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6,- Kč

Kojetínské hody oslaví své desátiny
Kojetínské hody pravidelně slavíme od roku 1999,
když nepočítáme pokusy o obnovení tradice pořádání
Kojetínských hodů v roce 1992 (program na stadionu)
a 1993 (program v sále Sokolovny Kojetín za účasti německého souboru z města Lehrte poblíž Hannoveru).
Jedná se o třídenní akci s tradičně pestrým programem, kdy si přijde na své každá věková skupina (dětská
diskotéka, setkání harmonikářů, Turnaj Střední Moravy
ve volejbale, hasičské závody, výstavy...).
Kojetínské hody vrcholí nedělním programem. Městem
se nese honosný průvod Hanáků s Jízdou králů, starosta
města předává hanácké chase Hodové právo a jeviště střídá jeden národopisný soubor za druhým.
Za éru hodů se na pódiu prezentovaly téměř všechny
regionální národopisné soubory - domácí Hanácká beseda a Sluníčko, Hatě Tovačov, Kosíř Kostelec n. H., Hanák
Troubky, Ječmínek Chropyně, Omladina Martinice, Pantlék Němčice n. H., Hlahol Mysločovice a další. Na hodech
zahrály dechové kapely Kojecká Hanačka, Záhoranka
z Pavlovic, Věrovanka a cimbálové muziky Rozmarýn, Dubina a Primáš.

Od roku 2006
pro
obměnu
a obohacení folklórního programu
byly přizvány jiné
soubory
Trnka
Jeseník,
Vrtek
Opava a zahraniční
soubory
z Polska a Ruska.
Letošní program
opět obohatí zahraniční tanečníci, tentokrát ze Slovenska a Portugalska.
Odpolední program bývá pravidelně hvězdně obsazen.
Na Kojetínských hodech již koncertovali Těžkej Pokondr
(2000), Věra Špinarová (2001), Petr Muk (2002), Vladimír
Hron (2003), Jakub Smolík (2004), Ready Kirken  (2004),
Anna K. s kapelou (2005), Dark Gamballe (2005), Peha
(2006), loni Iva Frühlingová a na jubilejním desátém ročníku vystoupí velká populární osobnost československé
popmusic Miro Žbirka.
Za Kojetínskými hody následuje Kojetínské hudební
léto, které trvá celý další týden.
Program naleznete na str. 20
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Z jednání Rady města
Rada města Kojetín se na svém 35. zasedání konaném dne 27. května 2008
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila rozpočtové opatření kovice za cenu 100 Kč/den/provozu nájemného z obecních bytů v mač. 4/2008 ve výši 86,50 tis. Kč, a úhradu nákladů za spotřebovanou jetku Města Kojetín na další období
včetně přesunů položek v rámci již elektrickou energii na základě den- s účinností od 1. ledna 2009, v souschváleného rozpočtu Města Kojetín ního záznamu o provozu stánku,
ladu s příslušnými ustanoveními zána rok 2008,
- neschválila zveřejnění záměru kona č. 107/2006 Sb., o jednostran- souhlasila s použitím části re- prodeje části pozemku p. č. 5770/1, ném zvyšování nájemného z bytu
zervního fondu Školní jídelny Koje- ost. plocha, o výměře cca 20 m2, a o změně zákona č. 40/1964 Sb.,
tín, příspěvkové organizace, ve výši k. ú. Kojetín, ul. Příční,
občanský zákoník, ve znění pozděj235.850 Kč k posílení svého inves- - uložila odboru majetku a investic ších předpisů,
tičního fondu na pořízení elektrické- města odpovědět p. Josefu Matějko- - uložila správcům obecních bytů
ho digitálního konvektomatu,
vi ve smyslu vyjádření ČEZ Distribu- v majetku Města Kojetín připravit
- schválila použití investičního fon- ce a. s. (nutnost dodržení ochranné- podklady a realizovat jednostranné
du Školní jídelně Kojetín, příspěv- ho pásma trafostanice),
zvýšení nájemného z bytů v majetkové organizaci, na pořízení elek- - souhlasila s prodejem budovy č. p. ku Města Kojetína na další období
trického digitálního konvektomatu 22, na pozemku p. č. st. 9 a pozem- s účinností od 1. ledna 2009 v sous příslušenstvím v celkové pořizova- ku p. č. st. 9, zastavěná plocha a ná- ladu s příslušnými ustanoveními zácí ceně 493.850 Kč, včetně DPH,
dvoří, o výměře 375 m2, k. ú. Kovalo- kona č. 107/2006 Sb., o jednostran- uložila ředitelce Školní jídelny Ko- vice u Kojetína, panu Miroslavu Vaň- ném zvyšování nájemného z bytu
jetín zabezpečit dodávku konvekto- kovi, bytem Sladovní 1409, Kojetín, a o změně zákona č. 40/1964 Sb.,
matu, včetně montáže, v termínu do Kojetín I-Město, za cenu 600.000 Kč občanský zákoník, ve znění pozděj31. 8. 2008,
a úhradu nákladů spojených s pře- ších předpisů,
- schválila uzavření Smlouvy vodem nemovitostí a předloží  k pro- - souhlasila se zvýšením smluvnío provedení přezkoumání hospoda- jednání a schválení ZM 06/08,
ho nájemného na 25 Kč/m2 u nově
ření města za účetní rok 2008 mezi - stanovila výši vstupného na kou- uzavíraných smluv na obecní byty
Městem Kojetín a firmou OL AU- pališti v Kojetíně pro letní sezónu na DPS na náměstí Dr. E. Beneše
DITING, s. r. o. Olomouc, za cenu 2008, která začíná dne 1. 6. 2008, 3, Kojetín a na ulici Jana Peštuky
65.000 Kč bez DPH,
ve výši 40 Kč pro dospělé, 30 Kč pro 1322, Kojetín,
- schválila uzavření smlouvy o dílo děti do 15 let. 50% sleva v době od - vzala na vědomí organizační zajišmezi Městem Kojetín a Mgr. Danu- 17.00 do 19.00 hodin. Vstup zdarma tění Kojetínských hodů 2008 a Koješí Roučkovou, Osek nad Bečvou. mají děti do 1 roku a osoby s prů- tínského hudebního léta 2008,
Předmětem díla je zpracování „Soci- kazem ZTP nebo ZTP-P. Provozní - schválila uzavření smlouvy o poodemografické analýzy města Koje- doba v měsíci červnu bude v pří- skytnutí finančního příspěvku Olotín 2008.“ Celková cena díla činí 20 padě příznivého počasí v pracovní mouckým krajem pro Město Kojetín
tis. Kč,
dny v době od 12.00 do 19.00 hodin, na akci „Silnice II/367 Bedihošť - Ko- jmenovala Blanku Šnédarovou, o víkendu v době od 10.00 do 19.00 jetín“ - SO 414 D1, D2, D4 osvětředitelku Centra sociálních služeb hodin. Provozní doba v červenci lení přechodů - výstavba osvětlení
Kojetín, členkou Komise pro komu- a srpnu 2008 bude v pracovní dny na stávajícím přechodu pro chodce
nitní plánování RM Kojetín,
od 10.00 do 19.00 hodin a o víkendu v Kojetíně ul. Olomoucké a Kromě- vzala na vědomí   Informace od 9.00 do 19.00 hodin,
řížské a osvětlení nového přechodu
o možnosti spolupráce MP Kojetín - schválila uzavření smlouvy o dílo pro chodce v ul. Kroměřížské,
na projektu firmy D. I. SEVEN při za- na zhotovení „Výměny oken a vstup- - vzala na vědomí Informaci o uzabezpečení objektů v majetku Města ních dveří na Základní škole Sladov- vření Školní jídelny Kojetín, příspěvKojetín,
ní 492” v Kojetíně mezi Městem Ko- kové organizace v termínu 21. 7. - uložila veliteli MP Kojetín dále jetín a zhotovitelem: Obchodní spo- 8. 8. 2008,
spolupracovat s firmou D. I. SEVEN lečnost NejOkna Prostějov, spol. s r. - vzala na vědomí Informaci o stana přípravě projektu zabezpeče- o. Termín zhotovení od 1. 06. 2008 novení úplaty 200 Kč měsíčně/dítě
ní objektů v majetku Města Kojetín do 13. 07. 2008. Celková cena včet- za předškolní vzdělávání v Mateřské
a soukromých a právnických osob,
škole Kojetín s účinností 1. 9. 2008,
ně DPH činí 136.882 Kč,
- vzala na vědomí  „ Návrh na zbu- - vzala na vědomí žádost o proná- - schválila vyřazení DHM nákladní
dování parkoviště v Růžové ulici“,
jem nebytových prostor na koupališti auto AVIA A 30 - prodejem, dle pro- schválila pronájem části pozemku v Kojetíně Pivovarského hotelu Ko- tokolu o vyřazení,
vedeného ve zjednodušené eviden- jetín s. r. o., náměstí Dr. E. Beneše - schválila poskytnutí účelové dotaci - původ parcel Pozemkový katastr, 61, Kojetín, Kojetín I-Město,
ce ve výši 20 tis. Kč Základní škole
p. č. 365/6, k. ú. Kojetín, areál kou- - schválila pronájem nemovitostí Kojetín, Sladovní ulice na uhrazení
paliště, o výměře cca 1 m2, na dobu v areálu letního koupaliště v Kojetíně části nákladů na dopravu na Meurčitou od 1. 6. - 31. 8. 2008, za úče- Pivovarskému hotelu Kojetín s. r. o., zinárodní festival kultury a sportu,
lem umístění stánku k prodeji cukro- náměstí Dr. E. Beneše 61, Kojetín,
který se konal ve městě Giraltovce
vé vaty Karolíně Hermannové, Pol- - schválila jednostranné zvýšení ve Slovenské republice,
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- souhlasila s podnájmem tzv. cholerovských rybníků místnímu rybářskému sdružení v Kojetíně,
- schválila prominutí nájemného                
za pronájem ve výši 50% z celkové

částky 9.086,90 Kč v roce 2008,
- vzala na vědomí stížnost p. Josefa
Králíka, bytem Stružní 1231, Kojetín
na provoz střelnice v Kojetíně,
- uložila starostovi města na výše

uvedenou stížnost odpovědět, dle
platných Pravidel pro vyřizování stížností.
Jiří Šírek

Rada města Kojetín se na svém 36. zasedání konaném dne 4. června 2008
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- souhlasila s odkoupením části
pozemku p. č. st. 18/2, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 18 m2
a části pozemku p. č. 7016, zahrada, o výměře 9 m2, do majetku Města Kojetína, za cenu 100 Kč/m2, kdy
náklady spojené s převodem nemovitostí bude hradit město,
- předloží ke schválení ZM 24. 6.
2008,

- schválila výběr dodavatele na provedení zakázky „Oprava chodníků
na Masarykově náměstí“ v Kojetíně,
který byl vybrán na základě posouzení a hodnocení ze tří předložených
nabídek,
- schválila uzavření smlouvy o dílo
na provedení zakázky „Oprava chodníků na Masarykově náměstí“ v Kojetíně mezi Městem Kojetín a zhoto-

vitelem DELTA POLKOVICE s. r. o.
Termín zhotovení je dohodnut do
31. 7. 2008. Celková cena, včetně
DPH, činí 727.716 Kč,
- vzala na vědomí informace
o možnosti spolupráce MP Kojetín
na projektu firmy D. I. SEVEN při zabezpečení objektů v majetku Města
Kojetín.
Jiří Šírek

