke schválenému rozpočtu“ - díl Il.
Jak jsem v minulém čísle zpravodaje uvedl - cituji: „Nebýt Otevřeného
dopisu MO ODS, nikdy bych nevzpomínal a nezveřejnil údaje o řadě tzv.
kostlivců, kteří, jako špatné dědictví
po čtyřletém působení ODS ve vedení města Kojetín v letech 1994
- 1998, zůstali v pomyslné skříni na
radnici.“
Vraťme se tedy až do roku 1995,
kdy probíhala oprava střechy kojetínské radnice. Došlo při ní bohužel
k tragédii - radnice vyhořela a nedbalost, lajdáctví a neprofesionalita
dělníků (zaměstnanců Aury - Ingstav
Kojetín) a stavebního dozoru (zaměstnanec města, dnes člen ODS)
přinesly řadu následných vážných
problémů.
Vedení města vzniklou situaci ihned řešilo a v krátké době byly
zahájeny stavební práce na rekonstrukci vyhořelé budovy. Složité bylo
zajistit finanční prostředky, ale i to se
podařilo a město, mimo jiné, získalo
účelovou dotaci na opravu střechy

radnice ve výši 3 mil. Kč a návratnou
finanční výpomoc ve výši 5 mil. Kč
ze státního rozpočtu. Právě tyto dvě
částky přivedly Město Kojetín v dalších letech do obrovských problémů.
Část dotace ve výši 2 406 577 Kč
byla použita na jiný účel, než bylo
Ministerstvem financí ČR určeno
a návratnou finanční výpomoc
ve výši 5 000 000 Kč vedení města
ani po stanovení řady náhradních
termínů nevrátilo. Proto, když v roce
1999 provedlo Finanční ředitelství
v Ostravě kontrolu, bylo následně
Městu Kojetín předepsáno vrátit
do státního rozpočtu:
- 2,4 mil. Kč - neoprávněně použité
dotace,
- 2,4 mil. Kč - penále,
- 5 mil. Kč - návratné fin. výpomoci
- 3,2 mil. Kč - penále.
Celkem mělo město vrátit do státního rozpočtu 13 mil. Kč. To bylo panečku dědictví pro zastupitele v prvním roce jejich volebního období.
Následovala řada náročných jednání
na Finančním ředitelství v Ostravě
a Ministerstvu financí ČR, o prominutí alespoň části této hrůzné finanční
částky. Díky výrazné pomoci poslanců Poslanecké sněmovny parlamentu ČR z Kojetína (oba ČSSD) se na-

konec podařilo získat od Ministerstva
financí ČR rozhodnutí o částečném
prominutí předepsaných částek. Přesto ale město odvedlo ze svého rozpočtu v letech 1999 a 2000 celkem
6,2 mil. Kč. V MO ODS by se měli
autoři článku znovu zamyslet nad
svým výrokem v tzv. Otevřeném dopise - cituji: „Ať si poradí jiní, kteří přijdou po nás“, myslím, že přesně vystihli situaci z roku 1998. K finančním
prostředkům, vráceným do státního
rozpočtu, je třeba připočítat ještě
část škody, kterou neuhradila Městu
Kojetín firma Aura - Ingstav Kojetín.
Ta vznikla při požáru radnice v srpnu
1995 a byla vyčíslena ve výši 7,5 mil.
Kč. Část této škody zmíněná firma
„odpracovala“, ovšem částka 3,2 mil.
Kč je stále vedena v pohledávkách
města a je uplatněna v konkurzním
řízení. Je velká pravděpodobnost, že
město nedostane nic.
O tom, jak důrazně tehdejší představitelé města, zvoleni za ODS, vymáhali vzniklou škodu, svědčí následující údaje.
V lednu 1996 zaslal tehdejší ředitel
Okresního úřadu vyšetřování v Přerově vedení města Kojetín stanovisko, ve kterém uvádí - cituji: „Nelze
spojovat trestní stíhání s vymáháním
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Reakce na „Otevřený dopis MO ODS ke schválenému rozpočtu“
náhrady vzniklé škody. Tuto jste měli
začít vymáhat ihned po požáru po
Ingstavu Kojetín.“
To byl leden 1996 a reakce zástupců města? Po 2 letech a 4 měsících průtahů byla konečně 15. 04.
1998 podaná u Obchodního soudu v

Ostravě žaloba. Po kom tedy potopa
- pánové z ODS?
Podobně, jak jsem uvedl v I. díle,
je možné uvedené události doložit
písemnými podklady, takže žádné
spekulace a výmysly.
V příštím čísle můžeme pokračo-

vat dalšími tzv. kostlivci, ale snad
bude lepší uvést pro zlepšení nálady úspěchy, kterých bylo díky dobré
spolupráci převážné většiny zastupitelů v uplynulých deseti letech dosaženo.
Mojmír Haupt, starosta města

tování o projednávaných tématech
za malé účasti široké veřejnosti.
Nakonec vždy končí zasedání tak,
jak končí. A to odsouhlasením jednotlivých tisků jak byly předloženy,
pokud se ovšem opozice (ODS) nedomáhá vysvětlení a nebo nápravy.
Vše ovšem končí hlasováním, kde
jsou veškeré argumentace smeteny
a schválení je silou hlasů koalice za
podpory zastupitelů KSČM vždy jednohlasné. Při projednávání rozpočtu
na 11. řádném zasedání zastupitelstva města Kojetín ovšem došlo
k pozitivnímu přístupu k hlasování.
Nepočítám hlas jednoho zastupitele
za ODS (nezávislý kandidát - tímto
se ODS omlouvá svým voličům) pro
návrh rozpočtu, ale musíme vyzvednout nesouhlas s rozpočtem dvou
zastupitelů vedoucí koalice města
a to ČSSD a Nezávislí kandidáti
z toho jednoho člena Rady města
Kojetín. A to nepočítáme alibistickou absenci jednoho zastupitele za
ČSSD. Tento přístup svědčí o obsahové a věcné správnosti návrhu rozpočtu města pro rok 2008. Jakmile
se někdo o této problematice veřejně
zmíní, zazní okamžitě reakce, viz. citované články, které podají veřejnosti
vysvětlení takové, jaké vedení města potřebuje. Argumentace většinou
zavádějící a vycházející ze statistik
Českého Statistického Úřadu a Úřa-

du Práce uvedené v článcích jsou
podány tak, aby byl občan neznalý
dané problematiky uváděn soustavně v omyl. A hlavně tak, jak současné vedení potřebuje, nikoliv ovšem
tak, jak se pravdy vždy nachází. Občané, informoval Vás někdo o skutečnosti, že dle tisku Z/72 současně
s rozpočtem města pro rok 2008 byl
také schválen rozpočtový výhled pro
rok 2009 deficitní 4,5 mil korun a pro
rok 2010 až deficitem 47,250 mil.
korun??? Co se týká „špatného dědictví“ po čtyřletém působení ODS
ve vedení města, je nutné konstatovat, že pokračující závazky města
byly uvedeny v předávacím protokolu, podepsaném oběma stranami
a údajní „kostlivci“ byli vytvořeni až
po kontrole Finančního ředitelství
Ostrava, jejíž závěry převzalo současné vedení města až 25. 11. 1999,
i když následně přiznalo, že byly neoprávněné, což potvrdil OKÚ Přerov
a Ministerstvo financí. Naskýtá se
otázka, proč radnice pod vedením
koalice ČSSD, Nezávislí kandidáti
a KSČM s těmito prokázanými skutečnostmi nepostupovalo důsledněji
ve prospěch města.
Nicméně v úvodu této reakce jsme
slíbili, že se nebudeme k těmto reakcím vyjadřovat konkrétněji, ale
pouze obecně a to plníme.
Stanovisko MO ODS

Stanovisko MO ODS
Vážení spoluobčané,
po přečtení zveřejněných reakcí na
otevřený dopis MO ODS adresovaný zastupitelům v čísle 04/08 Kojetínského zpravodaje nemůžeme
než reagovat na uveřejněné články
jednotlivých pisatelů. Nebudeme se
prozatím vyjadřovat k jednotlivým
článkům konkrétněji a adresněji, ale
tato globální informace je dle našeho mínění zcela vypovídající.
V článcích paní Drahomíry Fíkové, pana starosty Mojmíra Haupta
a pana Miroslava Kapouna jsou
uvedeny argumentace a reakce, obhajující výroky, které mají občanům
přinést pouze informace pozitivní
a podané pokud možno tak, aby koalici ve vedení radnice nezpůsobily
žádné komplikace.
Po přečtení těchto článků se
Vám čitatelům může zdát, že při rozhodování a schvalování věcí spojených s vedením města, neshledáváte žádné komplikace, problémy
a potíže spojené s prosazováním
jednotlivých koaličních návrhů.
Nikde se nedočtete o tom, jak
probíhá jednání městského zastupitelstva a kdo ze členů zastupitelstva
jak hlasuje. Vyskytuje se i přeběhlík
opozice stejně, jako v parlamentu.
Jediné co chybí při zasedání
městského zastupitelstva je disku-

Informace pro občany
Opravy kanalizace
a silnic v Kojetíně
Je zřejmé, že všechny tyto opravy
a investice komplikují dopravu i život
v našem městě. Všem jeho obyvatelům i návštěvníkům děkujeme za
nezbytnou toleranci a věříme, že
pochopí dlouhodobý přínos těchto
prací pro život v Kojetíně.
Jiří Šírek
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Oprava kanalizace v ulici Svatopluka Čecha si vyžádala demolici veřejných
WC. Zároveň s tím dochází k omezení provozu na této ulici, doprava je řízena semafory.
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Hluboká kanalizační šachta na nám.
Míru způsobuje neprůjezdnost tohoto náměstí.

Osazování obrubníků a příprava na
opravu vozovky v Olomoucké ulici.

Nájezd na D1 - Cesta na Kroměříž je
v souvislosti s budováním dálničního
sjezdu uzavřena.