Z jednání Zastupitelstva města Kojetín
Zastupitelstvo města Kojetín se na svém 15. zasedání konaném dne 24. června 2008
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- schválilo zřízení „Fondu prevence
kriminality“, upravený statut fondu
a upravený návrh rozpočtu fondu na
rok 2008,
- vzalo na vědomí výroční zprávu
společnosti Technis Kojetín s r. o. za
rok 2007,
- vzalo na vědomí výroční zprávu
společnosti Pivovarský hotel Kojetín
s r. o. za rok 2007,
- schválilo poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení Města Kojetín“ dle
Pravidel pro tvorbu a použití účelových prostředků FRB-K 7 žadatelům
v celkové výši 686.000 Kč,
- schválilo prodej pozemku p. č. st.
4/1, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 99 m2,   k. ú. Kojetín za
cenu 70 Kč/m2 a úhradu nákladů
spojených s převodem nemovitostí,
- schválilo prodej nemovitostí - budovy č. p. 22, postavené na pozem-

ku p. č. st. 9 a pozemku p. č. st. 9,
zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Kovalovice u Kojetína, za cenu 600.000
Kč a úhradu nákladů spojených
s převodem nemovitostí,
- schválilo odkoupení části pozemku p. č. st. 18/2, zastavěná plocha,
o výměře 18 m2 a části pozemku p.
č. 7016, zahrada, o výměře 9 m2,
k. ú. Kojetín do vlastnictví Města Kojetín, za cenu 100,- Kč/m2, kdy náklady spojené s převodem nemovitostí
bude hradit kupující,
- schválilo   prodej 4 budov bez
č. p. - garáží, na ulici Padlých hrdinů
v celkové výši 358.001 Kč a úhradu
nákladů spojených s převodem nemovitostí, včetně ideální 1/4   podílu
na movité věci, elektrické rozvodné
skříni, umístěné  na zdi mezi garážemi postavenými na p. č. st. 1908 a p.
č. st. 1922,

- neschválilo prodej nemovitosti části  pozemku p. č. 5770/1, ost. plocha, k. ú. Kojetín, ul. Příční, za účelem výstavby garáže,
- schválilo prodej nemovitostí domu č. p. 34, postaveném na pozemku p. č. st. 61/1 a pozemku p. č.  
st. 61/1, zastavěná plocha a nádvoří,
o velikosti 605 m2, k. ú. Kojetín za
cenu 3.000.000 Kč a úhradu nákladů
spojených s převodem nemovitostí
ve výši 50%, k účelu danému v podnikatelském záměru, tj. provozování
obchodu Hanačka - prodej květin,
dárků, půjčovna DVD, obchodu Song
- prodej knih, hudebnin a tiskopisů
a pronájem bytů,
- schválilo prodej části pozemku p.
č. 5757/3, ost. plocha, o výměře cca
45 m2, k. ú. Kojetín za cenu 70 Kč/m2
a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitostí.                Jiří Šírek

Otevírací doba na koupališti v Kojetíně
v měsících červenec a srpen 2008
pondělí - pátek: 10.00 - 19.00 hodin,
sobota, neděle: 9.00 - 19.00 hodin
Vstupné:
40 Kč dospělí, 30 Kč děti do 15 let a důchodci,
vstup zdarma děti do 1 roku a osoby s průkazem ZTP nebo ZTP-P
V době od 17.00 - 19.00 hodin - 50% sleva  
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Informace občanům
Další ocenění webu
města Kojetín
Ve dnech 7. a 8. dubna 2008 se
v Hradci Králové konala každoročně pořádaná konference Internet ve
státní správě a samosprávě, v rámci
které proběhlo i předání cen vítězům
prvního ročníku soutěže Junior Erb
pořádané v rámci konference Junior
Internet.
České vítěze, Jana Kramáře
a Miloše Havlíčka, ale také vítěze ze
Slovenska a Polska, přišel na stánku
Junior Internetu navštívit i předseda
Senátu Parlamentu České republiky,
Přemysl Sobotka, který nad soutěží převzal záštitu. Pan Sobotka si
nechal představit vítězné projekty
a s každým krátce pohovořil o jejich pracích. Na závěr mladí weboví
tvůrci převzali z jeho rukou pamětní listy. Jan Kramář se soutěže zúčastnil s oficiálními stránkami města
Kojetín, vytvořenými ve spolupráci

s městskou samosprávou. Miloš
Havlíček představil své neoficiální
stránky městyse Dolní Cerekev. Miloš se zároveň domluvil se starostou
městečka na vytvoření oficiální verze
stránek.
Druhý den byly na programu
konference krátké prezentace vítězů
Junior Erbu ze všech zemí, ve kterých se Junior Internet také pomalu
zabydluje.
Letošní Internet ve státní správě
a samosprávě udal směr, kterým se
může Junior Internet ubírat i do budoucna. Ukázalo se, že v mladých
lidech je potenciál, který mohou využívat i státní správa a samosprávy,
čehož živým a úspěšným příkladem
je i naše město.
    Máme samozřejmě velkou radost
z toho, že po loňském úspěchu, kdy
naše webové stránky získaly titul
„Objev roku“, se znovu zařadily mezi
úspěšné projekty i v roce letošním.
Ocenění studenta kojetínského gym-

názia je samozřejmě úspěchem nejen úrovně www.kojetin.cz, ale i jeho
velkým osobním oceněním, ke kterému nelze než blahopřát a poděkovat
za vzornou spolupráci.
Jiří Šírek

Areál Sokolské zahrady Kojetín v měsících
červenec a srpen 2008:
9. srpna 2008 (sobota) od 9.00 hodin
2. ročník velejbalového turnaje žen „O Hanácké vdolek“
- Hraje se ve 2 výkonnostních třídách

REGENERAČNÍ
CENTRUM
MILAN PETERKA
Nová adresa
provozovny !!!
od 1. 8. 2008
HUSOVA 742,
KOJETÍN

10. srpna 2008 (neděle) od 9.00 hodin
Volejbalový sudový turnaj smíšených družstev
- Účastníci budou rozděleni do družstev podle výkonnostních
tříd jednotlivých hráčů.
- Jedná se o turnaj registrovaných i neregistrovaných
hráčů a hráček.
- Registrace proběhne od 8.00 do 8.30 hodin.
16. srpna 2008 (sobota) od 9.00 hodin
XXXI. ročník turnaje Střední Moravy ve velejbale mužů
- Družstva budou rozdělena do 2 výkonnostních tříd
dle soutěží, které hrají.
V areálu Sokolské zahrady Kojetín je k dispozici:
- beachvolejbalové hřiště
- dvě volejbalové / nohejbalové hřiště
- tři tenisové kurty
- dětské hřiště
- občerstvení
Informace na telefonním čísle: 604 381 159
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Otevřená odpověď na „Stanovisko MO ODS“ - díl IV.
Vážení spoluobčané,
v Kojetínském zpravodaji č. 6/2008 jsem podle slibu přešel od konfrontační výměny názorů k výčtu úspěchů „koaliční radnice“ v Kojetíně za uplynulých 10 roků
v oblasti školství a oblasti volnočasových aktivit. Čtvrtý
díl mého psaní bude bohužel opět reakcí na nesmysly zveřejněné v minulém, tedy 6. čísle zpravodaje pod
názvem „Otevřený dopis MO ODS“, který byl dokonce
cituji: „Schválen členy ODS, kteří se s jeho zněním ztotožňují“.
Již v úvodu článku slibuje jeho autor sdělit občanům
Kojetína celou pravdu o problémech zděděných na radnici po ODS v roce 1998. Po přečtení článku jsem zjistil,
že si autor z občanů Kojetína opravdu dělá srandu.
Takže po pořádku:
„Návratná půjčka ve výši 5 mil. korun“
Jediná pravda je, že jsem podepsal předání protokolu
související s nástupem do funkce starosty města. Měl
jsem nepodepsat? Autor článku a s ním řada představitelů ODS jaksi zapomněli na řadu dopisů, ve kterých
je tehdejšímu starostovi (v letech 1996 – 1998) znovu
a znovu důrazně připomínáno, že se jedná o návratnou
finanční výpomoc, kterou musí Město Kojetín vrátit. Pro
přehlednost si to připomeneme:
21. 2. 1996 poukázal tehdejší OÚ Přerov 5 mil. Kč návratné finanční výpomoci na účet Města Kojetín.
Termín vrácení do: 30.11.1996,
27. 11. 1996 dopis od tehdejší náměstkyně ministra financí (Benešová) - vrátit.
Prodloužený termín do: 30. 6.1997,
30. 5. 1997 dopis od ministra financí (Kočárník) - vrátit.
Nové termíny: 2,5 mil. do 15. 12. 1997,
2,5 mil. do 15. 5. 1998,
25. 11. 1997 dopis od náměstka ministra financí (Svoboda) - vrátit v uvedených termínech,
17. 12. 1997 dopis od ministra financí (Pilip) - vrátit, trvá
na uvedených termínech,
13. 2. 1998 dopis od ministra financí (Svoboda) vrátit,
důrazně upozorňuje na postih - cituji: „V případě, že poskytnuté finanční prostředky nebudou v souladu s tímto
rozhodnutím vráceny do státního rozpočtu, bude tato
okolnost považována jako porušení rozpočtové kázně
v souladu s ustanovením § 30 zákona 576/1991 Sb. (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů. Vážený pane starosto, očekávám, že Město Kojetín
ocení přístup Ministerstva financí a záležitost bude řádně z Vaší strany vypořádána,“ konec citace.
Bohužel ani po této výzvě tehdejší vedení radnice
nereagovalo a je velká škoda, že tehdy neporadil autor
článku, jak z toho. Nebo možná poradil a použil opakovaně citované úsloví - Po nás potopa. Nějak se nám ta
„celá pravda“  rozrůstá, že pane Trávníčku.
Nyní pár slov na doplnění „celé pravdy“ o „účelové
dotaci z MF na opravu střechy ve výši 3 mil. korun“.
Autor článku v této části spletl všechno dohromady
a pravděpodobně se nikdy neúčastnil jednání s pracovníky finančního ředitelství, pověřenými kontrolou nakládání se státními finančními prostředky.

K použití a specifikaci účelové dotace ve výši 3 mil.
korun, poskytnuté MF Městu Kojetín, byly připomínky ze
strany kontrolních orgánů na základě textu upřesňujícího dopisu od náměstkyně ministra financí (Benešová)
ze dne 2. 1. 1996, adresovaného tehdejšímu starostovi
města Kojetína.
Opět cituji: „Vážený pane starosto, k Vašemu dopisu ze dne 7. prosince 1995 sděluji: Dopisem č. 124/57
052/1995 ze dne 26. září 1995 Vám byla poskytnuta zúčtovatelná záloha ze státního rozpočtu na rok 1995 ve
výši 3 mil. Kč na částečnou úhradu nákladů na likvidaci škody po požáru budovy Vašeho úřadu. Jednalo se
o příspěvek rozpočtových prostředků účelově určený na
rekonstrukci střechy poškozené požárem, který byl poukázán na běžný účet Okresního úřadu v Přerově. Podle
sdělení nebyly tyto prostředky vyčerpány.“ atd.
K obhajobě špatného zaúčtování dotace byli dokonce kontrolní skupinou finančního ředitelství v Ostravě
pozváni na jednání dne 16. 11. 1999, jak bývalý starosta
Ing. Werner, tak bývalá vedoucí finančního odboru MěÚ
Kojetín pí. Podmolíková. Bohužel jejich argumentace
byla asi tak slabá, že kontrolní skupinu o „své pravdě“,
a určitě byla celá, nepřesvědčili. Podpis protokolu o kontrole 26. 11. 1999 byl pak už jen formalitou.
O tom, co předcházelo a následovalo, opravdu autor
článku „Otevřený dopis ODS“ nic neví. Byla to řada náročných jednání s cílem, co nejvíc snížit hrozivé vratky
a penále. Opět pro připomenutí několik dat:
26. 11. 1999 podpis Protokolu o výsledku kontroly přesná citace odstavce, který jsem podepsal, zní, cituji:
„Ing. Mojmír Haupt, starosta města Kojetín, byl seznámen s protokolem o výsledku kontroly ve smyslu ustanovení § 16 citovaného zákona č. 552/1991 Sb. a současně převzal jeden výtisk protokolu.“,
7. 12. 1999 výsledky kontroly projednala RM Kojetín,
27. 12. 1999 Rozhodnutí Finančního úřadu v Přerově
o odvodu 8 197 500,- Kč návratné půjčky a penále a Platební výměr na 4 813 154,- Kč - dotace a penále (celkem
13 010 654 Kč,- Kč),
5. 1. 2000 žádost Města Kojetín Finančnímu úřadu v Přerově o postupné splácení,
25. 1. 2000 výsledky a návrh opatření projednalo
a schválilo ZM Kojetín,
24. 2. 2000 žádost Města Kojetín o prominutí odvodu
neoprávněně použité dotace a obou penále adresované
Ministerstvem financí,
12. 6. 2000 odpověď a stanovisko Ministerstva financí
(Mertlík) poslanci PSP ČR Ing. Hönigovi na řadu osobních a písemných intervencí ve prospěch Města Kojetín,
10. 7. 2000 žádost Města Kojetín o posečkání s umořováním celkového závazku vůči státnímu rozpočtu adresovaná Finančnímu úřadu v Přerově,
17. 7. 2000 rozhodnutí finančního úřadu o posečkání FÚ vyhověl žádosti Města Kojetín,
17. 7. 2001 rozhodnutí Ministerstva financí o částečném
prominutí odvodu podepsané ministrem financí (Mertlík).
Jak jsem již uvedl, podařilo se, a proto jsme vrátili jen
dluh našich předchůdců ve výši 5 mil. korun tzv. návrat-
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Otevřená odpověď na „Stanovisko MO ODS“ - díl IV.
né výpomoci a penále ve výši propočítaných úroků (jako
u půjčky) ve výši 1 200 151 Kč. Díky výrazné pomoci poslanců parlamentu za ČSSD z Kojetína jsme konečného
výsledku dosáhli za 7 měsíců, v Prostějově   - zářném
příkladu p. Trávníčka čekali představitelé města na rozhodnutí o čtvrt roku déle.  
Právě v této pasáži tak trochu unikl autorovi článku
podstatný rozdíl: Prostějov - dotace, Kojetín - návratná finanční výpomoc (půjčka od státu) a dotace. Je také škoda, že p. Trávníček neuvedl z citovaného článku o Prostějově další podstatnou věc, a sice prohlášení dvou
členů RM Prostějova, že úředníci, kteří zavinili špatné
zaúčtování dotace, budou po zásluze potrestáni. V Kojetíně nebylo koho trestat, nikdo z opravdu odpovědných
už zaměstnancem města v té době nebyl.
Další problém - AURA Ingstav a nedobytná pohledávka, to je story, na další článek, možná v příštích číslech zpravodaje.
Závěrem krátká odpověď na otázku „Proč máme
na radnici novou střechu“. Odpověď je snadná, protože tou z roku 1995-96, především ve dvorním traktu,
teklo do budovy MěÚ jako cedníkem. Protože dodavateli
prošlo zakrýt střechu tak „kvalitní“ krytinou, že by určitě
získala ocenění šmejd roku a reklamaci jsme bohužel nemohli uplatnit proto, že firma, provádějící opravu radnice

po požáru, prostě přestala existovat. Při opravě střechy
ale určitě někdo kontroloval, zda kvalita krytiny odpovídá
projektové dokumentaci a technologickým postupům výrobce krytiny. V Tovačově měli možná větší štěstí s kvalitou dodané krytiny, nebo možná lepší stavební dozor.
Úplně závěrem chci znovu zdůraznit, že nikdo ze
současného vedení radnice neměl zájem na podobné
výměně názorů. Mnohem lepší je rozebrat podnětné
a konstruktivní nápady při jednáních zastupitelstva města, ve výborech ZM a komisích RM. Bohužel v březnu
spustila tehdy podepsaná MO ODS jakousi pochybnou
a k obrazu svému přizpůsobenou kampaň a v okamžiku,
kdy autor nebo autoři článku začali občanům Kojetína
lhát a používat ve vztahu k radniční koalici výrazů typu
„po nás potopa“ se musím tvrdě bránit. Navíc úspěchy
volených orgánů města a vedení radnice za posledních
deset let jsou tak výrazné, že nemusíme na nikoho házet špínu, jak uvádí p. Trávníček. Jde pouze o uvedení
faktů a písemností, které lze kdykoliv ověřit, zatím co tzv.
objektivní informace opozice je snůška spekulací a polopravd, prostě jen toho, co se tzv. „hodí do krámu“.
No a příště snad zase o tom lepším, o tom, co je
a bude nového v Kojetíně.                                   
								
Mojmír Haupt, starosta města

Každá sranda něco stojí
Nezbývá mi, než souhlasit s panem starostou Ing.  
Mojmírem    Hauptem s množstvím a rozsahem oprav
a investičních akcí realizovaných za období 1999 - 2008
při jeho působení ve vedení města zveřejněných v Kojetínském  zpravodaji č. 6/08.
Klobouk dolů, pane starosto, za objem a rozsah akcí,
které jste spolu s koaličními partnery realizoval v Kojetíně.   Doufám však, že realizované akce, které se ve
Vašem článku neobjevily, byť se nejedná o akce zanedbatelné  (např. byty Sladovna nebo rekonstrukce Pivovarského hotelu atd.) se nedostaly do tohoto článku asi  
nedopatřením.
Ovšem naskýtá se otázka: „Je zásluhou koaličního
vedení radnice pod vedením ČSSD v předchozích volebních období zajištění finančních prostředků nebo účastí dvou poslanců ČSSD při jejich zajištění na investiční
akce města při tzv. „porcování medvěda“ ve prospěch
Kojetína?“
Samozřejmě špatný by byl každý starosta, který by
takto získané prostředky nevyužil ve prospěch města,
v jehož  čele stojí. Nicméně komu čest, tomu čest.
Nezbývá mi než se ovšem zeptat: „Za jakou cenu
tyto finanční prostředky do Kojetína přitekly?“ Použiji staré přísloví: „Každá sranda něco stojí“. Zeptám se: „Proč
je při prodeji majetku města v Kojetíně tak oblíbená tzv.
obálková metoda a je tak zavrhovaná veřejná aukce?“
„Kdo zkupuje městský majetek?“ „Proč zní finanční nabídky v obálkách při prodejích obecního majetku... dám  
o něco víc než nejvyšší nabídka?“
Při prodeji Školního statku v Kojetíně, domu č. p. 34
na Masarykově náměstí, při pronájmech budov a prostor
v majetku města Kojetína je zřejmé, že staré přísloví
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„každá sranda něco stojí“ je neustále pravdivé.
Nicméně všechna čest, že jste se zasadil o proinvestování těchto finančních prostředků ve prospěch města
Kojetín. Jen čas však ukáže, za jakých podmínek se
veškeré tyto obchodní transakce a investice v Kojetíně
realizovaly.
Jan Trávníček
MO ODS Kojetín

VÝZVA
Dne 11. října 2008 od 11 hodin
se bude konat v sále
Pivovarského hotelu v Kojetíně

SETKÁNÍ
VŠECH BÝVALÝCH PRACOVNÍKŮ
Středního odborného učiliště
zemědělského v Kojetíně
a Rodinné školy v Kojetíně.
Žádáme proto pracovníky,
kteří mají o setkání zájem,
aby se přihlásili do 30. 9. 2008
na adrese:
Drahomíra Stavová
Nová 1211, 752 01 Kojetín
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Došlo do redakce
Klub stomiků o. s.
Přerov
Klub stomiků je dobrovolné občanské sdružení nositelů stomií,
jehož posláním je pomáhat postiženým znovu získat často ztracené  sebevědomí a zapojit se opět do společnosti. Členové si vzájemně radí
a předávají zkušenosti při ošetřování, bez ostychu hovoří o svých problémech.
- Klub hájí oprávněné zájmy stomiků, především právo na kvalitní kompenzační pomůcky a v dostatečném
množství. Vystupuje proti všem projevům diskriminace stomiků ve společnosti a proti jejich sociální izolaci
v důsledku nedostatku vhodných pomůcek.
- Vytváří pravidelné setkání stomiků
na členských schůzích, při společen-

ských a kulturních akcích dle jejich
zájmu (schůze 1x za 3 měsíce).
- V součinnosti s ošetřujícími lékaři
se aktivně podílí na poradenské činnosti a to jak v předoperačním, tak
i v pooperačním období.
- Úzce spolupracuje s lékaři a vědecko-výzkumnými pracovníky. Aktivně se podílí na šíření a popularizaci vědeckých poznatků týkajících
se onemocnění, pro které se stomie
provádí, jakož i ošetřování stomií
a rehabilitace postižených.
- Prostřednictvím svých pověřených
zástupců se podílí na všech jednáních, týkajících se dovozu či výroby
pomůcek a vyjadřuje se k jejich kvalitě.
- Vyvíjí informační a popularizační
činnost zaměřenou jak na problémy
stomiků, tak na širokou veřejnost. Za
tím účelem se snaží navázat spolu-

práci s masově komunikačními prostředky.
- Spolupracuje s ostatními sdruženími a kluby zdravotně postižených, jakož i s humanitárními organizacemi
v Česku i v zahraničí. O členství Klubu v těchto organizacích rozhoduje
členská schůze Klubu.
- Pomáhá při zakládání sdružení
a klubů se stejnými cíly v celém Česku a ve vhodném čase a podmínkách
přispívá k utvoření celorepublikové
organizace.
Pokud Vás tento článek oslovil
a máte zájem stát se členy Klubu
kontaktujte nás písemně na naší adrese:
Josef Matoušek
předseda Klubu stomiků o. s. Přerov
Čapka Drahlovského 113
750 00 Přerov

Výcvik našich hasičů
Ve dnech 13. - 14. června 2008
proběhlo cvičení Jednotek sborů
dobrovolných hasičů JPO V, zaměřené na výcvik CO (civilní obrany).
V minulosti tyto aktivity zajišťovala Armáda České Republiky. Nyní
přešla civilní obrana pod HZS ČR
(Hasičský záchranný sbor České republiky). V Olomouckém kraji připravily jednotky HZS program pro výcvik jednotek zaměřených právě na
tuto problematiku. Výcvikový program
nás měl za úkol připravit mimo jiné
na evakuaci obyvatelstva, zajištění
nouzového přežití, poskytnutí první
pomoci atd. Naše jednotka byla vybrána jako jedna z dalších jednotek
JPO V, které se budou podílet na výcviku se zaměřením na CO. Již v minulosti jsme mnohokrát zasahovali

při mimořádných událostech, které
byly vyhlašovány převážně z důvodu
povodní a podíleli se na evakuačních
a pomocných pracích.
Výše zmiňované cvičení nám
prohlubuje vědomosti a pomáhá lépe  
se připravit na nenadálé a stresující
situace. Vzhledem k množství jednotek v Olomouckém kraji, které byly
vybrány do tohoto programu, budeme absolvovat výcvik každé tři roky.
Náplň cvičení a jeho samotné provedení bylo na profesionální úrovni,
která se může od profesionálních hasičů očekávat. Poznatky, které jsme
si odnesli, zúročíme nejen při zásazích ale také v běžném životě. Cvičební prostor Libavá, kde jsme výcvik
absolvovali, nepojme velké množství
zájemců. Z tohoto důvodu se nás zú-

Nabízíme k prodeji

zděný byt 1+kk
v osobním vlastnictví v Kojetíně
na ulici Sadová.
Byt se nachází ve vyvýšeném
přízemí, v klidné lokalitě.
Telefon: 776 609 890
Cena: 525.000 Kč

častnilo jen družstvo 4+1. Zkušenosti
však předáme dalším členům našeho sboru a pevně věřím tomu, že
budeme zase o něco lépe připraveni
být „Ku pomoci bližnímu svému“.
Jan Krejsa, velitel JSDH Popůvky