Městská policie Kojetín informuje
Výskyt bobra v Kojetíně
V průběhu měsíce března se
na strážníky Městské policie Kojetín obrátili občané města se žádostí
o prošetření situace v souvislosti
s kácením stromů a ořezáváním
větví na březích rybníka „Na hrázi“
a v okolí „Žlutého dolu“.
Na březích rybníka Na hrázi bylo
nalezeno sedm čerstvých pařezů po
pokácených stromech a na deseti
stromech byly ořezány větve, většinou do výšky dvou metrů od země.
Správce rybníka Na hrázi uvedl, že
toto kácení a ořezávání větví stromů
se dělo v rámci revitalizace rybničních břehů.
Jiné skutečnosti se podařilo zjistit
na březích Žlutého dolu, neboť stromy tam pokácené jeví na první pohled známky postupného osekávání
sekerou, což by znamenalo, že zde
dochází k nepovolenému kácení
dřevin. Při bližším ohledání však
bylo strážníky Městské policie Ko-

Městská policie Kojetín a Odbor
sociálních věcí Městského úřadu
Kojetín - sociálně právní ochrana dětí
Vás zvou na druhý ročník akce
„BĚŽÍME PROTI DROGÁM“
Ve čtvrtek 26. června 2008 se

jetín zjištěno, že tento vandalismus
má na svědomí tvor, který se kácením stromů zabývá kvůli své obživě.
Podle ohryzu kůry, plátkových pilin
a tvaru pařezů, lze usuzovat, že si
tuto lokalitu vybral za svůj domov
bobr evropský (Castor fiber). Bobr
evropský je dle zákona 114/1992
Sb. ve znění pozdějších předpisů a
dle prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu, prohlášen za kriticky ohrožený
druh. Proto je také zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje,
chytat, rušit, zraňovat nebo usmrcovat všechny jedince tohoto druhu.
Stejně tak jsou chráněna jejich sídla.
V této lokalitě se bobr evropský objevil po dlouhé době a mimo jiné to
svědčí také o tom, že se významně
pročistila řeka Morava.
Rádi bychom občany Kojetína
upozornili na tuto skutečnost a požádali o spolupráci při ochraně tohoto vzácného živočicha. Také bychom
chtěli poprosit, aby naši spoluobčané
respektovali, že každý živý tvor po-

třebuje svůj životní prostor a nechali
bobry v klidu a spokojeně bydlet na
„Žlutém dole“ a jeho okolí...

v našem městě uskuteční běžecký
závod „Běžíme proti drogám“. Podobné akce pořádají různá města
po celé České republice. Hlavní
myšlenkou tohoto běhu je především upozornit na problematiku návykových látek ve spojení s dětmi

a mládeží a pomoci zvýšit aktivitu
na poli protidrogové prevence. Jelikož různé návykové látky nejsou
ani v našem městě mezi dětmi a
mladou generací žádnou vzácností
a díky úspěšnému průběhu loňského
prvního ročníku, pokračujeme také

Městská policie Kojetín
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Městská policie Kojetín informuje
letos dalším ročníkem. Připojte se
k myšlence tohoto běhu a poběžte
s námi!
Kde: Stadion TJ Slavoj Kojetín,
ulice Závodí
Kdy: 26. června 2008
prezentace: 8.30 - 10.00 hod.
start prvního závodu: 10.00 hod.
Co se poběží:
- Propagační trať - délka 500 m,
pro všechny věkové kategorie bez
rozdílu pohlaví (nesoutěžní trať pro
každého, běh není podmínkou startu, jde o přihlášení se k myšlence
závodu).

tenci, dorostenky (soutěžní trať pro
uvedené kategorie, přihlásit se mohou neregistrovaní i registrovaní
běžci).
- Závodní trať č. 2 - délka 5 km,
pro kategorie junioři, juniorky, muži,
ženy (soutěžní trať pro uvedené ka-

tegorie, přihlásit se mohou neregistrovaní i registrovaní běžci).
Další potřebné informace o akci
se dozvíte na telefonním čísle
773 246 228 nebo 603 157 213.

- Závodní trať č. 1 - délka 2,5 km,
pro kategorie žáci, žákyně, doros-

Došlo do redakce
Vážená redakce,
obracím na vás s prosbou o zveřejnění mého vzkazu v tomto měsíčníku, neznámému řidiči osobního
auta s přívěsným vozíkem plně naloženým nezajištěným nákladem dřeva. Svým nezodpovědným jednáním
a hazardní jízdou, snad jen díky
šťastné náhodě, nezpůsobil vážnou
újmu na zdraví, či dokonce na životě.
Jela jsem v pátek 18. 4. 2008 spolu
s tříletým dítětem ve své škodovce
z Kojetína a ve 14.15 hodin jsem
se nacházela před první ze dvou
nepřehledných zatáček na okraji
lesa směrem do Chropyně, když se
v protisměru vyřítilo výše uvedené
osobní auto, z jehož „nákladu“ se
uvolnil kus dřeva rozměrů velké cihly a odstředivou silou letěl vzduchem

přímo na nás. Naštěstí se mi podařilo rychle zareagovat. Díky intenzivnímu brždění tak přímý zásah dostala spodní přední část vozu a náraz
strhl tuto neřízenou střelu dolů pod
auto. Nechci ani domyslet, co by se
stalo, kdybych včas nezareagovala
a vymrštěný špalek proletěl čelním
sklem do kabiny. Rána byla tak silná, že není možné, aby ji řidič, který
tuto nehodu zapříčinil, neslyšel a nezaznamenal, co se stalo, zvlášť když
jsem své auto „zapíchla“ přímo v zatáčce a na úseku plné čáry. Zbaběle
ujel, takže jsem zaregistrovala pouze
červenou barvu auta a stříbrný vozík.
Přestože je v současné době tato silnice dosti frekventovaná, bohužel v
tomto čase zde projížděl pouze jeden
cyklista a to dosti daleko od inkriminovaného místa. Domnívám se, že

člověk, který řídil auto byl z Kojetína,
nebo jeho blízkého okolí a ráda bych
mu tímto způsobem poslala následující vzkaz:
„Pane řidiči, jistě máte své blízké, máte je rád a stejně jako já se
bojíte, aby je něco zlého nepotkalo.
I Vy, nebo kdokoliv z nich se může
ocitnout v podobné situaci, kterou
jste připravil mě a mé vnučce. Stačil malý okamžik a naše životy by
spojila tragédie. Snad jste si alespoň
dodatečně uvědomil své pochybení.
Nečekala jsem omluvu, či případnou
úhradu za trochu poškozeného plechu, ale to, že jste ujel, aniž byste se
přesvědčil zda není někdo zraněný
a nepotřebuje pomoc, se snad ani
nedá dost dobře omluvit.“

„Jste spokojen s čistotou a celkovou úpravou města a co by se
případně dalo změnit?“

kaci o městě Kojetín?“

řidička z Kroměříže

Štafeta
Vážení čtenáři,
naše štafeta pokračuje. V tomto
čísle zpravodaje se pan Jiří Frydrych ptá pana Ondřeje Štěpánka:
„Kterou z možností kulturního
nebo sportovního využití nejvíce
postrádáte?“
„Chybí mi zde kino, ale chápu, že
v takto malém městě je kino passé.
Lidé raději upřednostňují domácí
sledování DVD.“

6

„Vcelku jsem spokojen, město si
zřejmě nemůže kvůli rozpočtu víc
dovolit. Vadí mi pouze rozbité chodníky, což je nepříjemné především
po dešti; na některých místech chodníky nejsou vůbec.“
„Jak byste hodnotil postoj vedení
města k možnosti zapojení mladých zájemců do práce na publi-

„Řekl bych, že město vychází lidem
vstříc, já sám jsem se do tvorby zapojil. A se mnou i lidé mladší než
já.“
Děkuji za odpovědi.
V následujícím čísle zde najdete
rozhovor s paní Zuzanou Krybusovou.
Denisa Hanáková, sexta GKJ
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Mateřská škola Kojetín
Co přinesl duben v MŠ
Kojetín..?
Hned 2. dubna bylo ukončeno
po třech měsících saunování nejstarších dětí spojené s cvičením a
relaxací na rehabilitačním středisku
Kojetín. Poděkování patří všem pracovníkům rehabilitace v Kojetíně za
péči a příjemné prostředí.
Ve dnech 2. dubna a 3. dubna 2008
proběhl zápis do MŠ pro děti, které
nastoupí od září 2008 nebo v průběhu školního roku 2008/2009. Radost
nově příchozím dětem určitě udělaly
dárečky, které si pro ně připravily děti
se svými učitelkami. „ Nával“ byl velký a podařilo se nám zaplnit všechna
oddělení v obou školách. MŠ Kojetín
má kapacitu 150 dětí a tu bohužel
nemůžeme překročit, přednost tedy
dostanou všichni ti, kdo přišli včas
k zápisu do MŠ. Děkujeme rodičům
za projevenou důvěru a těšíme se
na spolupráci od září 2008.
Dne 7. dubna děti zhlédly v obou MŠ
pohádkové představení „Budeme
si hrát“ v podání dvou herců z Olomouckého divadla. Představení sr-

šelo humorem a vtipem a pro děti
bylo zajímavé tím, že se mohly stát
na chvíli herci.
Ve čtvrtek 10. dubna se děti z oddělení „Srdíček“ zúčastnily nesoutěžní přehlídky pohybových aktivit dětí
mateřských škol „Mateřinky v pohybu
2008“, která se konala v Městském
domě v Přerově. Děti z MŠ Kojetín
se představily skladbou „Strašidýlko
Emílek“, ve které vyjádřily veselost
a radost z pohybu. Všechny děti
sklidily velký potlesk nejen od rodičů
a jejich učitelek, ale také od diváků,
kteří se přišli na veřejnou taneční
přehlídku podívat.
Ve čtvrtek 17. dubna čekal na
děti již ráno autobus, který nejstarší
děti z obou MŠ odvezl do Prostějova
na dopravní hřiště, kde si v roli řidičů
motorek, kol a koloběžek procvičily
znalost dopravních značek a řešily
jednoduchá pravidla silničního provozu.
Všechny děti z mateřských škol
se zúčastnily 22. dubna zábavného
programu „Putování se skřítkem“,
který proběhl v parku u vlakového
nádraží ve spolupráci s MěDDM Kojetín. Formou her a soutěží poznávaly zvířátka, kde žijí a čím se živí.
Po ukončení děti získaly sladkou odměnu.
Dne 24. dubna všechny děti
v Sokolovně Kojetín zhlédly divadelní pohádku „Kocour v botách“ v podání Mladé scény Ústí nad Labem.
Pohádka s jednoduchou zápletkou byla zároveň obohacena také
o písničky.

V úterý 29. dubna 2008 se naše MŠ
proměnila ve školku čar a kouzel.
Již druhým rokem přiletěli kouzelníci
a čarodějnice z oddělení „Sluníček“
a „Pastelek“ na svých košťatech. Po
celý den jsme plnili různé kouzelnické úkoly. Nejstrašidelnější úkol
byl let na koštěti kolem MŠ. Součástí letu byla návštěva perníkové
chaloupky staré ježibaby „BERTY“.
Děti si během dne vyrobily spoustu
čarodějnických pomůcek jako např.
kouzelné brýle, černého netopýra,
chaloupku na kuří nožce aj. Všichni čarodějové i čarodějky byli moc
spokojeni a slíbili nám, že přiletí
i příští rok!
Ve středu 30. dubna se všechny děti
zúčastnily akce BEZPEČNÉ MĚSTO pořádané MěDDM a městem
Kojetín. Děti strávily dopoledne na
stadionu TJ Slavoj Kojetín. V bohatém programu viděly ukázku výcviku
služebních psů Policie ČR, vrtulníku,
laserové střelnice apod.
Na měsíc květen připravujeme VEŘEJNOU AKADEMII k výročí 30 let
od založení MŠ Hanusíkova, která
se uskuteční 7. května 2008 v 16.00
hod. v sokolovně. Akademie bude
spojena také s oslavami svátku
všech maminek. Každá třída si připravila své vystoupení, v nichž zazní
písničky, básničky, tanečky a prvky
pantomimy. Součástí bude také výstava výtvarných prací. Další akce,
které nás čekají do konce školního
roku, můžete najít v odkaze aktuality
na www.kojetin.cz/ms
Vedení MŠ
Srdečně vás zveme na