Město Chropyně
nabízí prodej pozemků
o výměře 800 - 1100 m2
pro výstavbu rodinných domů
ve městě Chropyně.
Klidná lokalita navazující na zástavbu
rodinných domů nedaleko centra města
v blízkosti lesa. Výstavba bude zahájena
v roce 2008. Možnost napojení na veškeré
inž. sítě. Podmínky prodeje jsou zveřejněny
na webových stránkách Města Chropyně.
Informace na tel. 573 500 736.
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Rozhovor k opravě Olomoucké ulice
Při opravách silnic po rekonstrukci kanalizace se vyskytla
celá řada otázek ohledně šířky
komunikace v Olomoucké ulici.
Požádal jsem proto projektanta celé akce, Ing. Tomáše Tužína
(Moravia Consult Olomouc a. s.)
o odpovědi na otázky kladené často obyvateli Kojetína.
Proč došlo k zúžení komunikace
z původní šířky v Olomoucké ulici
a ulice Kroměřížská zůstala stejně
široká?
V rámci rekonstrukce komunikace
bylo s investorem a zástupci samosprávy obcí jednáno i o šířkových
parametrech komunikace a o umístění obrubníků. Naše legislativa je
bohužel tak nešťastně nastavená, že
z peněz na rekonstrukci komunikace nelze financovat obrubníky, proto
bylo dohodnuto, že obrubníky budou
doplněné pouze tam, kde dnes chybí a zástupci samosprávy požadují
jejich doplnění. Tam, kde obrubníky už dnes jsou, tam se ponechají,
případně se vymění pouze jednotlivé poškozené kusy. Z toho plyne
i rozdíl v uspořádání Kroměřížské
a Olomoucké ulice - v ulici Kroměřížské se provedla rekonstrukce mezi
stávajícími obrubníky, jejichž poloha
zůstala zachovaná (tím i šířka vozovky), v ulici Olomoucká obrubníky nebyly a umisťovaly se proto nově. Tím
se musela nově zvolit i šířka vozovky.
Dnešním trendem z hlediska bezpečnosti dopravy je komunikace zužovat, protože byla řadou studií prokázaná souvislost mezi šířkou vozovky,
rychlostí a nehodovostí. Užší komunikace znamenají nižší rychlost, tedy
kratší brzdnou dráhu, a tím i měně
nehod, případně nehody s menšími
následky. Podrobně tuto problematiku řeší řada technických předpisů,
např. TP 132 (technické podmínky).
Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích,
TP 145 Zásady pro navrhování průtahů silnic obcemi a norma ČSN
73 6110. Na jednání se zástupci města Kojetín ze dne 16. 5. 2006 bylo dohodnuto provést na ulici Olomoucké
šířku komunikace mezi obrubami
7 metrů, tj. 2 jízdní pruhy šířky 3,25
m (celkem 6,5 metru) + 2 odvodňovací proužky kolem obrubníků
v šířce 0,25 cm (celkem 0,5 m), tedy
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mezi obrubami 6,5 +
0,5 = 7 metrů. Šířka
pruhu 3,25 se podle normy považuje
za největší vhodnou
hodnotu, běžně se navrhují šířky na podobných
komunikacích
(průtahy silnic II třídy)
v hodnotách 2,75, 3,0
a  3,25 m. Pouze v úseku
u rodinných domků
v těsné blízkosti silnice
u rybníka Jordán byla
silnice zúžena na 6,5 metrů mezi obrubami, tj. oba jízdní pruhy mají šířku
3,0 metru, a to proto, aby se uvolnilo
maximum místa pro chodník, který je
tu velmi úzký - dle normy by měl mít
2,0 m, ve stísněných podmínkách na
úseku omezené délky se připouští
1,5 m. Původní chodník tyto hodnoty
zdaleka nesplňoval. Proto si myslím,
že šířka ulice Olomoucké v Kojetíně
je v rámci platné legislativy dobře
zvolená, v podstatě na většině úseků
jako nejširší doporučená.
V Olomoucké ulici je několik soukromých zemědělců, kteří avizují
problémy s vjížděním své techniky do domů.
Tady projekt šířku konkrétních vjezdů nedefinuje přesně, snížení obrubníků u vjezdů se provede vždy na šířku daného vjezdu, přesné umístění
obrubníků určuje až mistr příslušné
firmy. Šířka vjezdů, kterou si zvolí
uživatelé jednotlivých vjezdů podle
své potřeby, by měla zase korespondovat se šířkou vozidla, které tento
vjezd používá. Paušálně se snažíme
dávat snížené obrubníky jenom na
nejkratší nutné úseky (hlavně vjezdy a přechody pro chodce), protože
při jejich větším použití by hrozilo,
že lidé budou přejíždět koly vozidel
i mimo zpevněný vjezd a dojde k poškození trávníků a vzniku bahnitých
výmolů se stojící vodou - podobný
byl např. za křižovatkou u prodejny
Albert.
Je zpochybňováno vyhýbání dvou
kamionů, příp. větší zemědělské
techniky v této ulici, je to oprávněné?
U míjení kamionů platí text z první
odpovědi. Šířka vozidla nesmí podle
platné legislativy překročit 2,5 metru, tj. k minutí dvou kamionů stačí

teoreticky šířka 5 metrů, minimální
dovolený šířkový limit k míjení dvou
vozidel se bere 5,5 metru, protože je
nutné zachovat odstupy mezi vozidly
vzájemně a mezi vozidlem a okrajem
vozovky. Zvolená šířka vozovky tento
minimální limit navyšuje o další 1 metr,
respektive 1,5 metru, takže obavy
z toho, že by se dvě vozidla neminula, jsou zcela liché.
Jsou vyslovovány obavy z bezpečnosti cyklistů na takto zúžené
komunikaci.
Nejnebezpečnější pro cyklisty jsou
rychle projíždějící vozidla v jejich těsné blízkosti. Zúžení komunikace by
mělo vést ke snížení rychlosti a beru-li v úvahu, že osobní automobil je
široký cca 2 metry a jízdní pruh spolu
s odvodňovacím proužkem 3,25
+ 0,25 = 3,5 metru, potom zůstává cyklistovi teoretický prostor
1,5 metru. Základní šířka jízdního pruhu pro cyklisty je přitom 1
metr, takže bezpečnost cyklistů
je v tomto šířkovém uspořádání i
při předjíždění zachována. Pouze
v případě, že by cyklistu předjížděl
nákladní automobil a v protisměru by
jel jiný nákladní automobil by musel řidič při předjíždění vyčkat na uvolnění
protisměru, tato situace ale pravděpodobně není až tak častá a navíc
platí vesměs obecně na skoro všech
silnicích II. a III. třídy v ČR.
Kdo je investorem, projektantem,
dodavatelem?
Investorem stavby je Olomoucký
kraj, projektantem je firma Moravia
Consult Olomouc a. s., dodavatelem
je firma STRABAG, oblast střed, provozní jednotka Přerov.
Děkuji za odpovědi
Otázky: Jiří Šírek
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Štafeta
Naše štafeta znovu pokračuje,
ptali jsme se Zuzany Krybusové,
které položil otázky Ondřej Štěpánek:
„Věnuje podle vás město dostatečnou pozornost svým památkám, ať už nemovitým nebo přírodním?“
Myslím si, že ano, ale jak kterým. Židovský hřbitov je zarostlý a chátrá,
tady péče města trochu zaostává.
Naopak do náměstí a nejrůznějších

soch se investovalo - a jde to i vidět.
„Plní městská policie podle vás
dostatečně svou práci?“
Jednou se mi ztratil pes. Po domluvě s kojetínskou policií byl druhý den
nalezen a byl mi navrácen. I díky tomuto myslím, že svou práci si městská policie plní dobře. Nemám s nimi
žádný problém.
„Je podle vás rekonstrukce a provoz hotelu Pivovar dobrou investi-

cí města?“
Myslím, že ano. Přestože oprava
stála hodně financí, je dobře, že byla
budova opravena, neboť by každou
chvíli úplně zchátrala. Ale nemuselo
by tam být tak draho.
Děkujeme za odpovědi a názory.
V dalším čísle položíme tři otázky
paní Lence Kačírkové.
Lucie Justrová, Michal Pavlíček
sexta GKJ

Anketa
Anketní otázka: 1) Jak jste spokojeni s fungováním koupaliště?
			
2) Co na něm oceňujete, popř. co vám na koupališti chybí?
Simona Páleníková, prodavačka
1) Funguje výborně, mohlo by
být otevřené do
20 hodin.
2) Oceňuji, že
máme nejhezčí koupaliště na Moravě, chybí mi lepší občerstvení bez
front. A pro dospělé by mohlo být večerní koupání.
Eva Šťastníková, mateřská dovolená
1) Vyhovuje mi otevírací doba.
2) Zlevněné vstupné by mohlo být už
od 16 hodin. Od 17 hodin mi to připadá pozdě.

Iveta Pouperová, prodavačka

Andrea Slouková, provozní

1) Nyní, když je
koupaliště spravené, tak je hezké.

1) Jsem spokojená.

2) Ačkoliv jsem
neplavec, vím, že děti tam chodí
rády.
Žaneta Hřeblová, mateřská dovolená
1) Jsem spokojená, a jelikož čekám
dítě, tak spoléhám na to, že tam budeme moci trávit čas.
2) Malé bazénky se zlepšily, velký je bohužel horší na plavání.
Chybí mi hřiště pro děti, současné
jsou zastaralé.

2) Prostředí je
přizpůsobené
malým dětem,
nevyhovuje mi malý prostor k plavání.
Jaromíra Paličková, prodavačka
1) Celkem ano.
2) Líbí se mi, že je koupaliště rozdělené na 3 bazény - pro plavce, neplavce i malé děti.
Ke spokojenosti by mi chybělo už jen
fitness centrum.
ptali se studenti GKJ

Dětské rybářské závody na řece Moravě
Dne 14. 6. 2008 proběhly za pěkného slunečného dne pod záštitou
poslance Parlamentu ČR Zdeňka
Boháče a MO ODS Kojetín na řece
Moravě v úseku mezi silničním a železničním mostem „Dětské rybářské
závody mládeže do 15 let v lovu ryb
udicí“.
V této soutěži byla zastoupena
obě pohlaví závodníků. Něžné pohlaví reprezentovaly Alena Patrmanová  
a Pavlína Pavelková. Zakalená voda
nevěstila právě ideální podmínky
k lovu a vypadalo to, že ryby brát
nebudou. Opak byl ale pravdou. Již
v první polovině závodu měla více
než polovina závodníků chycenu

aspoň jednu rybku a bylo jasné, že
o pořadí bude rozhodovat každý
gram. Po pěti hodinách soutěžení
a lovu bylo rozhodnuto. Pořadí na
prvních třech místech: 1. Alena Patrmanová 3160 b. (ČRS MO Chropyně), 2. Marek Žižlavský 2200 b.
(ČRS MO Chropyně), 3. Jiří Šverdík
1640 b. (ČRS MO Tovačov).
Vyhlášena byla také kategorie
„O největší ulovenou rybu“, kterou
vyhrála Alena Patrmanová s uloveným cejnem o velikosti 44 cm.
Ale v podstatě vyhráli všichni, kteří
se zúčastnili této akce a společně se
v jejím průběhu dobře pobavili.
Chtěl bych touto cestou poděko-