Veřejnou akademii
MŠ Kojetín
k 30. výročí
od založení MŠ Hanusíkova
1978 - 2008
Kde: Sokolovna Kojetín
Kdy: 7. května 2008
v 16.00 hodin
Přijďte slavit s námi
a podívat se, co si pro vás
připravili ti nejmenší.
Těšíme se na vás!
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Mateřská škola Kojetín
Úpravy školní zahrady na Masarykově náměstí
V průběhu dubna probíhaly v MŠ
Kojetín - Masarykovo nám. nezbytné
úpravy školní zahrady. Byly odstraněny staré a nevyhovující průlezky
s houpačkou, bylo zrušeno staré
pískoviště, místo něj vznikl po terénních úpravách a doplnění hlíny, včetně osetí novou trávou, pěkný prostor
pro pohybové činnosti dětí na školní
zahradě, a pod jednou z průlezek
byla vytvořena písčitá dopadová
plocha. Současně jsme zakoupili
nové dřevěné pískoviště, do kterého
ještě musíme navézt písek. Podařilo
se nám tak zlepšit dětem prostředí
školní zahrady, které je nyní bezpečnější a zahrada tak dostala i lepší
vzhled.
Všechny tyto úpravy by neby-

ly možné bez obětavé a nezištné
pomoci: dědečků - Pavla Höniga,
jenž nám zajistil odvoz materiálu
a Svatopluka Horáka, který zajistil
dovoz nové hlíny z nedaleké stavby
dálnice a dále tatínků - Radka Ptáčka, který nám pomohl všechny práce zorganizovat a Tomáše Hály, jenž
nám vysel novou trávu. Celou akci

nám pomohl „nastartovat“ starosta
Mojmír Haupt.
Děkuji ještě jednou všem výše
jmenovaným, že nám nezištně pomohli a společnými silami jsme tak
mohli zlepšit prostředí školní zahrady v MŠ Masarykovo nám. Kojetín.
Ivana Krčmařová, ředitelka MŠ

Základní škola nám. Míru Kojetín
Diskosoutěž
V pondělí 7. dubna 2008 uspořádala Redakční rada časopisu 1.
stupně Kouzelné školy 2. ročník Diskosoutěže.
Soutěžící třídy byly rozděleny do
dvou kategorií: 1. a 2. třída v první
kategorii a 3. až 5. třída v kategorii
druhé. V letošním druhém ročníku
se za první kategorii utkaly Aneta
Dostalíková a Monika Kopřivová
(1.A), Lucie Karabinová (2.A), Pavlína Coufalová (2.B) a Tereza Vašico-

Školní družina v dubnu
Tento měsíc jsme měli v naší školní
družině opět velmi rušný a pestrý.
Nejprve si děti zahrály na manekýny
a manekýnky - na módní přehlídce
předvedly společenské oblečení do
divadla a na koncert. Akci nám zpestřilo vystoupení družinové taneční
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vá (2.A). V kategorii druhé potom tančily Monika Krejsová (5.A), Karolína
Kalovská (4.A), Martina Duchoňová
(4.B), Dominika Lukášová a Monika Dočkalová (4.A), Natálie Pešová
a Karolína Kantorová (3.A).
Každá tanečnice si připravila jeden nejdéle tříminutový tanec na samostatně vybranou písničku. Tančit
mohla děvčata samostatně i v párech.
Porota složená z děvčat 2. stupně (Rosíková, Petrovská, Kyticová)
a našeho pana školníka hodnotila

kvalitu provedení a celkový dojem.
Na závěr bylo pro soutěžící připraveno malé překvapení. Čekala je taneční improvizace.
Všechna děvčata se výborně zhostila domácí přípravy i vlastního soutěžního vystoupení a my jim moc děkujeme za jejich snahu a píli.
Věříme, že letošní ročník taneční
soutěže byl zajímavou zkušeností
a výzvou pro tanečnice a zároveň také příjemnou podívanou pro
všechny povzbuzující.
M. Kopřivová

skupiny Break dance.
Na naše pozvání přijely na besedu s
dětmi policistky z preventivní a informační skupiny Policie ČR Přerov. Ve
velmi pěkné atmosféře se děti dozvěděly o práci Policie a zopakovaly si vědomosti z dopravní výchovy.
Děti dostaly omalovánky s dopravní
tematikou a Ajaxův zápisník s úkoly

pro chodce a cyklisty. Další příjemné
odpoledne jsme strávili v Aquaparku
ve Vyškově.
Děti si užily jízdy v tobogánu, plavání a her ve vodě a spokojeny se
vrátily domů.
A. Burešová, A. Pátková
vychovatelky ŠD
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Základní škola nám. Míru Kojetín

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Básnická soutěž
V průběhu měsíce března proběhla
celoškolní básnická soutěž pořádaná školní družinou nazvaná „Šprýmy s rýmy - Jarní básnění“. Soutěže
se zúčastnili žáci prvního i druhého
stupně naší školy.
Pořadí v mladší kategorii: 1. místo -

společná práce Dominiky Peškové
a Kamily Kozákové z 5.A, 2. místo
- Kateřina Rozsívalová, 5.A, 3. místo
- Filip Červenka, 4.A, 4. místo - Barbora Zatloukalová, 5.A, 5. místo společná práce Michala Stona z 5.B
a Davida Vyorala z 5.A
Pořadí starší kategorie: 1. místo Monika Matoušková, 7.A, 2. místo

- Michaela Ďurtová, 7.A, 3. místo Anežka Fišerová, 7.B
Všechny básně byly opravdu nápadité a velmi zdařilé, proto bylo těžké
rozhodnout o jejich umístění. Děkuji všem soutěžícím za jejich snahu
a účast v soutěži.
Alice Stonová

Základní škola Sladovní ulice Kojetín
Historie a současné
poslání školy
Tato škola vznikla jako zvláštní
škola v roce 1950 . Byla tehdy školou dvoutřídní a navštěvovalo ji celkem 43 žáků. Nacházela se v Kroměřížské ulici v budově bývalého
sirotčince řádových sester. Během
svého provozu změnila škola několikrát své sídlo.
Se stavbou nynější školní budovy
bylo započato v roce 1979. Vyučování zde bylo zahájeno 1. září 1981.
Nová zvláštní škola, postavená ve
Sladovní ulici, byla při svém otevření
šestitřídní s 66 žáky 1. - 9. postupného ročníku. Škola je zaměřena na
vzdělávání a výchovu mentálně retardované mládeže v rozsahu lehkého až středního postižení. Jejím
hlavním posláním je připravit žáky
na budoucí život a pomoci jim vybrat vhodné učební obory pro jejich
další vzdělávání. Od 1. 9. 2005 byla
zvláštní škola přejmenována na Základní školu Kojetín, Sladovní 492,
typ školy: Základní škola praktická
s jedním oddělením školní družiny.
V současnosti je škola pětitřídní
s 56 žáky 1. - 9. postupného ročníku. Ke škole patří i školní zahrada, využívaná rovněž ke hře malé
kopané a školní pozemek, kde se
žáci učí pěstovat zeleninu a ovoce
v rámci předmětu pracovní výchova.
Prostorné chodby školy jsou využí-

vány pro regenerační fázi výchovně
vzdělávacího procesu, k tancování
žáků o přestávkách a hře stolního
tenisu. Interiér školy je vyzdobený
žákovskými pracemi, nástěnkami
a skříňkami s fotografiemi a diplomy
z různých soutěží žáků. Škola má
poměrně dobře vybavenou dílnu,
cvičnou kuchyni, učebnu výpočetní techniky s devíti počítači, připojenými na internet a nově zřízené
centrum aktivit. V letošním roce byla
zahájena moderní výuka pomocí
výukových počítačových programů
v nové interaktivní učebně s interaktivní tabulí a dataprojektorem. Výuka
na škole je realizována podle vzdělávacího programu MŠMT ČR č.j.
22980/97-22.
Od začátku letošního školního roku
se na naší škole rovněž vyučuje
podle nově zpracovaného školního
vzdělávacího programu. Žákům je
věnována mimořádná individuální
péče, doučování ve spolupráci třídních učitelů s vychovatelkou školní
družiny a asistentkou pedagoga
pro děti ze znevýhodněného rodinného prostředí. Je zde systematicky
prováděna pracovní výchova rozdělená na součásti: domácí práce - šití
a vaření, pěstitelské a dílenské práce v rozsahu 5 - 6 hodin týdně. Žáci
mají možnost účelného využívání
volného času po vyučování v kroužcích zřízených na škole, zvláště
v kroužku stolního tenisu a výpočet-

ní techniky. Dále pořádáme pro žáky
různé kurzy, například kurzy pečení
cukroví nebo kurzy taneční, dle jejich zájmu. Největších úspěchů dosáhli naši žáci ve hře stolního tenisu
na soutěžích speciálních škol. Již 5.
rokem obhájili žáci titul Mistra Moravy a Slezska a na Mistrovství ČR obsazují rovněž přední místa. V roce
2007 obsadil náš žák l. místo a získal tak titul Mistr ČR ve stolním tenisu, v kategorii chlapců speciálních
škol. Žáci naší školy také tradičně
dosahují dobrých výsledků v dopravních soutěžích pořádaných v rámci
speciálních škol okresu Přerov, kde
dvakrát za sebou obsadili l. místa
v kategorii družstev i jednotlivců.
V loňském roce jsme získali 5.
místo na republikovém kole lehkoatletického čtyřboje a v letošním roce
3. místo na Mistrovství ČR v plavání
žáků speciálních škol.
Výborných výsledků dosahují i ve
vědomostních soutěžích pořádaných
v rámci speciálních škol, například
v soutěži „Moudrá sova“ v českém
jazyce a „Bystrá liška“ v matematice.
Prvořadým cílem našeho poslání je proměnit školu v prostředí, kde
se dětem podle jejich schopností a
zájmu dostává nejen kvalitní a kvalifikované péče, ale kde chodí rádi a
cítí se zde bezpečně a spokojeně.
Bohumil Indrák, ředitel školy
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Základní škola Sladovní ulice Kojetín
Zúročení dlouholetého
úsilí
Chlapci z kroužku stolního tenisu při ZŠ Sladovní Kojetín (bývalá
zvláštní škola), zúročili své dlouholeté tréninkové úsilí a v devátém ročníku. Ve svých 16 letech startovali
na posledním Mistrovství Moravy
a Slezska ve Šternberku ve stolním
tenise žáků speciálních škol již v kategorii mužů. Vybojovali si tam postup
na Mistrovství republiky v Hradci Králové. Tam dva z nich Lukáš Krištof a

Jiří Sklenář podali skvělé výkony,
završené stříbrnou medailí v soutěži
čtyřher, tím si zajistili zařazení do reprezentačního družstva ČR.
Ve dnech 29. 3. - 31. 3. 2008 byli
pozváni opět do Hradce Králové na
soustředění reprezentantů republiky
ve stolním tenisu, pořádaném Svazem pro mentálně postižené. V rámci
tohoto soustředění odehráli mezinárodní utkání s družstvem Rakouska.
Chlapci podali dobré výkony jak
v soutěžích jednotlivců, tak v kategorii čtyřher. Završili tím své dlouholeté

úsilí na trénincích ve škole a stali se
vzorem pro své mladší spolužáky. Do
dalšího života si odnesou zjištění, že
cílevědomé, vytrvalé úsilí se vyplácí
a ani jejich zařazení do bývalé zvláštní školy jim neodebralo možnost zúročit svoji snahu a výsledky na sportovním poli. Děkujeme chlapcům
za dlouholetou reprezentaci školy
a přejeme jim úspěšné vykročení do
dalšího života a úspěch i při studiu
v odborných učilištích.
Alena Dufková, trenérka