vat poslanci Zdeňku Boháčovi a MO
ODS Kojetín, kteří byli hlavními garanty závodu a dalším sponzorům.
Děkuji všem Marian Mokryš
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Mateřská škola Kojetín
Poslední dny školního
roku v naší škole
Školní rok pomalu končí a my už
můžeme jen zavzpomínat na to, co
jsme ještě v jeho závěru prožili.
Začátek června byl pro nás slavnostní, všichni se totiž těšili na Den
dětí. Ten oslavila každá třída podle
vlastního připraveného programu.
Děti z oddělení „Koťátek“ a „Srdíček“
jízdou vlakem do kroměřížské Podzámecké zahrady, indiánský týden
zase prožily děti z oddělení „Sluníček“ a „Pastelek“. V průběhu týdne
si malí Indiáni vyráběli např. lapače
snů, papírové teepee, navlékali náhrdelníky či náramky a doma si vyrobili
za pomoci rodičů indiánské čelenky.
Některé děti si přinesly i indiánský
oděv. Páteční dopoledne vypuklo na
školní zahradě plněním úkolů a hledáním pokladu po stopách medvěda
grizzlyho. Každý indiánský kmen vyzdobil čelenku starého Indiána a pak
největší odvážlivci sáhli pod medvědí kůži pro poklad - sladkou odměnu.
Na závěr jsme si ještě zazpívali u totemu indiánské písničky a za splnění
všech úkolů každý dostal diplom od
starého náčelníka. Děti z oddělení „Rybiček“ a „Sluníček“ z MŠ na
Masarykově nám. došly až do kojetínské loděnice. Akce pod názvem
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„Den plný her“ se vydařila, počasí
přálo a o sladkosti také nebyla nouze. Děti závodily ve skocích v pytli,
v přenášení míčků, hodu do dálky,
hledání pokladu, v poznávání rostlin
a brouků. Prohlédly si areál loděnice
a viděly i dračí loď. Na závěr akce
byly děti odměněny diplomy a balíčky dobrot.
Dne 3. června 2008 odjeli naše
nejmenší Koťátka a Sluníčka na výlet do ZOO Lešná, jelikož koncem
května nám nepřálo počasí a tak
jsme museli počkat, až nám bude
svítit sluníčko.
Dne 6. června vystoupily naši
předškoláci v programu s názvem
„Vítáme léto“ pořádané Městským
kulturním střediskem Kojetín. Děti ze
Srdíček z MŠ Hanusíkova vystoupily
se skladbou: „Princezny“ a za svůj výkon byly odměněny velkým potleskem.
Dne 12. června 2008 se děti
z nejstarších oddělení zúčastnily
akce v Zářičí s námětem „Indiánské léto“, kterou pořádalo Sdružení
ředitelů škol mikroregionu Střední
Haná. Děti plnily zajímavé úkoly na
stanovištích, jako např. střelba ze
vzduchovky, házení šiškami na zvoneček, malování na kamínky, hledání
pokladu... Vyvrcholením bylo opékání špekáčků a závěrečný indiánský
tanec s písněmi. Za svoji statečnost

byli všichni odměněni balíčkem dobrot, diplomem a drobnými dárečky.
Bylo to dopoledne plné zážitků, které děti po návratu sdělovaly svým
kamarádům a na které asi budou
ještě dlouho vzpomínat. Děkujeme
„Zářičákům“ za super dopoledne!
Děti z předškolních oddělení
navštívily 17. června dětské oddělení v městské knihovně. Povídaly si
o knížkách a za přednes básní a písní byly odměněny četbou pohádky.
Pocity prvňáčků si také vyzkoušely
v 1. třídách ZŠ, kde se byly podívat
za staršími kamarády.
V úterý 24. června 2008 se v obřadní síni slavnostně rozloučili
s předškolními dětmi, jež v září
zasednou do lavic prvních tříd ZŠ,  
ředitelka I. Krčmařová, místostarosta města J. Šírek a tajemnice MěÚ
paní J. Páleníková. Všichni dětem
popřáli nejen hodně úspěchů, hodné
paní učitelky a plno nových kamarádů v prvních třídách, ale také hodně
sluníčka a zážitků o prázdninách...
Na závěr je tedy na místě poděkovat všem, kteří se v uplynulém
a náročném školním roce dětem věnovali, tedy všem zaměstnancům
školy za jejich často nelehkou práci. Všem „našim“ dětem, rodičům
i zaměstnancům MŠ Kojetín přejeme
krásné prázdniny!            vedení MŠ
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Naši "druháci" na škole v přírodě v Kopřivné

Exkurze třídy 8. A
V měsíci květnu naši žáci navštívili Fakultní nemocnici v Olomouci
oddělení urgentního příjmu. Exkurzi zajistila paní Hellová (maminka
jedné z žákyň), která pracuje jako
zdravotní sestra na tomto oddělení.
Nemocnicí nás provedla hlavní sestra Věra Sukopová. Poskytla žákům
odborný výklad, umožnila  prohlídku
některých oddělení včetně heliportu.
Tam jsme byli svědky transportu pacienta. V odborné učebně proběhla
prezentace první pomoci. Na resuscitační loutce si každý mohl vyzkoušet umělé dýchání a nepřímou masáž srdce.
Žáci se na vlastní oči přesvědčili
o náročnosti práce zdravotníků, která vyžaduje velkou obětavost, lásku
k člověku, kterému zachraňují to nejcennější „život“.
Kurfűrstová, Palkovská

Poděkování
Ve škole se, tak jako každý rok, uskutečnila řada aktivit, které pomohly
žákům při jejich vzdělávání. Sportovní i jiné soutěže, kde mohli žáci prezentovat své dovednosti a umění. Lyžařský výcvikový kurz, škola v přírodě
pro naše 2. - 5. třídy, sběrová akce školy a další akce dotváří vizitku školy.
Škola prošla se ctí i pravidelnou školní inspekcí, vyučující v rámci dalšího
vzdělávání absolvovali řadu kurzů financovaných z fondů EU, prostě škola žije pestrým a bohatým životem a vše se odráží i na zájmu veřejnosti
o dění u nás. Na podzim si budeme připomínat 105. výročí otevření naší
školy a k bilancování bude ještě řada možností.
Našim absolventům přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu na školách, které si vybrali. Těm, kteří naši školu opouští z různých důvodů, přejeme hodně štěstí na nových školách, kam zamířili.
Velké poděkování patří všem našim vyučujícím, žákům, správním zaměstnancům i partnerům naší školy za zdárné zvládnutí nelehkého školního roku 2007 - 2008. Přejeme všem příjemné prožití zasloužených prázdnin a v novém školním roce se těšíme na nová setkání.
								
Vedení školy
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Žáci ZŠ Sv. Čecha
navštívili Bratislavu
Starší lidé pamatují ještě Československou republiku, které součástí
byla i dnešní Slovenská republika. Ti
mladší už mají Slovensko zafixované jako zahraničí a slovensky neřeknou ani slovo, natož aby rozuměli.
Abychom jim přiblížili alespoň
trochu krásy Slovenské republiky,
vydali jsme se 22. května 2008 na
jednodenní exkurzi do Bratislavy.

Dětský den žáků
ZŠ Svatopluka Čecha
V pátek 30. května 2008 navštívili žáci naší školy leteckou základnu
v Bochoři. Cílem bylo zhlédnout připravený program vojáků a policistů

Letní slavnost
Ve čtvrtek 5. června byl krásný
slunečný den, jako stvořený pro naši
školní Letní slavnost.
Uspořádali jsme si zábavné dopoledne plné soutěží, her, hudby a

Škola v přírodě
Vizovice 2008
Škola v přírodě je událost, kterou
žáci 2. - 5. ročníku očekávají snad
již od září. My pedagogové se samozřejmě těšíme také, ale po několikaletých zkušenostech nám přece
jen vyvstávají obavy, aby bylo pěkné počasí, aby se areál rekreačního
střediska dětem líbil atd.
Proto jsme letos volili dětem již
známé prostředí vizovických vrchů
a po předchozích výborných zkušenostech jsme se ubytovali v rekreačním středisku Revika Vizovice.
Když jsme v pondělí dopoledne
vystoupili před chatou z autobusu,
nezaujatý pozorovatel by viděl pouze skupinu dětí z Kojetína. Tato sku-
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Přestože byly hlášeny přeháňky,
Bratislava nás přivítala slunečným
počasím.
A tak jsme si mohli v klidu prohlédnout, bohužel jen zvnějšku,
Bratislavský hrad. Letos začala jeho
náročná rekonstrukce, která skončí
až v roce 2010. Zhlédli jsme sídlo
prezidenta   - Grasalkovichův palác.
Navštívili jsme katedrálu sv. Martina,
v níž jsou vystaveny repliky uherských korunovačních klenotů, jelikož v Bratislavě bylo sídlo několika
uherských králů. Následovalo Hviez-

doslavovo náměstí, Národní divadlo
a Přístaviště. Na náměstí Slovenského národního povstání jsme si
dali rozchod, poněvadž v blízkosti je
známá Obchodní ulice a žáci chtěli
také něco nakoupit. Pozdě odpoledne jsme prošli Parkem oddechu a
kultury na hlavní nádraží.
Do Kojetína jsme přijeli unavení,
ale spokojení po osmé hodině večer.
Naše poděkování patří pak panu
Formánkovi, který nás neúnavně celou cestu po Bratislavě provázel.
Pavel Navrátil

z Přerova ke Dni dětí. Viděli jsme vrtulníky v akci, seskoky padákem na
předem určený cíl, vozidla vojenské
techniky, ukázky bojových umění.
Třešničkou na dortu byla ukázka výbuchu miny. Mnohé z těchto aktivit si
mohli žáci vyzkoušet na vlastní kůži.

Na jejich dotazy odpovídali zkušení
příslušníci vojenských i policejních
sil a o občerstvení se zdárně postarali zástupci Hanácké kyselky, kteří
ještě navíc umožnili krátký let balonem.
žáci a učitelé ZŠ Sv. Čecha

tance pro žáky 1. stupně.
Slavnost zahájily mocným pokřikem sličné Indiánky v čele s náčelnicí Mlsnou Bizonicí.
Když zjistily, že bledé tváře přicházejí v míru, zakopaly válečnou
sekeru a slavnost mohla začít. Po

splnění všech soutěží byly děti odměněny sladkostmi, které si plně zasloužily.
Celý program měl velký úspěch
i díky pomoci žáků 9. ročníku, kterým tímto děkuji.
Alice Stonová

pina se však už večer proměnila v
nadšené námořníky v modrých tričkách, kteří celý týden žili pouze jediným úkolem: Najít tajemný poklad
kapitána Flinta.
Družstva Kotvy, Ukrutní piráti,
Lodníci, Modrá perla, Delfíni a Černý koráb bojovala ze všech sil. Námořníci museli zvládnout poučnou
avšak úžasnou výpravu za studánkou, slepit roztříštěnou velmi vzácnou nádobu nalezenou na mořském
dně, doběhnout po fáborkách do cíle
a cestou splnit spoustu úkolů, vytvořit si vlastní plavidlo z přírodního materiálu, vyluštit přetěžkou hádanku
složenou z jinotajů, najít popletenou
větu a pomocí obrázků ji uvést do
pořádku a mnoho dalších úkolů. Na
regulérnost všech soutěží dohlíželo
družstvo Mořských panen ve složení

E. Pěchová, D. Pánková, E. Vránová, M. Šírková a V. Rumplová.
Na děti jako každoročně čekala
i noční stezka odvahy. Světe div se!
Šli i ti nejmenší a všichni došli živí
a zdraví.
Protože nám počasí přálo, mohli
jsme se vydat do nedaleké sklárny
a opravdu zblízka pozorovat práci
sklářského mistra. Poté se skupinka
dobrovolníků vydala prozkoumat záhady vizovického zámku.
Ve čtvrtek jsme zvolili největšího
sympaťáka celého pobytu, který
ostatním nejvíce pomáhal, byl na něj
spoleh a choval se jako kamarád.  
Ve společenském sále byli vyhlášeni
MISS a MISSÁK PIRÁT.
A co ještě námořníkům chybělo ke
spokojenosti? Samozřejmě - poklad.
Po urputném hledání jsme ho našli
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
v nedalekém lesíku v lodním kufru
zakopaný do země. Byl sladký!
Každý námořník z něho dostal svůj
spravedlivý díl.