Základní umělecká škola Kojetín
Zápis do umělecké
školy
Srdečně Vás zveme k zápisu
do naší školy ve středu 7. 5. 2008
odpoledne.
Čeká Vás tým kvalifikovaných
odborníků s dlouholetou hudební
a pedagogickou praxí. Zjistí potřebné dispozice ke studiu hudby, doporučí nejvhodnější hudební nástroj.
Součástí studia je hudební teorie, hra v různých komorních a tanečních souborech. Získané dovednosti
jsou prezentovány na veřejných koncertech a různých soutěžích během

celého školního roku.
Nabízíme studium hry na tyto
hudební nástroje: klavír, keyboard,
akordeon, flétny - zobcová a příčná,
klarinet, saxofon, žesťové nástroje trumpeta, tenor, pozoun, atd., housle, kytara, bicí nástroje.
V den zápisu dopoledne je pro
žáky základních škol připraven zábavný kulturní program.
Děti si prohlédnou školu, seznámí
se s prostředím a různými hudebními
nástroji, které si mohou vyzkoušet.
Máte-li zájem o další informace,
můžete přijít kdykoliv odpoledne do
16 hodin.
zuš

Srdečně Vás zveme na

Koncert souborů
naší školy,
který se koná ve středu
14. května 2008
v sále Sokolovny Kojetín.
Začátek je v 16 hodin.
Těšíme se
na Vaši návštěvu.
Tým pedagogů ZUŠ

Gymnázium Kojetín
Matemetická olympiáda
Výborné výsledky zaznamenali studenti kojetínského gymnázia v matematické olympiádě.
Kategorie A: Okresní kolo, postupují do krajského kola: 1. místo Martin
Juřen, V8, úspěšný řešitel, 3. místo
Tomáš Matuška, V7, úspěšný řešitel
Kategorie B: Okresní kolo, postupují do krajského kola (na některých
místech se umístilo více studentů
z okresu): 2. místo Karel Beneš, V5
a Tomáš Šestořád, V5, úspěšní řešitelé, 3. místo Pavel Francírek, V5,
úspěšný řešitel, 4. místo Jan Palička,
V5, úspěšný řešitel.
Kategorie C: Krajské kolo (na některých místech se umístilo více studentů z kraje): 3. místo Karel Beneš, V5,
úspěšný řešitel, 5. místo Pavel Francírek, V5, úspěšný řešitel.
Alena Pechová
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Pozvánka na vrškob(h)raní

Dne 9. května 2008
se od 11 hodin
na kojetínském náměstí uskuteční
zábavně vzdělávací program zaměřený
na efektivní využití plastových vršků.
Studenti gymnázia zde budou
z nasbíraných vršků skládat znak města Kojetína.
V případě nepříznivého počasí (déšť, vítr)
proběhne celá akce na Sokolovně Kojetín.
Zúčastněte se také a přineste své vršky.

Prodám
rodinný dům k rekonstrukci
v Kojetíně u nádraží.
Telefon: 723 334 201
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Gymnázium Kojetín
Matematický klokan
Ve čtvrtek 27. března jsme se
zúčastnili celosvětové soutěže Matematický klokan. Většina, aby „znásilnila“ vyučování, někteří, aby si dokázali, že na to mají a že patří mezi
špičku školy. Na soutěžící čekalo tak
jako každým rokem 24 úloh rozdělených do tří skupin po osmi podle

Poznávací zájezd
do Paříže a Velké Británie
V neděli 13. dubna 2008
krátce před čtrnáctou hodinou opustil oranžový autobus naplněný z části
studenty kojetínského gymnázia a
z části studenty Střední soukromé
podnikatelské školy v Prostějově
milovaný Kojetín a vydal se směrem
Paříž.
Sotva jsme opustili rodné město,
všichni poznali, jak málo místa v našem dopravním prostředku je, a že
strávit v něm noc bude asi hodně náročné. Nemýlili jsme se.
Ráno, kolem půl sedmé, jsme se
už promenádovali po Paříži. Naše
trasa začala u Lucemburských zahrad. Během dne se nám, a to doslova, podařilo proběhnout nejvýznamnější památky: Notre - Dame, Centre Pompidou, kostel sv. Eustacha,
Louvre, Place de la Concorde, z dálky jsme zahlédli Champs-Elysées
a podél Seiny došli k symbolu Paříže
- Eiffelově věži. S hlavním městem
Francie jsme se rozloučili posledním
pohledem na Eiffelovku z Palais de
Chaillot. Poté všichni, k smrti vyčerpaní, s radostí uvítali „oranžové žihadlo“, k němuž si většina z nás během

obtížnosti. O žádné úloze se nedalo
říct, že by byla nudná. Jak je již dobrým zvykem této soutěže, úlohy měly
prověřit schopnost studentů myslet,
ne mechanicky počítat. Nemálo úloh
by také šlo označit jako chytáky, takže studenty prověřily jedna báseň.
Nakonec jenom dva studenti přesáhli hranici sta bodů, ale bylo celkem 47 úspěšných řešitelů, což je

krásné číslo, na které můžeme být
právem hrdí. Pro několik málo skupinek bylo také vypjatých 75 minut plných přemýšlení otázkou osobní cti
a vstupovaly do soutěže s myšlenkou, že „to těm druhým prostě musí
natřít“. Jedno takové střetnutí bylo
možno pozorovat v kategorii Junior,
kde se už poněkolikáté střetli Karel
Beneš a Lukáš Brandejs.
Karel Beneš, kvinta GKJ

cesty vytvořila téměř citový vztah
a vydali jsme se k naší dočasné ubikaci, hotelu F1, kde na nás už čekaly
postele a sprcha.
Odjížděli jsme brzy, asi v 5.30
hodin, abychom stihli vlak, který nás
měl bezpečně převézt tunelem pod
kanálem la Manche. Vše šlo podle
plánu. Po pasové kontrole celý autobus najel do vagonu, kde nám trochu zalehlo v uších a asi po dvaceti
minutách jsme již vstoupili na půdu
Velké Británie.
První zastávkou bylo přístavní
město Dover, známé svými bílými
útesy. Následovalo městečko Canterbury se svou krásnou katedrálou, ve které byl zavražděn Tomáš
Becket. Na základě této události se
město stalo významným poutním
městem, o čem svědčí např. Canterburské povídky Geoffreyho Chaucera. Posledním místem, kde jsme se
před příjezdem do Londýna zastavili, byl Hever Castle, místo, kde žila
Anna Boleynová, druhá žena Jindřicha VIII., předtím, než ji manžel nechal popravit. Zámeček je typickým
příkladem tudorovské architektury.
Den byl zakončen příjezdem do Londýna a čekáním na naše nové „rodiny“. Všichni jsme se báli toho, s kým
a čím budeme trávit následující tři
noci. Na statečnosti nám nepřidalo
ani hodinové čekání, během kterého
se nám hlavou hemžily až paranoidní představy o podobě našich hostitelů.
Dalšího rána jsme se opět plni
dojmů setkali u autobusů, nafasovali to, co nám v balíčku od rodiny
na celý den chybělo (nedostatkovým
zbožím byla hlavně čokoládová tyčinka) a vyrazili do centra Londýna.
Autobus nás vysadil u London Eye,
my přešli Westmister Bridge, zastavili se u The Houses of Parlament,
kde se nachází notoricky známý Big
Ben, pokračovali přes Westminster

a Westminster Abbey, kde bývají
korunováni britští panovníci, prošli
st. James’s Park a zastavili se před
Buckinghamským palácem, odkud
naše cesta pokračovala k Trafalgar

square- zde se před Národní galerií
tyčí sloup se sochou kapitána Nelsona. Odtud jsme se přesunuli k British
Museum. Zpáteční cesta k London
Eye, vedla po Whitehall, ulicí, odkud
jde mj. vidět Downing Street, sídlo
britského premiéra.
Čtvrtý den jsme opustili Londýn
a navštívili Winsdor, hlavní sídlo královské rodiny a prestižní chlapeckou
střední školu v Británii - Eton College,
kde se zalíbilo nejednomu děvčeti.
Dalším místem, které jsme navštívili, bylo univerzitní město - Oxford.
S údivem a touhou pokračovat ve
studiu na těchto místech jsme prošli
nejznámější místa Oxfordu: Radcliffe
Camera - univerzitní knihovna, Black
Well - světoznámé knihkupectví,
Christ Church College, jejíž jídelna
a schodiště se staly inspirací pro natáčení filmů o Harry Potterovi.
Poslední den byl opět věnován
Londýnu. Po rozloučení s rodinami
jsme opět navštívili hlavní město Velké Británie a rozdělili se na dvě skupiny. První skupina šla na prohlídku
moderní verze shakespearovského
divadla - Globe Theatre. Druhá skupina navštívila muzeum voskových
figurín Madame Tussaud’s. Opět
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Gymnázium Kojetín
jsme se sešli v The Tower of London,
pevnosti, která byla po dlouhou dobu
užívána jako vězení, stala se místem popravy Anny Boleynové a byl
zde vězněn zástupce Hitlera Rudolf
Hess, zhlédli jsme havrany chránící
Londýn i britské korunovační klenoty
v bílé věži. Po prohlídce jsme se sami

dopravili přes Tower Bridže, podél
Temže, kolem Londýnské radnice,
HMS Belfast (válečné lodi královny),
Globe Theatre,St Paul‘s Cathedral,
Tate Modern zpátky k London Eye,
kde na nás čekal autobus připravený
na dlouhou cestu zpět domů.
Do Kojetína jsme dorazili v so-

botu kolem páté hodiny. U gymnázia
na nás už čekali nedočkaví rodiče,
kterým se při pohledu na nás, velké
zcestovalé světaznalce, draly slzy do
očí.
Pavel Francínek,
Ladislava Minaříková,
Barbora Poláková, kvinta GKJ

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko 714.03 Kojetín
Velikonoce ve Lhotě
Jak je již v našem oddíle tradicí,
pořádáme o velikonočních prázdninách výpravu na táborové základny
skautských středisek nebo na základny ostatních dětských organizací,
jako loni do Rajnochovic. Tentokrát
jsme se domluvili se skauty z Valašského Meziříčí a odjeli na čtyři dny
do krajiny lesů valašských Beskyd,
asi 2 km od přehrady Bystřička.
Ve čtvrtek - 20. 3. ráno všechny děti a dvě vedoucí nastoupily
do vlaku a vyjely směr Valašské Meziříčí. Tam nastoupily na autobus
a vystoupily na rozcestí v Malé Lhotě. Vydaly se s batohy podle plánku, ale asi po 1 km vedoucí zjistila, že jdou špatně. Pomyslela si:
„tak to začíná dobře“ a vrátily se
nazpět k zastávce. Tam na ně čekal vedoucí Tonda, který je odvezl
na správnou zastávku Velká Lhota
a postupně až k chatě. Po krátké obhlídce „vigvamu“ se skautky
zabydlely v samostatném pokoji.
Mladší měly ve svém pokoji již zapnuty el. kamínka a tepleji, což jim
ostatní záviděli. Všichni jsme šli ke
studni pro vodu a pak jsme společně těžili dříví, abychom „nezmrzli“,
protože se mezi tím dost ochladilo
a přihnala se chumelenice. Rychle
jsme natahali celé kmínky i větve
a nařezali je. Byli jsme rádi, že Renata mezi tím zatopila v krbu v jídelně
a nám nebyla zima. Do svačiny jsme
se ještě zabydlovali a pak pomáhali
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s večeří.
Přestože byly Velikonoční prázdniny, počasí bylo nevlídné, střídavě
sněžilo, pršelo a foukal studený vítr.
V jídelně však bylo příjemně, protože
jsme si topili v krbu, a tak bylo alespoň teplo. Celý večer jsme společně
hráli hry a zpívali.
V pátek - 21. 3. už nesněžilo, ale
všude byl sněhový poprašek asi 3
cm. Vzali jsme pilu a sekeru a učili
se v praxi, jak poznat a pokácet malé
„sušky“. Nakonec nám pro vzor Tonda pokácel větší smrkovou „sušku“.
Odvětvenou a rozřezanou jsme ji
společným úsilím odnesli k chatě, kde
jsme na kozlíku metrové klády rozřezali na polena. Pak jsme se oblékli
a šli na proutky, které jsme potřebovali na rukodělky. Po návratu do chaty
a ohřátí jsme oloupali z proutků
kůru a mladší holky vyrobily z vyfouknutých vajíček panáčky - Jarníčky. Po odpoledním odpočinku
jsme se vydali k přehradě Bystřička a odpoledne hráli pohybové hry,
prohlubovali vědomosti v určování
azimutu na slepé mapě, poznávali nové topografické značky, atd.,