V pátek jsme ještě vyhodnotili
celkové výsledky soutěží, rozloučili
jsme se s naší chatičkou i personálem
a vyrazili jsme zpátky k domovu.

Jaká byla v Kojetíně radost všech
rodičů, když se jim místo uplakaných
dětiček vrátili domů usměvaví ostřílení námořníci.              V. Rumplová

Jaký byl školní rok 20072008 na ZŠ Sv. Čecha

novověku. Žáci navštěvovali prostějovské divadlo, akce pořádané MěKS
Kojetín, MěDDM Kojetín a Městskou
knihovnou Kojetín.
Na besedy k nám chodili městští policisté, o právním vědomí nám
přednášel přímo soudce.
Na škole byl proveden výzkum
psychologů zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů.
Týden zdraví je již nedílnou součástí školního roku a jsme rádi, že
se podařily prosadit prvky zdravého
životního stylu do rámcového vzdělávacího programu. V rámci výchovy
ke zdravému životnímu stylu probíhala na  škole nekuřácká kampaň.
Velmi úspěšnou akcí se stal týdenní pobyt dětí na Sluńákově, středisku pro programy zaměřené na
ekologii a environmentální výchovu.
Škola v přírodě ve Vizovicích
s krásným počasím patřila k vyvrcholení celého školního roku.
Učitelé na 2. stupni letos zorganizovali dva kurzy - lyžařský a turistický kurz .Tento kurz byl zaměřen na
ochranu životního prostředí.
V letošním školním roce jsme
poprvé učili v 1. a 6. ročníku podle
vlastního školního vzdělávacího programu Škola pro všechny, je to zcela
nová zkušenost, úplně poprvé si učitelé psali vlastní osnovy, zvykáme si
na to, že učivo je pouze prostředkem
k získání kompetencí.
Ne ze všeho však máme radost.
Chování některých žáků není v souladu s pravidly slušného chování,
kouření a jiné nešvary nepřispívají
ke zdraví žáků, neochota některých

zákonných zástupců spolupracovat
se školou a nerespektování daných
pravidel nás také trápí.
Mrzí nás nedůvěra některých
dospělých a to jen proto, že školu
navštěvují děti ze znevýhodněného
sociálního prostředí. Asi není v pořádku, že se nějak rozlišujeme, na
naší škole se neděje nic výjimečného
oproti jiným školským zařízením, učitelům záleží na odvedené práci a na
tom, aby děti dostaly maximum, aby
z naší školy vycházeli žáci připraveni
pro život. Počty ve třídách jsou příznivé pro práci a pro uplatnění individuálního přístupu učitele k dětem.
Pomalovaná škola rasistickými
hesly není dobrou vizitkou pro ty, kteří to mají na svědomí a nebyli z naší
školy. Škodu nám zatím nikdo neuhradil. Nelíbí se mi ani to, že si některý rodič přeřadí dítě jinam, má na
to právo, nepřijde mnohdy říci důvod,
dítě ze školy neodhlásí, není to povinnost, ale považuji to za slušnost,
je to i trochu zbabělé. Takové situace
učitele a vedení školy hodně mrzí.
Rodičům, kteří mají na naší škole děti a nebo je teprve u nás budou
mít, děkuji za důvěru, všichni se těšíme na spolupráci.
Domnívám se, že zejména letošní rok byl plný dobrých nápadů, dobře odvedené práce a dobré vzájemné spolupráce.
Všem dětem a zaměstnancům
přeji pěkné prázdniny, děkuji za spolupráci a za odvedenou práci, přeji
naší škole dostatek žáků, dobré učitele máme a chuť do práce také.
Olga Odehnalová, ředitelka školy

Letošní školní rok byl tématicky
zaměřen k připomenutí 120 let trvání
této školy. Naše aktivity směřovaly
tímto směrem. Pro žáky vyučující připravovali soutěže, v hodinách
dějepisu, občanské výchovy, prvouky či vlastivědy jsme si vypravovali
o dějinách naší školy, ale i o tom, co
bychom chtěli zlepšit či změnit.
Hlavní akcí se stala školní akademie a výstava prací žáků v galerii.
Zájem veřejnosti nás velmi potěšil
a pochvala od mnohých občanů  motivovala žáky i učitele k další práci.
Naši žáci rádi sportují, turnaj
v malé kopané o dort ředitelky školy se již stal tradicí, potěšilo nás, že
i děvčata si zorganizovala obdobný
turnaj  ve vybíjené.
Zúčastňovali sme se i různých
olympiád v naukových předmětech,
či v cizím jazyce, i když jsem neobsadili první místa, výsledky žáků nás
potěšily. Účastnili jsme se debatní
ligy.
Naši deváťáci se dostali na střední školy, přihlášku si podali všichni
žáci z 9. třídy.
Vyučování dnes není jen o tom sedět v lavici a naslouchat vyučujícímu,
proto organizujeme různé exkurze
a poznávací výlety, abychom získané
dovednosti mohli vyzkoušet v praxi. Žáci navštívili Prahu, Bratislavu,
navštívili jsme přerovské muzeum,
chodili jsme po prostějovských památkách a přímo v praxi jsem se učili
o architektuře středověku a počátku

Základní škola Sladovní Kojetín
Základní škola Sladovní pořádá
každoročně pro své žáky školu v přírodě, která si klade za cíl seznámit děti
s kulturními a historickými památkami
naší vlasti, stejně jako s jejími přírodními krásami, osvěžit se a načerpat
síly pobytem na čerstvém vzduchu.
V letošním roce se škola v přírodě konala v termínu od 9. - 13. června
v Horním Městě (Jeseníky) v chatě
Na Mlýně. Během tohoto týdne jsme

podnikali výlety po okolí, navštívili
muzeum v Rýmařově, hrad Sovinec,
Rešovské vodopády, vyhlídku Špičák.
Děti se také zúčastnily mnoha
soutěží a her, za které je čekala sladká odměna.
Se školou v přírodě jsme se rozloučili táborákem. Domů si pak děti
odvážely vzpomínky na pěkně prožité chvíle                         		
-zs-
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Základní škola Sladovní Kojetín
Patríme k sebe!
Mezinárodní festival Kultury a
sportu zdravotně postižených dětí a
mládeže zemí Vyšegradské čtyřky
(zemí Maďarska, Polska, České republiky a Slovenska), Ukrajiny a Izraele.
Od pátku 30. května do neděle
1. června 2008 probíhal v Giraltovcích na Slovensku Medzinárodný
festival kultúry a športu pre telesne
postihnuté deti a mládež. VYŠEGRADSKÝ FOND (z jehož zdrojů
byl festival financován) je určený pro
spolupráci zemí Vyšegradské čtyřky
(dále jen V4) v oblasti sportu, kultury,
rozvoje venkova  a vzájemné spolupráce. Festivalu se zúčastnili pozvaní hosté z Polska, Maďarska, České
republiky, Izraele a Ukrajiny. Slovensko reprezentovali děti z Kalinova, Svidníku, Stropkova, Bardejova
a z Giraltovců.
Českou republiku jsme reprezentovali my  -  děti a učitelé ze Základní
školy Sladovní ul., Kojetín pod vedením Aleny Dufkové. Možná občané
našeho města zapomněli a možná
ani netuší, že Kojetín má celých 21
let partnerské město na samém východě Slovenské republiky. Městečko Giraltovce má něco málo přes
4 300 obyvatel, kteří jsou mimořádně
milí a přátelští, zvláště na své hosty
z Hané.
Giraltovce se nachází na levém
břehu řeky Topľa,   v Ondavské vrchovině,   23 km od Svidníku a cca
28 km od Prešova.
Celý rok jsme připravovali kulturní vystoupení, poctivě zkoušeli a
učili se naše lidové písničky s Hanou
Jarmerovou. Romské písně jsme nacvičovali s paní asistentkou Klárou
Pompovou a taneční skladbu trénovali s Vilmou Ottovou. Chtěli jsme
ukázat, co umíme, i když jsme měli
pochopitelně velký strach a trému,
abychom naše město dobře repre-

zentovali. Mezinárodní festival totiž
není žádná legrace. Všechno dobře
dopadlo a vystoupení se určitě líbilo - jak konstatoval vedoucí delegace
Izraele: „Very, very good!“ V Giraltovcích jsme zanechali také výstavku
našich výtvarných prací.   Doufáme,
že to nebude dalších 21 let jediné, co
po Kojetínu zbyde, jako ta panenka
Hanačka, kterou má primátor města
zasklenou v kanceláři.
Pedagogové a žáci ZŠ Sladovní se poznali s mnoha zajímavými
osobnostmi slovenské politické scény - např. s ministrem vnitra SR, ředitelkou festivalu z téhož ministerstva
Olgou Marhulíkovou nebo se členy
delegací Izraele, Maďarska a Polska.
Nejlepší a nejpřátelštější kontakty
byly ovšem s primátorem města Giraltovce Jánem Rubisem, ředitelem
speciální školy Peterem Fejkem - Kimákem, ředitelkou Domu sociálních
služeb Slávkou Vojčekovou a také
s milou vedoucí oddělení kultury Alenou Kmecovou. Paní Alenka Kmecová je autorkou publikace Giraltovce,
která popisuje původ města, jeho
historii a současnost a také se zabývá partnerskými městy. První místo v knize zaujímá Česká republika
a město Kojetín.
Viděli jsme děti, které potřebují
pomoc od druhých, viděli jsme je radovat se a užívat života stejně, jako
to dokáží zdravé děti. Poznali jsme
dospělé, kteří jim pomáhají a naučili
jsme se vážit si toho, co máme. Pochopili jsme, že přátelství mezi různými národnostmi je možné, když se
mohou osobně poznat.
Kojetínští chlapci a děvčata se
velmi rychle spřátelili s místními dětmi
a těší se na další setkání, které by
mělo probíhat v rámci výměnných
pobytů, jak to navrhoval primátor
Ján Rubis. Především se všichni těšíme na příští červen 2009, kdy by
mohl Kojetín pořádat další, tentokrát
2. ročník tohoto krásného festiva-

lu, jehož motto bylo tak obyčejné a
pravdivé: „Patříme k sobě!... my už
to víme... a co vy?“ Giraltovce zdraví
Kojetín a my tento pozdrav rádi vyřizujeme vám všem, kteří s námi nemohli jet!
			
Vilma Ottová

Členové delegace České republiky,
kraje Olomouckého, okresu Přerov
a města Kojetín:
Žáci ZŠ Sladovní 492, Kojetín ze 6.,
7. a 9. ročníku: Jana Šiváková, Lukáš Miko, Jiří Sklenář, Petra Sekaninová, Monika Sekaninová, Kateřina
Trbušková, Denisa Bejdáková, Luboš Vrána, Jiří Vrbík, Ivana Miková.
Pedagogové: Alena Dufková, Hana
Jarmerová, Blanka Kaštilová, Vilma
Ottová, Bohumil Indrák, Rastislav
Pompa.
Řidič autobusu, kterému chceme poděkovat za bezpečnou a příjemnou
cestu: Jan  Dvořáček.
Děkujeme také všem kolegům ze
ZŠ Sladovní, že nás podporovali
a umožnili chod školy po dobu naší
nepřítomnosti. Byli to tito pedagogové: Radka Dufková, Zuzana Šupejová, Pavla Stiborková, Jaroslav Šiška
a ekonomka školy Anna Kubíková.
-zsRockový festival

R. K. BOŽKOV - FEST 2008

Kapely: Post-it, Imodium,
Lety Mimo, The.Switch,
Dark Gamballe, Luca Brasi,
Bethrayer, IQ opice, Veselá zhouba,
La Mancha, SOAD revival...
Druhá scéna: DNB: Ramires,
Berthold, Electro house: Digital
Future/UK, Funsmaker, Torin,
Hip hop: Kaayeahs, Techtle Mechtle
(Naomi G. + Mladej Reprez), DJ Era
19. července 2008 od 12.30 hodin
Střelnice Kojetín
v předprodeji: 150 Kč, na místě: 200 Kč

http://www.rkbozkovfest.wz.cz/

14

7-8/08

Kojetínský zpravodaj

Gymnázium Kojetín
PPP aneb Posezení
s poezií 2008
   Ve středu dne 11. 6. 2008 se uskutečnila školní recitační soutěž s názvem PPP aneb Posezení s poezií
2008. Soutěže se zúčastnili studenti
primy, sekundy a tercie. V přednesu
uměleckého textu obsadila 1. místo  
Lenka Gardavská (prima), 2. místo  
Lucie Matějčková (sekunda), 3. místo Klára Ligurská (sekunda) a Soňa
Kotasová (tercie).
    Druhá část soutěže byla tvůrčí
o nejlepší literární text a byla rozdělena do dvou kategorií. Dopadla takto:
I. kategorie: 1. místo Kateřina Trávníčková (sekunda), 2. místo Soňa
Kotasová (tercie) a Lucie Matějčková
(sekunda).

Jsme fakt dobří
Gymnázium Kojetín se po celý
školní rok účastnilo cyklu školení
k projektovému vyučování, do něhož
se zapojilo přibližně 60 škol celé republiky. Cílem projektu bylo seznámit
pedagogy s projektovým vyučováním
a podpořit práci školy směřující k realizaci vlastních projektů.
V rámci tohoto cyklu během školního roku na gymnáziu proběhlo
několik školních akcí, hodin integrované tematické výuky i konkrétních
projektů. Supervizoři z o. s. JOB
doporučili na závěrečnou konferenci
dva projekty kojetínského gymnázia,
a to projekt „Jak na to přišli“, jenž byl
dílem J. Krejčířové a studentů 1. ročníku, a projekt „Putování střední Hanou za pověstmi Bohumíra Štégera“,
na němž pracovali studenti kvinty
a E. Mlčochová. Za zmínku jistě stojí to, že k přímé prezentaci v paláci
Aventin v Praze byly zvoleny tři projekty - a dva z nich byly z naší školy!

II. kategorie: 1. místo Klára Vašíčková (kvinta), 2. místo Karel Beneš
(kvinta).
Lucie Matějčková
Na závěr uveřejňujeme jeden z vítězných textů Kateřiny Trávníčkové:
Průvodce surrealismem
Když čas se vleče,
jak když voda teče,
spousty divných básní,
v nich dva lidé krásní,
myslí z jednoho místa,
na co rozum přijít se chystá.
Spousty divných lidí v bázni,
co chovají se jako blázni,
v nádherných peklech,
ve zlých rájích,

v horoucích lednech,
v chladných májích
slova jak sekyra na krk dopadají
jak těžké kroky,
co do nebes se propadají.
Tajemná vůle na co čeká?
Čeká, jak vstoupit do člověka.
Jak nadechnout se lidské vůně,
jak vstoupit do průzračné tůně,
jak obout si každou botu jinou,
jak vyskočit nad nášlapnou minou.
Jak udeřit se a zakopnout,
jak ve veselý pláč propuknout.
Jak na mrtvém poli probudit se,
jak z vlaku za letu odrazit se.
Tak těžké je žít život pozpátku.
To je jak nasadit si oprátku.
Jít surrealismem bez tebe
je jak světlo pekel pro nebe.

Gymnázium Kojetín se stalo také
současně s čtyřmi dalšími školami
vítězem soutěže o školy s nejzdařilejšími projekty.
Za notný kus práce jsme získali závěrečný certifikát, bezplatný přístup  
na internetový portál k eLearningovému kurzu věnovanému projektovému vyučování i přístup na stránky
portálu Krajina za školou.
-em-

Poděkování
Tímto způsobem bych rád
poděkoval všem sponzorům,
kteří podali pomocnou ruku
mladým fotbalovým nadšencům
z Gymnázia Kojetín do jejich
chystaného turnaje.
Umožnili jim tak strávit den plný
krásných fotbalových zážitků.
Milan Ligač

Sdružení ředitelů školských zařízení mikroregionu Střední Haná
Indiánské léto
Dne 12. června 2008 se v Záříčí,
v areálu místního mysliveckého sdružení, konala akce pro děti školek mikroregionu Střední Haná. Akci organizovalo Sdružení ředitelů školských
zařízení mikroregionu Střední Haná
ve spolupráci se starosty stejného
mikroregionu.

Akce se zúčastnily děti ze školek
v Kojetíně, Tovačově, Troubek, Měrovic, Křenovic, Uhřičic, Lobodic
a Záříčí.
Perfektně připravené dopoledne
zorganizovala ředitelka Červinková
z MŠ Záříčí. Přestože se den před
konáním akce přehnaly místní bouřky, počasí nám ten den přálo, krásně svítilo sluníčko. Místní indiáni ze
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Sdružení ředitelů školských zařízení mikroregionu Střední Haná
Záříčí přivítali děti v indiánských krojích, s chutí a odhodláním plnily děti
jednotlivé indiánské disciplíny, aby si
zasloužily drobné upomínkové dárky
a opečený špekáček na závěr do-

poledne. Poděkování patří místním
myslivcům za zapůjčení areálu a za
pomoc po celé dopoledne, hasičům,
všem dalším organizátorům a sponzorům. Indiánského léta se účastnilo

takřka 100 dětí.
Největší odměnou pro všechny
byly rozzářené obličeje dětí.
Olga Odehnalová
předsedkyně SŘŠZ Střední Haná

Městský dům dětí a mládeže Kojetín
Sluníčko je mezi námi
Haná
Na jaře je Haná děvče rozvitý pópátko
a jož Ječmínek si pro ňo přinde za krátko.
Folklór je cesta k tradici a zvyklostem našich předků. Na hanáckém
kroji je pečlivýma rukama vyšívaček
zachycena celá krása bohaté a úrodné Hané. Nosit hanácký kroj znamená pro každého čest.
Tímto Vám chceme představit
folklórní zájmový kroužek Sluníčko.
Tento kroužek pracuje při MěDDM Kojetín. Má 18 členů ve dvou
věkových kategoriích, mladší od 3 let
a starší do 18 let. Scházíme se pravidelně každou středu v 16 hodin
v tělocvičně ZŠ Sv. Čecha. Mladší

kategorie od 16 - 17 hodin a starší
od 17 - 18 hodin.
Kroužek se věnuje hanáckým
tradicím a tancům. Pravidelně vystupujeme na Hanáckém bále a Kojetínských hodech, dále jezdíme na soutěž dětských folklorních kroužků do
Tovačova a Němčic nad Hanou. Tancovali jsme maminkám ke dni matek
(v Uhřičicích 11. května 2008). Krásný
zážitek si odvezly děti z Hanáckého
plesu v Nezamyslicích, který pořádal
Domov „Na Zámku“, p. o. Nezamyslice (ústav pro postižené děti). Krásnou akcí byl Jarní jarmark Stříbrnice
pořádaný zájmovým kroužkem Šikulka, se kterým spolupracujeme, jedná se o dětskou hanáckou kapelu.
6. června 2008 děti vystoupily na nádvoří Vzdělávacího a informačního
centra na akci zvané Vítání léta. Vrcholnou akcí pro celý kroužek bývají

Letní
Léto na zámku
6. - 11. 7. 2008
Letní tábor v Luhačovicích  zaměřený
na rukodělnou činnost pro děti od 3. třídy
Rybářský tábor
26. 7. - 2. 8. 2008
Rybářský tábor na hájence v Tovačově

16

vždy Kojetínské hody, na kterých se
děti každoročně představují.
Práce v kroužku je zajímavá, ale
i náročná na čas, a to hlavně rodičů, kterým bychom chtěli touto cestou poděkovat za jejich obětavost při
přípravě na vystoupení, při žehlení
krojů, při dopravě dětí na vystoupení
a na zkoušky. Bez jejich spolupráce
by to nešlo. Všem tedy ještě jednou
děkujeme!
Vedoucí kroužku

tábory 2008

Stroj času
14. - 26. 7. 2008
Stanový tábor v Nejdku v krásném prostředí
Chřibských lesů pro děti od 1. třídy
Na vlnách odvahy a dobrodružství
18. 8. - 22. 8. 2008
Příměstský tábor pro děti od 1. třídy
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Z akcí MěKS Kojetín
Vzpomínková akce
V pátek 30. května 2008 uspořádalo MěKS Kojetín a Město Kojetín
v sále Vzdělávacího a informačního
centra Vzpomínkový pořad spojený s vernisáží výstavy obrazů, sochařských děl a keramiky.
V Kojetíně jsme tak uctili památku a vzpomněli 110 let od narození a 40 let od úmrtí akademického malíře Jana Sázela, 110 let od
narození hudebního skladatele
a pedagoga Gustava Voždy, 110 let
od narození spisovatele a překladatele Františka Nevrly, 100 let od
narození akademického sochaře
Stanislava Hlobila st., 100 let od
narození spisovatele Bohumíra
Štégera, 85 let od narození akademického sochaře Zdeňka Krybuse, 85 let od narození malířky a
keramičky Olgy Babrajové, 80 let
od úmrtí vlasteneckého kněze P.
Jana Ryndy a 75 let od narození
akademického sochaře Stanislava
Hlobila ml.
V dopoledních hodinách položila
malá delegace (A. Jurmanová, F. Řezáč, H. Svačinová a J. Šírek) květiny
na hroby rodáků, kteří jsou pochováni na místním hřbitově.
V 17 hodin jsme si v takzvaném
vzpomínkovém pořadu zavzpomínali
na všech devět významných kojetínských rodáků. Pořadem provázela
Hana Svačinová a všechny význam-

né kojetínské rodáky představil František Řezáč.
O hudební složku pořadu se postaralo kvarteto LaLabium Základní
umělecké školy Kojetín ve složení
Rita Ryndová, Monika Psotková, Eva
Mizerová a Karel Odehnal. Při vzpomínce na Františka Nevrlu, jediného
českého překladatele celého díla
Williama Shakespeareho (záznam
i v Guinessově knize rekordů), zazněly ukázky sonetů v podání Hany
Divilové.
V rámci pořadu se konal i křest
CD s názvem "Putování Hanou za
pověstmi Bohumíra Štégera", které
zpracovali studenti místního gymnázia Jan Palička a Tomáš Šestořád,
za což jim patří naše upřímné poděkování. Kmotry CD se stali místostarosta města Kojetín Jiří Šírek,
Hana Svačinová a František Řezáč.
Po slavnostním křtu nám mladí tvůrci
svůj projekt představili a prezentovali.
Hezkou tečku za vzpomínáním
udělali členové Hanácké besedy
Kojetín, kteří zatančili pásmo tanců
s názvem "Hanácká beseda" od hudebního skladatele Gustava Voždy.
Na závěr předal místostarosta města Kojetín Jiří Šírek pamětní
listy zúčastněným rodinným zástupcům vzpomínaných rodáků
a otevřel výstavu obrazů, sochařských děl a keramiky od pěti zmíněných autorů, která byla nainstalo-