až tu byla večeře. Pak jsme všichni pokračovali v programu soutěží
a her (vesmírný telefon, sedaná,
atd.) až do večerky.
V sobotu - 22. 3. už nebylo po sněhu ani památky, protože přes noc přišla teplá obleva. Konečně jsme mohli při hrách trochu „lítat“ po loukách,
ale nejvíc nás bavilo přetahování
lanem s vedoucími. Někteří ještě během dopoledne dodělávali rukodělky
a barvili vajíčka. Po odpoledním klidu jsme opět vyrazili jinou cestou do
Bystřičky na přehradu. Tentokrát bylo
teplo (?) a slunečno. Na přehradě byl
krásný výhled do okolí.
Neděle - 23. 3. byl poslední den
naší výpravy. Postupně jsme si sbalili a uklidili celou chatu. Protože se
vše zdárně podařilo, mohli jsme si
ještě před odjezdem na sluníčku zahrát pár her. Poslední focení, popadli
jsme batohy a vykročili z kopce na
autobus. Vše dobře dopadlo, rodiče
nás čekali před nádražím a my si
máme o čem povídat.
Bětka, Eva, Veronika, Adriana,
Lucie, Adéla a Jakub
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Pionýrská skupina Kojetín
Pionýrská skupina Kojetín pořádá
II. ročník turistického pochodu

Pionýrská skupina Kojetín pořádá
letní tábor v Rajnochovicích

Turistický pochod pro rodiče s dětmi, děti,
mládež a širokou veřejnost.
Pochod se uskuteční v sobotu 26. dubna 2008.
Sraz účastníků je v 8.00 hodin
u České spořitelny, Masarykovo náměstí.
Jedná se o nenáročnou turistickou procházku
z Tesáku do Rajnochovic, která je vhodná
i pro menší děti.
Během cesty se zastavíme na naší táborové
základně, kde si opečeme špekáčky a bude zde
k občerstvení čaj a káva. Děti si zde mohou
zahrát různé hry. Poté se vydáme do středu obce
Rajnochovice, kde na nás bude čekat autobus,
který nás odveze zpět do Kojetína.
Délka trasy je přibližně 8 km.
Cena zahrnuje
autobusovou dopravu tam i zpět, čaj a kávu
Sebou: pohodlnou obuv, špekáček
a dobrou náladu.
Cena je 120 Kč.
Přihlášky od 20. března 2008 ve videopůjčovně
Hanačka Masarykovo nám. 34, Kojetín
nebo Marek Štětkář, Olomoucká 353, Kojetín,
tel. 777 709 432.

30. 6. - 12. 7. 2008
„Továrna na sny“, nekonečné možnosti a spousta
zážitků v prostředí filmového průmyslu je tajným
přáním každého, kdo už viděl alespoň jeden film
či pohádku, která ho tak upoutala, že málem
zapomněl i dýchat. Jste jedním z nás kdo tenhle
pocit neustále potlačuje? Chcete se dostat do víru
děje kolem vzniku filmu, reportáže nebo soutěže?
Není nic jednoduššího, vezměte do ruky scénář,
zavřete oči a držte si klobouky - jedeme z kopce!
Cena tábora je 2 900 Kč
V ceně tábora je zahrnuta:
doprava na tábor a zpět, ubytování ve stanu
s podsadou, strava 5x denně, doprava na výlety
a vstupné, pitný režim, pojištění.
Počet míst je kapacitně omezen.
Všichni oddíloví vedoucí jsou proškoleni
pro práci s dětmi.
Tábor je pořádán za podpory Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.

Rajnochovická stopa.

Filmaři

Přihlášky od 1. 4. 2008 ve videopůjčovně HANAČKA,
Masarykovo nám. 34, 752 01 Kojetín, nebo Marek
Štětkář, Olomoucká 353, 752 01 Kojetín,
info: http://luckywhile.webzdarma.cz/vlci.html,
nebo: www.dobrytabor.cz, tel.: 777 709 432

NABÍDKA:

„Tábory pro děti a mládež v Beskydech“

pořádá Centrum pro volný čas mládeže se sídlem v Přerově, Tyršova 2
- tábor pro děti ve věku od 8 -12 let Beskydech,
katastru obce Horní Bečva v termínu 27. 6. - 6. 7. 2008 za 1980 Kč,
- tábor pro mládež ve věku 13 - 18 let v Beskydech,
katastru obce Horní Bečva v termínu od 6 . 7. - 20. 7. 2008 za 2800 Kč.
Informace a přihlášky na výše uvedené adrese, nebo na tel.čísle: 608909916 a na www.cvcm.cz

Z kroniky MěKS Kojetín
21. března 2008

na první jarní den se v Kojetíně
uskutečnilo třetí pokračování akce
Res Publica. Jako obvykle byla pro
náročné publikum přichystána jak
Hip Hop stage, tak i D’N‘B stage.
Předně by stálo za to připomenout
hlavní hosty večera, jimiž se pro
tento ročník stal Jay Diesel se svým
koncertním projektem D.O.P., který
v únoru ’08 vydal své debutové album se spoustou zajímavých hostů
i mimo ČR, dále brněnsko-mikulov-

ská parta Disgrafix a v neposlední
řadě unikátní DJské trio Illuzionists
s čerstvým singlem, který je na internetu volně ke stažení. Chcete-li se
o této akci dozvědět něco víc, sledujte její webové stránky www.respublica-indoorfest.wz.cz, kde najdete
vše podstatné o chystaném čtvrtém
pokračování, informace o akci, vystupujících atd. Samozřejmostí jsou
fotoreporty a dále je možné zhlédnout oficiální, téměř 1/4 hodinový videoreport od Blending Effects. Takže

jestliže vás právě tahle akce oslovila,
uvidíme se na volume 4.
Martin Handl
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Z kroniky MěKS Kojetín
28. března 2008

vyrazili členové Hanácké scény Kojetín do dalekého městyse Boleradice (okres Břeclav), kde měli tu čest
odstartovat třídenní seminář pro
školní mládež s názvem Divadelní
dílna 2008. Po cestě jsme obdivovali
krásy vinařského kraje a po příjezdu
do Boleradic se nám všem rozšířili
panenky při pohledu na nádherně
zrekonstruované a vybavené divadlo. Jen jsme tiše záviděli zvukovou
a osvětlovací techniku, vzestupná
pohodlná sedadla, prostorné šatny
a jeviště s elektronicky ovládanou
oponou. V půl osmé kojetínský soubor pro místní obyvatele a pro účastníky semináře s velkým úspěchem
odehrál komedii Holt někdo to rád
hot. S touto úspěšnou inscenací se
tak soubor stylově rozloučil, protože
ji zahrál naposledy. Už se tedy těšíme na premiéru nové komedie Večer
tříkrálový.

29. března 2008

v sobotu jsme uspořádali 1. ročník
akce s názvem Cvičme v rytme.
Jednalo se o dopoledne plné pohybu určené pro všechny ženy a dívky,
které rády cvičí a věnují svůj volný
čas sportu. Pod vedením zkušených
cvičitelek Hany Herzánové, Marie
Polákové, Romany Kalusové a Ivety
Partschové si účastnice řádně protáhly svá těla ve čtyřech blocích dance aerobik, tae bo, aerobik s bodystylingem a power jóga. Akce pro
ženy byla se vším všudy - ve vesti-

bulu měly možnost zakoupit si sportovní oblečení, navštívit kosmetický
stánek nebo se občerstvit energetickými nápoji. 1. ročník se na poprvé
vydařil a určitě přichystáme podobně
laděné odpoledne i na podzim.

4. dubna 2008

vyprodal kojetínskou sokolovnu Divadelní spolek Smotaná hadice
Křenovice s komedií Rozpalme to,
má panenko! Komedii, statečné
křenovské ženy, dívky a jeden muž,
nastudovali na motivy filmu „Hoří,
má panenko“ v režii dvou studentů
kojetínského gymnázia, členů divadelního souboru Hanácká scéna při
MěKS Kojetín Hany Hásové a Jakuba Šírka. Světla a zvuk obstaral
šikovný a nadějný Zdeněk Novák z
Kojetína. V rolích se objevili: E. Vránová, M. Večerková, H. Buchtová, J.
Hrušáková, A. Nováková, A. Navrátilová, I. Večerková, I. Pospíšilová,
M. Večerka, K. Pospíšilová, A. Vránová, V. Pospíšilová, M. Pospíšilová.
Děj nás zavedl na pravý nefalšovaný
hasičský bál, na kterém členové požárního sboru chtějí vybrat královnu
krásy, která by slavnostně předala
dar bývalému předsedovi, který oslaví šestaosmdesát let. Vyskytnou se
problémy a groteskní situace nejen
při výběru dívek do volby krásy, ale
i při organizaci samotného plesu,
především s tombolou.

5. dubna 2008

se setkali na jarní sešlosti členové
tvůrčí skupiny Signál 64 v klubovně v 1. poschodí Sokolovny Kojetín.
Uspořádali pro další bádání dosud
neuspořádané archiválie a trochu
si i popovídali.

5. dubna 2008

se konal další pekelný klubový večer, na kterém si zahrály dvě prostějovské kapely Veselá zhouba
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a Clothou. Všem, kteří přišli - dík za
podporu!

10. dubna 2008

přijely do sálu VIC v Kojetíně vizážistky a kosmetické poradkyně z Olomouce, které všechny přítomné dívky
a ženy nalíčily, doporučily, jak se
zregenerovat po zimě a jak na jaro
a léto obměnit svou péči o pleť a líčení… Samozřejmě také rády poradily
s výběrem vůně a představily novou
kolekci líčení. Všechny přítomné
dámy na tzv. Odpoledni pro ženy
s kosmetikou Oriflame mohly poznat
a vyzkoušet kompletní nabídku výrobků této značky.

13. dubna 2008

slunečné nedělní odpoledne lákalo
k procházce, kterou si někteří rodiče
s dětmi zpestřili pohádkou v místní
sokolovně, kterou jsme uspořádali
v rámci cyklu víkendové pohádky pro
děti. O pohádku se tentokráte postarali členové, nám známého, Divadla
Malá scéna Zlín, kteří dětem zahráli
pohádkový příběh O pejskovi a kočičce trochu jinak. Příběhy pejska a kočičky od Josefa Čapka patří
k základním dílům české literatury pro
děti. Ve čtyřech příbězích se děti dozvěděly - Jak pejsek s kočičkou myli
podlahu, Jak pekli dort, Jak spravovali pejskovy roztrhané kalhoty a Jak
našli pohozenou panenku. Pohádka
se v Kojetíně všem moc líbila a už se
těší na další.
-svahvíce na www.kojetin.cz/meks
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Kam za kulturou
KVĚTEN 2008
Prodejní výstava
KRESBY
Vystavuje autorka Haňa Grino
z Bystřice pod Hostýnem.
Výstava otevřena v galerii VIC,
Masarykovo náměstí 8, Kojetín,
do 16. května 2008.
Pekelný klubový techno večer
BEATS FROM HELL
JORDY (strobe cz / Uh. Brod),
LUIS (nakedrec.com), ELITT
(sintetik), ČAD (re:mix),
FUNSMAKER (technorth),
TORIN (technorth)
pátek 2. května 2008 - 20 hodin
peklo Sokolovny Kojetín,
vstup: 40 Kč
Pohádka pro děti ve volné dny
JAK KAŠPÁREK HONZOVI
K PRINCEZNĚ POMOHL
neděle 11. května 2008
14.30 hodin
hraje divadlo pro děti
Řád Červených Nosů
Blatnice pod Sv. Antonínkem
Sokolovna Kojetín, vstup: 30 Kč
KONCERT ZUŠ KOJETÍN
středa 14. května 2008 - 16 hodin
Sokolovna Kojetín
VOLBA MISS MIKROREGIONU
STŘEDNÍ HANÁ
sobota 17. května 2008 - 19 hodin
Sokolovna Kojetín

Vítěz kroměřížského festivalu
se představí i v Kojetíně
SIC!
Úsměvná komedie pro tři.

Hra s jazykem, hra se slovy, hra jako
způsob existence, hra jako možnost.

Účinkuje Divadlo Malá scéna Zlín
v režii Petra Nýdrleho
středa 21. května 2008 - 20 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 60 Kč
VZPOMÍNÁME NA VÝZNAMNÉ
RODÁKY KOJETÍNA
Vernisáž výstavy
a vzpomínkový pořad
pátek 30. května 2008 - 17 hodin
Galerie VIC Kojetín, vstup: volný

akad. malíř Jan Sázel (110 let
od narození a 40 let od úmrtí), hudební
skladatel Gustav Vožda (110 let od narození), spisovatel František Nevrala (110
let od narození), akad. sochař Stanislav
Hlobil st. (100 let od narození), spisovatel
Bohumír Štéger (100 let od narození),
akad. sochař Zdeněk Krybus (85 let od
narození), sochařka a keramička Olga
Babrajová (85 let od narození), P. Jan
Rynda (80 let od úmrtí), akad. sochař
Stanislav Hlobil ml. (75 let od narození)

Vzdělávací a informační centrum
Kojetín, Masarykovo náměstí 8

ČERVEN 2008
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA VIC KOJETÍN
pátek 6. června 2008
Vzdělávací a informační centrum
Kojetín, Masarykovo náměstí 8,
vstup: volný

VÍTÁME LÉTO
s bohatým programem pro děti
pátek 6. června 2008 - 17 hodin
Nádvoří Vzdělávacího
a informačního centra Kojetín,
Masarykovo náměstí 8
vstup: volný
Miniseminář country tanců
a moderního line dancingu
pro začátečníky a pokročilejší
nadšence ve věku od 8 do 100 let
ONE DAY COUNTRY
sobota 21. června 2008
Tance budou vyučovat tanečníci
z country skupiny Lucky While
Kojetín
Program:
8.00 - 9.00 hodin: Prezentace
9.00 - 10.30 hodin: 1. lekce
10.45 - 12.15 hodin: 2. lekce
12.15 - 14.30 hodin:
Přestávka na oběd
14.30 - 16.00 hodin: 3. lekce
16.15 - 17.45 hodin: 4. lekce
18.00 - 19.30 hodin:
Závěrečné opakování
Sokolovna Kojetín, vstup: 90 Kč
Vezměte s sebou: taneční obuv
na přezutí. Doporučujeme: dámám
sukni, pánům klobouk.
Přihlášky získáte na MěKS Kojetín
(Sokolovna nebo VIC)
RES PUBLICA vol. 4
sobota 28. června 2008 - 20 hodin
Sokolovna Kojetín

Zájezdy CK Marion tour ve spolupráci s MěKS Kojetín
3. května 2008
ANGELIKA , GALILEO,
TŘI MUŠKETÝŘI - muzikály
cena 1 080 Kč (jeden muzikál)
3. května 2008
Vídeň - zámek Schönbrunn
cena 510 Kč
3. května 2008
Velký Meder - termální
koupaliště, cena 580 Kč
6. května - 11. května 2008
Paříž - Versailles
cena: 5 900 Kč / 6 290 Kč
10. května 2008
Podunají Wachau
cena 690 Kč

17. května2008
Krakov - Velička, cena 750 Kč

7. června 2008
Budapešť, cena 790 Kč

24. května 2008
Praha, cena 580 Kč

13. června - 15. června 2008
Budapešť, Balaton
cena 2 950 Kč

24. května 2008
Pražská botanická zahrada
cena 580 Kč
30. května - 1. června 2008
Západní Čechy, cena 2 250 Kč
31. května 2008
ANGELIKA, HAMLET - muzikály
cena 1 080 Kč (jeden muzikál)
31. května 2008
Prosiecká dolina (Slovensko)
cena 660 Kč

14. června 2008
ANGELIKA - muzikál, cena 1 080 Kč
14. června 2008
JACK ROZPAROVAČ - muzikál
cena 980 Kč
20. června – 22. června 2008
Českosaské Švýcarsko
cena 2 250 Kč
21. června 2008
RAXAPLE (Rakousko) cena 720 Kč
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Církev Československá husitská
Kdo jsme: Jsme skupina členů Církve československé husitské a jejich příznivců a sympatizantů z Kojetína a okolí,
která se utváří při Husově sboru v Kojetíně, který po dlouhá léta spravoval duchovní otec, bratr Mgr. Dobromil Malý.
Rostouce do služby na vinici Páně i do hloubky víry a výšin moudrosti, vytváříme pravidelné a požehnané společenství lásky a modlitby, které pramení z touhy po sdílení darů duše a Ducha. Odkud a kam směřujeme: Hledáme
a nalézáme, za pomocí našeho aktivního praktického a duchovního života, cestu k Bohu, kterou hledaly a nalézaly
prvokřesťanské obce, šli po ní slovanští věrozvěstové Konstantin a Metoděj, Sv. Prokop - převor sázavského kláštera, Mr. Jan Hus a Husité, čeští bratři a Jan Amos Komenský, Dr. Karel Farský a zakladatelská generace CČSH...

Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov
Program setkání v květnu 2008

„Haleluja! Hospodina celým srdcem chválit chci ve shromáždění i v radě poctivých. Jak veliké jsou skutky Hospodinovy - všichni, kdo je milují, o nich přemýšlí. Jeho dílo je slavné a nádherné, jeho spravedlnost navždy zůstane!
Žalm 111,1-3 (NBK)
1., 8., 15., 22. a 29. 5. 2008 (čtvrtek)
1., 2., 3., 4. a 5. májová pobožnost
od 18.00 hod. v  Husově sboru

7., 14., 21. a 28. 5. 2008 (středa)
Duchovní výchova
od 13.30 hod. na ZŠ Sladovní ul. (8. tř.)

4., 11., 18. a 25. 5. 2008 (neděle)
Vzpomínkové bohoslužby
od 10.00 hod. v Husově sboru

7., 14., 21. a 28. 5. 2008 (středa)
Modlitby a zpěvy Taizé
od 18.00 hod. v Husově sboru

5., 12., 19. a 26. 5. 2008 (pondělí)
Duchovní výchova
od 13.30 hod. na ZŠ Svat. Čecha (9. A)

11. 5. 2008 (neděle)
Bohoslužby
od 8.15 hod. ve Sklace (sál Obecního domu)

6. 5. 2008 (úterý)
Májová pobožnost
od 15.00 hod. v DS Tovačov (spol. místnost)

18. 5. 2008 (neděle)
Bohoslužby
od 8.15 hod. v Polkovicích (obřadní síň Ob. úřadu)

Ježíš na to odpověděl: „Ten hlas nezazněl kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní se koná soud nad tímto světem, nyní
bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A já, až budu vyzdvižen od země, potáhnu všechny k sobě.“
Jan 12,30-32 (NBK)
Změna programu vyhrazena. Podrobnější informace a aktuální časy konání setkání
i mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách: http://ccshkojetin.wz.cz
„Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený
pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu, nýbrž chovám se klidně a tiše.
Jako nakojené dítě u své matky, jako nakojené dítě je
ve mně má duše. Čekej, Izraeli, na Hospodina nyní i
navěky.“
Žalm 131

Vděčná vzpomínka

2. máje to bude už rok, co Pán života a smrti
dal svému věrnému služebníku

ThMgr. Dobromilu Malému,
faráři v Kojetíně, uzavřít pozemskou kapitolu
jeho života. Cesta však neskončila. Věříme, že jeho
příběh pokračuje kapitolou novou, plnou Dobra,
Pravdy a Krásy.
S vděčností vzpomínáme na etapy, kdy jsme mohli jít
společně, a prosíme všechny, kdo br. Dobromila znali
o tichou vzpomínku a modlitbu.
Vděčně vzpomíná jeho rodina i rodina církve.
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Charita Kojetín
DŮM SVATÉHO JOSEFA - CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY
Komenského náměstí 49 (bývalý klášter), 752 01 Kojetín
Tel. 581 76 21 60 , mob. 720 126 475, e-mail: stacionar.josef@seznam, www.charita.kojetin.cz

PROGRAM NA MĚSÍC KVĚTEN 2008
Nabídka je určena všem příjemcům starobního i invalidního důchodu, ale jste zváni i vy všichni, kteří jste sami
doma, jste nemocní, cítíte se zbyteční, neužiteční, nic vás v tomto čase nebaví, ale přesto byste se ještě rádi něco
nového naučili, procvičili se v tom, co umíte, podělili se s druhými o své nápady, zkušenosti a dovednosti,
nebo si jen tak povídali při šálku kávy nebo čaje. Uvítáme vaše návrhy a podněty.
Středa 7. 5. 2008 v 9.00 hodin
TRÉNINK PAMĚTI
Pozorujete, že zapomínáte stále víc a chcete posílit svoji
paměť? Jedeme se učit, jak vyzrát na zapomnětlivost pod
odborným vedením MUDr. Mahdalové do stacionáře pro
seniory v Kroměříži, je potřeba přihlásit se nejpozději
do úterý, hradíte pouze finanční spoluúčast
na dovozu autem.
Pondělí 12. 5. 2008 v 9.00 hodin
TVOŘÍME ZE SLANÉHO TĚSTA
Pokud rádi tvoříte, určitě se vám bude líbit práce
se slaným těstem, které se pořídí velmi levně, ale
obrázky či dekorace na stůl (svícny, květináče, girlandy,
stojánky na foto…) z něj vypadají opravdu působivě.
Setkáme se při této práci celkem 3x, ale jistě nebudete
litovat, protože si tak můžete vyrobit doplněk do svého
bytu nebo nějaký dárek druhým pro radost. Kniha
s nápady a inspiracemi bude k dispozici. S sebou si
vezměte pouze špičatý nožík na vykrajování.
Středa 14. 5. 2008 ve 12.00 hodin
PEDIKÚRA
Doneste si ručník, přezůvky a 60 Kč.
Čtvrtek 15. 5. 2008 v 10.00 hodin
MAMINKY A BABIČKY MAJÍ SVÁTEK
GRATULUJEME!
Co nejsrdečněji zveme všechny (i muže) na veselé
vystoupení dětí z mateřské školky z Křenovic plné
písniček, básniček a lištiček. Přijedou nás totiž potěšit
se svou pohádkou O Budulínkovi. Nevadí, že to nejsou
vaše vnoučátka, jejich srdíčka budou otevřená jen pro
vás. Všechny ženy si odnesou malý dárek.
Pátek 16. 5. 2008 v 9.00 hodin
ŠKOLA OVLÁDÁNÍ MOBILU
Dostali jste mobil a nevíte si s ním rady? Přináší vám
spíš zmatek a vztek? Je zde pro vás škola postupného
zvládání nejdůležitějších úkonů na mobilu. Doneste si
svůj mobil a zjistíte, že to přece není tak složité.

Pondělí 19. 5. 2008 ve13.00 hodin
ŠKOLA OVLÁDÁNÍ MOBILU
Opakování je matka moudrosti. Proto opakujeme lekci
z pátku a pokračujeme výukou dalších dovedností.
Středa 21. 5. 2008 v 9.00 hodin
KUCHAŘSKÉ NÁPADY A INSPIRACE
JARNÍ SALÁTY
Víte, že existuje opravdu veliké množství salátů z jarní
zeleniny, které můžete přichystat na stůl? Přihlaste se
předem kvůli zajištění potřebného množství surovin.
Pátek 23. 5. 2008 v 9.00 hodin
VIDEOKLUB
Tentokrát vybíráme z filmů s Oldřichem Novým
Pondělí 26. 5. 2008 v 9.00 hodin
TVOŘÍME ZE SLANÉHO TĚSTA
Středa 28. 5. 2008 v 9.00 hodin
KROMĚŘÍŽ
ZÁMEK A PODZÁMECKÁ ZAHRADA
Společná prohlídka zámeckého interiéru a rozkvetlé
zahrady s malým zoo koutkem ve vás jistě zanechá
krásné vzpomínky. Přihlaste se do pondělí 26. 5. 2008.
Dovoz bude autem, připravujeme i způsob,
jak to zvládnout, i když vám již tolik neslouží nohy.
Pátek 30. 5. 2008 v 9.00 hodin
SLANÉ TĚSTO – DOKONČENÍ VÝROBKŮ
Každé úterý od 9.00 hodin
zdravotní cvičení
pod vedením cvičitelky. Vhodné oblečení a obutí.
Úterý 6. a 13. 5. 2008 a čtvrtek 22. a 27. 5. 2008
Duchovní setkání
Zahajujeme další ročník pletení obvazů pro malomocné
do Asie a Afriky. Můžete si přijít pro přízi i návod
a ve volných chvílích dělat něco užitečného pro druhé.

Tj Sokol Kojetín - volejbal v areálu sokolské zahrady
1. 5. 2008 (čtvrtek) od 9.00 hodin
2. ročník memoriálu Michala Staňka
(turnaj mužů)

31. 5. 2008 (sobota) v 10.00 a 13.00 hodin
Kojetín - Velká Bystřice
krajský přebor OLK - ženy

10. 5. 2008 (sobota) v 10.00 a 13.00 hodin
Kojetín - Nové Sady
krajský přebor OLK - ženy

1. 6. 2008 (neděle) od 9.00 hodin
Losovaný turnaj smíšených družstev
pro registrované i neregistrované hráče a hráčky
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Ze sportu
Když se řekne bowling...
Spousta lidí si představí pod slovem bowling nedělní rodinou zábavu, ale málo kdo si uvědomí, že je
to i sport. Vyžaduje nejen fyzickou,
ale i psychickou kondici. S otevřením bowlingových drah v Kojetíně
se utvořila parta lidí, která se začala
pravidelně scházet na otevřených
turnajích. Postupně se výsledky
zlepšovaly a zlepšovaly a utvořilo
se družstvo, které se přihlásilo už do
větší soutěže. Tato soutěž se hraje
v přerovské herně TRUMF, jedná se
2. ligu amatérů. Nejde už jen o zábavu a setkání se při sportu, ale o skutečné výsledky a skutečný bowling.
Družstvo Bowling City Kojetín, které
vzniklo loňského roku na podzim se
úspěšně probojovalo všemi základními i nádstavbovými koly, kdy poráželo nelehké soupeře. Největší boje
probíhaly mezi přerovskými družstvy
Orbit a Draci. I přes drobné porážky si družstvo udrželo roli favorita
2. amatérké ligy a postoupilo do 1.
amatérké bowlingové ligy.
Složení družstva: František Sehnalík (kapitán), Zdeněk Dvouletý, Anto-

nín Nesrsta, Lenka Drbalová, Hana
Dvouletá, Pavel Krčmař (pro nemoc
nedohrál).
Úspěchy družstva se dají měřit nejlepšími náhozy jednotlivců i celkově.
Nejlepší nához družstva (3 hráči)
a celé 2. ligy je 635.
Nejlepší náhozy jednotlivců: Sehnalík (247), Nesrsta (236), Drbalová (235), Dvouletý (225), Dvouletá
(193).
Zveme každého nového příznivce

(výsledky nejsou až tak důležité všichni jsme začínali) na pravidelné
turnaje, které jsou pořádány každou
první sobotu v měsíci. Kdo má zájem, začínáme od 9 hodin registrací v Bowling City Kojetín (startovné
200,- Kč včetně oběda).
Na závěr chceme poděkovat za
zázemí herně Bowling City Kojetín
a těšíme se další spolupráci při tréninku na 1. ligu.
družstvo Bowling City Kojetín

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců za rok 2007
Již tradičně proběhlo v Kojetíně
vyhlášení nejúspěšnějších sportovců a sportovních osobností. V zaplněném sále Sokolovny se dne 25.
března 2008 představilo 26 jednotlivců a 2 kolektivy v kategoriích
Sportovní naděje, Jednotlivci do 19
let, Jednotlivci nad 19 let, Sportovní
kolektiv a Osobnost. Již třetím rokem
se zúčastnil také představitel vrcholového sportovního umění. Po Martině Sáblíkové a Tomáši Dvořákovi
letos přijeli do Kojetína automobiloví závodníci, posádka rallye Václav
Pech a jeho spolujezdec Petr Uhel.
Ti spolu se starostou města předali
ocenění všem vyhlášeným sportovcům.
Protože je mnohdy složité rozlišovat sportovní výkonnost v různých
druzích sportu, věkových kategoriích, družstvech apod., je vyhlášení
sportovců a osobností mnohdy oceněním jejich momentálního sportovního výkonu, či dlouhodobé poctivé
práce v oblasti sportu. I přesto se
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představili také úspěšní reprezentanti na vrcholné úrovni. Platí to především o Janě Nakládalové v minigolfu, úspěšných kanoistech Katce
Kavulové, Marii Braunerové, Dušanu Ševčíkovi a Milanu Hrudíkovi či
posádce dračích lodí. Dušan Ševčík
navíc získal titul „Sportovec - sympaťák“ za největší počet hlasů obdržených v soutěži na webových stránkách Města Kojetín. Radost máme
také z nadějných fotbalistů i všech
osobností, které se sportu věnovali
a věnují, a díky nimž vyrůstají další
úspěšní sportovci. V Kojetíně totiž
platí heslo „Pohyb je život!“

Seznam vyhlášených sportovců:
Kategorie sportovní naděje: Kateřina
Kavulová - kanoistika, Ondřej Berčík
- fotbal, Kamil Dvořák - tenis.
Kategorie jednotlivců do 19 let: Jana
Šiváková - stolní tenis, Lukáš Krištof
- stolní tenis, Tomáš Kantor - fotbal,
Petra Šupčíková - kanoistika, Marie
Braunerová - kanoistika, Jana Nakládalová - minigolf.
Kategorie jednotlivců nad 20 let: Milan Hruboš - kanoistika, Lenka Šigutová - volejbal, Naděžda Šoborová
- volejbal, Jaroslav Bělka - vytrvalostní běh, cyklistika, plavání, Jiří Šírek - tenis, Kamil Hrudík - kanoistika,
Dušan Ševčík - kanoistika, Jiří Kilhof
- stolní tenis, René Mikala - fotbal,
Petr Ošťádal - fotbal.
Nejúspěšnější sportovní kolektiv
města Kojetín: Posádka dračích lodí
- MIX Dragonteam Kojetín, trenér
Tomáš Janoušek, Starší přípravka
fotbalistů TJ Slavoj Kojetín, trenér
Radek Tomšic.
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Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců za rok 2007
Osobnosti v oblasti sportu:
Jiří Prokeš - kanoistika, Jaroslav Prášil - práce s mládeží, Milan Křepelka
- volejbal, Zdeněk Mrázek - stolní
tenis, Marek Štec - mažoretky, Bohumil Řezníček - lyžování, Aleš Stavinoha - fotbal.
Jiří Šírek
foto: Jana Večeřová

HC Jamajka Kojetín
Během uplynulého měsíce a půl
se florbalový tým HC Jamajka Kojetín aktivně zúčastnil dvou turnajů
spadajících do soutěžního přeboru
mužů Olomouckého kraje.
První turnaj zahrnující 21. a 22.
soutěžní kolo pořádal tým Jamajky
na „domácím“ hřišti v Morkovicích.
Našimi soupeři byly týmy Přerova
a Šumperka. Na našem týmu se
zřejmě projevila delší herní pauza
a v obou zápasech jsme tahali za
kratší konec. Oba zápasy jsme prohráli 1:5 (branka: B. Chytil), respektive 2:6 (branky: Maga, Daněk).
Výsledky:
Přerov - Kojetín
5:1
Prostějov - Mohelnice
8:5
Šumperk - Přerov
6:3
Velký Týnec - Mohelnice*(kontumace)
Kojetín - Šumperk
2:6
Velký Týnec - Prostějov *(kontumace)
*Tým Velkého Týnce se nedostavil
k utkání. Z nevydařeného turnaje
všechny potěšila pouze perfektní organizace turnaje, kterou měl na starosti vedoucí týmu HC Jamajka Kojetín Břetislav Chytil. (Díky Břeťo!)
Druhý, již předposlední turnaj
probíhající sezony, pořádal tým
FbC Playmakers Prostějov na domácím hřišti. Tým Jamajky se postupně utkal s týmy Devils Velký

Týnec a Orel Jednota Troubelice.
Devils Velký Týnec vs. HC Jamajka
Kojetín 3:12 (branky: 6 Maga, 3 Daněk, 2 B. Chytil, 1 Z. Polách). Herní
propadák z minulého turnaje hráče
Jamajky probral a přinutil k zintenzivnění tréninkových dávek, což se
kladně projevilo již během prvního
zápasu. Úvod zápasu se nesl v nervózním duchu a obě mužstva čekala na chybu soupeře. Těch v první
třetině udělali více hráči Týnce a
tým Jamajky se ujal vedení 2:1. Na
začátku druhé třetiny utkání přebrali
otěže utkání na své hole hráči Jamajky a krásnou kombinační hrou
po zbytek utkání bavili publikum
a utkání dovedli k vítězství 12:3.
Hráči podali perfektní týmový výkon
a v důležitých chvílích na začátku
utkání vynikla brankářská jednička Jamajky Tonda „Sejtko“ Slováček. Dle jeho slov byl třetí gól Týnce inkasovaný záměrně z důvodu
kosmetické úpravy skóre. (Tonda
se narodil 12. 3., opožděně „všechno nejlepší, Sejtko“!) Orel Jednota
Troubelice vs. HC Jamajka Kojetín
6:2 (branky: vl. Troubelice, Maga).
Druhé utkání bylo poznamenáno brzkým gólem Troubelic ve 32. sekundě
první třetiny, nedisciplinovanou hrou
hráčů Jamajky a slabým výkonem
rozhodčího. Outsider soutěže, Orel

Jednota Troubelice, vyrukoval na
hráče Jamajky zákeřnou hrou, kterou
rozhodčí trestal pouze malými tresty.
Následné řečnění a protesty jamajských hráčů byly potrestány několika
10-ti minutovými tresty a Jamajka
už stav utkání nedokázala zvrátit
ve svůj prospěch a utkání prohrála.
Výsledky:
Prostějov - Mohelnice
Velký Týnec - Jamajka
Šumperk - Troubelice
Mohelnice - Velký Týnec
Jamajka - Troubelice
Šumperk - Prostějov

5:5
3:12
13:1
7:10
2:6
6:0

Souboj o konečné 3. místo v tabulce
je stále velmi vyrovnaný a ztracené
body z předešlých utkání se hráči
Jamajky pokusí získat na posledním
turnaji sezóny v Litovli, dne 27. 4.
2008.
V. Maga

Tabulka OL přeboru mužů po 26. kole:
1.FbC Asper Šumperk “B”
2.FbC Playmakers Prostějov “B”
3.FbC Sokol Mohelnice
4.HC Jamajka Kojetín
5.FbK TJ Spartak Přerov
6.Devils Velký Týnec
7.Orel Jednota Troubelice

24
22
22
22
22
22
22

22
15
8
8
7
6
2

1
4
4
1
4
3
3

1
3
10
13
11
13
17

223:61
168:92
99:110
94:110
86:120
97:170
67:171

67 b
49 b
28 b
25 b
25 b
21 b
9b

http://jamajka.tym.cz
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TJ Sokol Kojetín - oddíl stolního tenisu
Tečka za nejúspěšnější
sezónou oddílu
V neděli 6. dubna skončily pro
letošní rok soutěže stolního tenisu,
ve kterých si vedla naše 4 družstva
nadmíru dobře. Přes některé zdravotní potíže patřila všechny 4 družstva mezi nejlepší.
„A“ družstvo obsadilo v krajské
soutěži 9. místo, když je o 8. místo
připravil záhadný výsledek Kolšova
v Čechovicích, ale i tak se bez problémů v krajské soutěži udrželo pro
příští rok. Družstvo hrálo ve složení:
Jakub Odehnal, Tomáš Zítka, Lukáš
Prokeš a na 4. místě se vystřídali Kilhof, Pištělák, Dujava a Florián.
Celkem sehráli 22 zápasů, z nichž 7
vyhráli, 5 remizovali a 10 proráli. Výsledky jednotlivých hráčů:
celkem výhra prohra
J. Odehnal
88
57
31
T. Zítka
88
38
50
L. Prokeš
84
36
48
J. Kilhof
33
18
15
P. Dujava
4
1
3
M. Florián
8
3
5
V každém utkání se hrají ještě čtyřhry, ze 44 zápasů jsme 18 vyhráli a
26 prohráli.
„B“ družstvo hrálo I. třídu regionálního přeboru, kterým prošlo bez jediné porážky, přestože zde hrál loňský
účastník krajského přeboru Sigma

Silnoušek 2008
Dne 19. 4. 2008 se uskutečnil pod
záštitou Města Kojetín již 12. ročník
oddílového memoriálu Rudolfa Silnouška ve stolním tenise. Sada medailí byla tentokrát připravena pouze
pro 10 účastníků turnaje. Hrálo se
ve dvou skupinách po pěti. Z obou
skupin postupovali 4 nejlepší, kteří se
pak utkali křížem. Semifinálové dvojice tvořili hráči „A“ družstva a Vlasti-
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Hranice. Družstvo sehrálo 26 utkání,
z nichž 20 vyhrálo a 6 remizovalo.
Základní sestava družstva byla: Jiří
Kilhof, Vlastimil Orság, Oldřich Frühbauer, Luděk Vrtěl a střídal Dujava.
Výsledky jednotlivých hráčů:
		
celkem výhra prohra
V. Orság
97
79
18
J. Kilhof
90
61
29
L. Vrtěl
96
58
38
O. Frühbauer 96
51
45
P. Dujava
36
24
12
Z 52 odehraných čtyřher vyhráli 33
a 19 prohráli.
„C“ družstvo hrálo II. třídu regionálného přeboru a rovněž, jako „B družstvo, tuto soutěž vyhrálo a v příštím roce postoupí do I. třídy. V této
soutěži odehrálo rovněž 26 utkání,
ve kterých 22 vyhráli, 2 remizovali
a 2 prohráli, soutěž tak vyhráli s náskokem 5 bodů.
Výsledky jednotlivých hráčů:
celkem výhra prohra
J. Huťka
90
63
27
p. Dujava
100
79
21
M. Pištělák
88
63
25
M. Florián
100
73
27
Z. Horák
22
11
11
A. Šírek
4
1
3
R. Frydrych
8
1
7
Z 52 odehraných čtyřher 33 vyhráli
a 19 prohráli.
„D“ družstvo hrálo III. třídu regionálního přeboru a celou sezónu si udr-

žovalo postupové naděje. Bohužel
i po novém roce nemohl hrát suverénně nejlepší hráč Jarda Štrunc, kdy
se podrobil operaci. Postup družstvu
unikl o jediný bod, který ztrácí na Hlinsko, přestože mají s tímto družstvem
lepší vzájemný poměr. Družstvo sehrálo celkem 26 utkání, ve kterých
19 vyhrálo, 2 remizovalo a 5 prohrálo
a v konečném pořadí skončilo na 3.
místě. Výsledky jednotlivých hráčů:
		
celkem výhra prohra
J. Štrunc
92
87
5
Z. Horák
98
80
18
S. Šponar
104
65
39
A. Šírek
32
23
9
R. Frydrych
90
40
50
Z odehraných 52 čtyřher jich 34 vyhráli , 9 remizovali a 9 prohráli.
Hráči Slávek Šponar a Alois Šírek
byli v letošním roce nováčci v soutěžích. V letošním roce se vůbec nezúčastnili soutěží stabilní hráči Bohdan
Malý a Jan Zítka.
Přestože „B“ družstvo soutěž
vyhrálo, nebude postupovat, neboť
bychom neměli dostatek kvalitních
hráčů pro dvě družstva v kraji.
Přestože kojetínský stolní tenis
měl vždy a stále má velmi dobrou
výkonnost, nejlepší hráči stárnou
a my bychom byli rádi, kdychom
mohli přivítat další nové zájemce
o tento sport, aby měl v našem městě následovníky.
Zdeněk Mrázek, předseda oddílu

mil Orság, který ale nejspíš mezi „elitu“ kojetínského stolního tenisu bude
v další sezóně také patřit. Do finále
se probojoval Kuba Odehnal přes
Lukáše Prokeše (3:1) a Vlasta Orság
přes Tomáše Zítku (3:2). Finále sice
moc krásy nepřineslo, ale jak se později oba aktéři vyjádřili, jednalo se
o taktickou bitvu. Vlasta Orság nadějné vedení 2:0 na sety neudržel
a z vítězství se tak raduje po roce
opět Kuba Odehnal. Vlasta Orság si

odnesl stříbro a Lukáš Prokeš bronz.
Děkujeme všem sponzorům
a Městu Kojetín za ceny do turnaje.
Doufáme, že příštího ročníku se
zúčastní i hráči, kteří zatím na vítězství pomýšlet nemohou a snad
z tohoto důvodu letos chyběli. Míček
je však kulatý a pokud upravíme klasika, chce to hrát, hrát, hrát :) a pak
teprve příjdou výsledky.
TZ
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Zahradnictví
Mirvald Oto
Bezměrov 12

telefon: 604 285 312, 732 923 591
oznamuje
všem zahrádkářům a milovníkům
balkónových květin, letniček,
trvalek a koření, že i pro letošní sezónu
pro vás připravilo
bohatou nabídku,
z které vybíráme:
pelargónie, verbeny, milion bellsy,
surrinie (tyto rostliny jsou
i v multiplatech po 10 ks)
dále salvie, lobelky, voskovky a jiné.
Ze zeleninové sadby například
rajčata, paprika, celer atd.
Naše práce je zaměřena především
na spokojenost našich zákazníků.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Pracujeme pro vás každý den
včetně sobot a nedělí.

ELEKTRO HRABAL
Tovačovská 96, 768 11 Chropyně

telefon: 573 356 327,
602 728 517, 724 041 659
e-mail: s.hrabal@tiscali.cz

PRODEJNA ELEKTRO
pračky, myčky, sporáky, lednice,
mrazáky a drobné spotřebiče
OPRAVY
PRAČEK, MYČEK, SPORÁKŮ
všech značek
AUTORIZOVANÝ SERVIS
Ardo, Gorenje, Mora, Ariston,
Indesit, Candy, Tatramat, Haier

Nabízíme práci
v sektoru
pojišťovnictví - finančnictví.

Požadujeme SŠ vzdělání,
čistý trestní rejstřík,
předpoklady pro obchodní
praxi. Nabízíme cca
50 tis. Kč v období
zaškolování,komplexní
systém vzdělávání, zázemí
české a stabilní společnosti.
Osobní schůzky si domlouvejte
na tel. 605 267 828
Vaculíková Hana
22

Koupím garáž v okolí
Sladovní ulice.
Telefon: 608 183 290
Adresa: Matějka Josef
Sladovní 461
Kojetín 752 01
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Historické fotografie Kojetína

Položení základního kamene k družstevnímu domu „Budoucnost“ (nyní prodejna dárkového zboží na náměstí Míru).

Pohled na kostel z vikýře domu na křižovatce ulice Sv.
Čecha a ulice Kroměřížské.

Stavba Orlovny v Kroměřížské ulici byla dokončena
a slavnostně předána svému účelu v roce 1928, za přítomnosti starosty čsl. Orla, ministra Dr. Jana Šrámka. Budovu orlovny projektoval a postavil stavitel Jiří Novotný
z Kojetína. Dnes Bowling city Kojetín.
Ze soukromé sbírky Emila Dostalíka
V období nadcházejících maturitních zkoušek si připomínáme zahájení „svatého týdne“ v roce 1965. Poslední
maturitní ročník tehdejší Střední všeobecně vzdělávací
školy v ulicích Kojetína. Zleva F. Zapletal, M. Kořének, P.
Nuc, I. Veselý, R. Kalovský, F. Nykodým a neznámá osoba
v masce.
Zapůjčeno z archivu Rudolfa Kalovského.

Blahopřání
V úterý 22. dubna 2008 oslavil pěkné životní jubileum 90 let

pan Ludvík Ondruch,
bývalý dlouholetý ředitel školy a člen redakční rady Kojetínského
kulturního kalendáře.
Do dalších let hlavně pevné zdraví, štěstí
a spokojenost mu přejí rodina a přátelé.
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Vítání občánků
V sobotu 12. dubna 2008
byly slavnostně přivítány do svazku občanů města
Kojetín tyto děti
BLAHOPŘEJEME
Aneta KONEČNÁ

Tereza ZAHRADOVÁ

Veronika GRUFÍKOVÁ

Ondřej TOMEČKA

Jana BRYCHTOVÁ

Daniel LÁNÍK

Filip ŘIHOŠEK

Kamila ŠOUSTKOVÁ

Dominik HLAVÁČ

Ondřej NAVRÁTIL

Vzpomínky
Dne 22. května 2008 vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí

paní Boženy Novákové, rozené Staňkové,
z Kojetína.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje manžel a synové s rodinami.
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JUTTY GROUP, s. r. o. Za podepsané články i zkratkou si zodpovídají autoři sami, uvedené názory nemusí být totožné s názory redakce.