vána v přízemní galerii VIC a bude
otevřena až do 31. srpna 2008.
Citujeme z dopisu Blaženy Nevrlové,
manželky Františka Nevrly:
Vážení přátelé,
obdržela jsem Vaši pozvánku na
vzpomínkový pořad a vernisáž výstavy, ale můj současný zdravotní stav
mi nedovoluje se osobně zúčastnit.
Přijala jsem s povděkem skutečnost, že mimo jiné vzpomenete výročí narození mého manžela Dr. Františka Nevrly. Měl svoje rodné město
velice rád, často se tam vracel a také
v Praze, kde v posledních letech žil,
se pravidelně zúčastňoval setkání
kojetínských rodáků.
Koncem letošního roku vydá
jedno brněnské nakladatelství knižně kompletní Shakespearovo dílo
v manželově překladu. Byl v historii
jediným, kdo u nás celé dílo z angličtiny přeložil a proto byl zapsán v
anglické verzi Guinessovy knihy rekordů. Jakmile budu mít knihu k dispozici, ráda Vám ji zašlu.
Vyřiďte, prosím, můj pozdrav
všem účastníkům Vaší akce a zároveň Vám jako organizátorům děkuji a
přeji hodně zdaru do dalších činností.
Se srdečným pozdravem
Blažena Nevrlová
www.kojetin.cz/meks
-svahfoto: J. Večeřová
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Z akcí MěKS Kojetín
Léto jsme přivítali
s dětmi
Mezi tradiční červnové akce patří
Den otevřených dveří Vzdělávacího a informačního centra na Masarykově náměstí v Kojetíně spojený
s odpoledním bohatým programem
pro děti na nádvoří s názvem Vítání
léta. Letos v pátek 6. června 2008
měli návštěvníci možnost navštívit výstavu obrazů, sochařských
děl a keramiky významných kojetínských rodáků. Židovskou kulturu si všichni mohli připomenout
v Židovském koutku a neméně zajímavá je i expozice muzea s názvem
"Nové přírůstky v kojetínském depozitáři".
Páteční odpoledne patřilo dětem,
s kterými jsme společně již potřetí
v Kojetíně přivítali léto. Pro děti byl
tradičně připraven bohatý program
složený převážně z tanečních vystoupení místních kroužků a spolků,
ale přichystány byly i hry a soutěže, které si pro děti připravila naše
kamarádka Monika Nováková. Děti
si mohly také namalovat nějaký ob-
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rázek nebo si vyrobit masku, měly
k dispozici barvy na sklo, křídy, fixy
nebo pastelky a na závěr se mohly
vydovádět na dětské diskotéce.
Páteční akci nám odstartoval
Dětský žesťový sextet Základní
umělecké školy Kojetín. S ukázkou
tradičního umění naší staré Hané
se v krásných hanáckých krojích
předvedly děti zájmového kroužku
Sluníčko z Kojetína pod vedením
Hany Dvouleté a Kateřiny Krčmařové. Zatančily nám taneční pásmo
s názvem „Koně“ za doprovodu dětské kapely Šikulka ze Stříbrnic
pod vedením Anny Matějčkové. Přišli mezi nás princezny a princové z
Mateřské školy Kojetín, kteří taneční vystoupení nacvičili se svými
učitelkami Alicí Šverdíkovou a Marií
Vymětalovou. Velkým potleskem
jsme přivítali mladší i starší mažoretky Sokola Kojetín pod vedením
manželů Štecových, které předvedly dokonalé krokové variace. V
programu se předvedli rodiče se
svými dětmi, kteří vystoupení natrénovali v rámci cvičebních hodin
v Sokole Kojetín, kde pracují pod

vedením Ivany Stavinohové.
Dva kovbojové Honza Krčmař
z Kojetína a Pepa Zahradník
z Bezměrova se pochlubili, jak
umí zacházet s lasem a kolty, které měli proklatě nízko. Zasportovali jsme si společně s děvčaty ze
Sokola Kojetín, která nám předvedla své gymnastické sestavy
pod vedením Zuzky Šubíkové.
Taneční skupina Lucky While
z Kojetína prezentovala tance ve
stylu country a moderního line dancingu. Program zakončila ohromná
bubnová show v podání Základní
umělecké školy Kojetín.
Velké poděkování patří všem dětem a jejich vedoucím ze souborů,
spolků a kroužků, kteří se na nádvoří
Vzdělávacího a informačního centra
v Kojetíně představili, Monice Novákové za přípravu a realizaci her
a soutěží, Zdendovi Novákovi za
ozvučení akce, Honzovi Kramářovi
a Kubovi Šírkovi za moderování
akce, pracovnicím MěKS, které akci
uspořádaly a všem, kteří se na akci
podíleli a hlavně se jí zúčastnili.
www.kojetin.cz/meks
- svah -
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Z akcí MěKS Kojetín
Májku nám chtěli
ukrást zloději
Úderem 19. hodiny chtěli naši
krásnou májku v Kojetíně   ukrást
dva zloději (Laďa Zavřel a Hubert Sedlář). Naštěstí jim cestu zkřížil a jejich plány přerušil
místní policajt (Franta Kraváček)
s ponocným (Břeťa Zavřel), ale zlodějům se podařilo uprchnout. O koupi májky projevil velký zájem Žid (Evžen Fréhar) se svou ženou Ráchel
(Hilda Porčová), kteří májku nakonec
vyhandlovali za 250 eur "keš" od haj-

ného (Laďa Gardavský ml.). Ale kdo
jim májku pokácí? Nad Židem chtěli
vyzrát zloději, kteří se opět pokusili
májky zmocnit, ale včas zasáhl hajný
a z májky je jednou ranou sestřelil.
Zranění zloději spadli z máje jako
hrušky a váleli se „v krvi“ pod májkou. Zasáhnout museli doktoři (Laďa
Šťastník a Karel Drbal) s nekompromisní sestřičkou (Lenka Drbalová),
která bez poplatku 30 Kč odmítla
první pomoc poskytnout. Nakonec
došlo i na nebezpečnou operaci s
transfůzí a oba zloděje se podařilo
zachránit. To už na scénu přichází
celá chasa a hajný policajtovi objas-

ňuje, že májku před měsícem čestně zakoupila, nazdobila a postavila
právě místní chasa a má plné právo
ji pokácet. Za zvuku cimbálové muziky Dubina byla májka pokácena
(v našem případě odborně pokladena). Nakonec se strhla velká mela
o nazdobenou špici májky a tím
skončil celý příběh "Kácení májky
v Kojetíně", který se odehrál v pátečním podvečeru 6. června 2008
na dvoře Gardavských, v hereckém
podání členů naší Hanácké besedy,
za huronského smíchu, dobré nálady a za doprovodu cimbálové muziky
Dubina.                                   -svah-

Kurzy MěKS Kojetín na rok 2008 - 2009
JAZYKOVÉ
- JAZYK ANGLICKÝ
- Začátečníci
- Středně pokročilí

(na úrovni cca 2. lekce učebnice New
Headway pre-intermediate II. vydání - žlutá)
Každý čtvrtek od 17.30 - 19.45 hodin,
VIC Kojetín. Začíná se 11. 9. 2008.

- JAZYK NĚMECKÝ
- JAZYK RUSKÝ

POHYBOVÉ
- JÓGA

Každé úterý od 17 do 19 hodin,
Poliklinika Kojetín, cena: 350 Kč (na čtvrt roku)

- CVIČENÍ PILÁTES METODOU

Každé úterý od 19 do 20 hodin, sál VIC
Kojetín. Začíná se 16. 9. 2008, permanentka:
250 Kč (10 vstupů + jeden zdarma).

TANEČNÍ
- TANEČNÍ PRO STUDENTY
GYMNÁZIA KOJETÍN
(i studenty jiných škol v okolí)
Každou středu od 17 do 19 hodin,
sál Sokolovny Kojetín.
Začíná se 24. září 2008.
cena: 550 Kč (10 lekcí + prodloužená
+ závěrečná kolona).

- TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ

Každou středu od 19.30 do 21.30 hodin, sál
Sokolovny Kojetín. Začíná se 8. října 2008.
Cena bude prokalkulována
dle přihlášeného počtu účastníků kurzu
(7 lekcí + závěrečná taneční).

- FOLKLÓRNÍ TANCE
Národopisný soubor Hanácká
beseda při MěKS Kojetín

- VÝTVARNÝ KROUŽEK

Malujete rádi? Právě pro vás bude
otevřen výtvarný kroužek.
Den, hodina a místo budou domluveny při
otevření kroužku. Cena bude
prokalkulována dle počtu účastníků.

- FOTOKROUŽEK

Zkoušky každý pátek od 20 hodin,
Sokolovna Kojetín nebo VIC Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

Fotografujete rádi? Právě pro vás bude
otevřen fotokroužek.
Den, hodina a místo budou domluveny při
otevření kroužku. Cena bude
prokalkulována dle počtu účastníků.

- COUNTRY TANCE
Taneční skupina
LUCKY WHILE při MěKS Kojetín

- DIVADLO
Divadelní soubor Hanácká
scéna při MěKS Kojetín

Zkoušky každý pátek od 17 hodin,
Sokolovna Kojetín nebo VIC Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

UMĚLECKÉ
- DĚTSKÝ DRAMATICKO
DIVADELNÍ KROUŽEK

Děti se zábavnou formou seznámí
s divadlem, prakticky se naučí hrát
divadlo na klasickém jevišti, naučí se
komunikovat, mluvit, zbaví se trémy,
nastudují divadelní představení, které
premiérově odehrají...
Den, hodina a místo budou domluveny při
otevření kroužku. Cena bude
prokalkulována dle počtu dětí.

Zkoušky každé úterý od 18 hodin,
Sokolovna Kojetín. Zde se neplatí kurzovné!

- VÝTVARNÁ TVORBA, FOTO
Tvůrčí skupina
Signál 64 při MěKS Kojetín
Pravidelné schůzky každý první pátek
v měsíci - Klubovna Sokolovny Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

PĚVECKÝ
Pěvecký sbor
Cantas při MěKS Kojetín
Pro všechny co rádi zpívají.
Každou středu, VIC Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!
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Kojetínské hody a Kojetínské hudební léto 2008
Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín
vás srdečně zvou na desáté

KOJETÍNSKÉ HODY 2008 a KOJETÍNSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2008
15. - 17. srpna 2008 a 18. - 22. srpna 2008,
které se konají za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje

Program Kojetínských hodů 2008
PÁTEK 15. SRPNA 2008
Zahrádka U komína Bowling City Kojetín
14.00 hodin - Dětská diskotéka
Zahrádka U Pedyho Kojetín
20.00 hodin - Taneční večer s živou hudbou
Stadion TJ Slavoj Kojetín
20.00 hodin - Taneční večer s živou hudbou
SOBOTA 16. SRPNA 2008
Areál sokolské zahrady Kojetín
9.00 hodin - 31. ročník Turnaje
Střední Moravy ve volejbale
20.00 hodin - Hodová zábava
Sportovní areál u Gymnázia Kojetín
9.00 hodin - Závody mladých hasičů o hodový koláč
VIC Kojetín
9.00 - 17.00 hodin
- Výstava obrazů, sochařských děl a keramiky
významných kojetínských rodáků
- Nové přírůstky v depozitáři kojetínského muzea

9.00 - 13.00 hodin
- Krojovaný průvod + Jízda králů
(Trasa: Sokolovna - náměstí Republiky - Tyršova
- Svatopluka Čecha - Komenského náměstí
- Masarykovo náměstí)
- Předání hodového práva
- Přehlídka národopisných souborů
(představí se soubory z regionu
a také hosté z Portugalska a Slovenska)
- Dechová hudba Věrovanka
14.00 - 17.00 hodin
- Mažoretky
- Lucky While Kojetín
- kejklíři, beat box, taneční vystoupení
- Celtic Cross Ostrava (Irská melodika)
- Skupina scénického šermu Cordiallo Přerov
17.00 hodin
- koncert Mira Žbirky s kapelou
- koncert revival Metallica

Sál Sokolovny Kojetín
14.00 hodin - VIII. setkání harmonikářů

Po celý den - lidový jarmark, autovláček,
skákací hrad, skluzavka, bungee trampolíny...

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kojetín
18.00 hodin - Mše svatá - Předvečer slavnosti
Nanebevzetí Panny Marie

--------

NEDĚLE 17. SRPNA 2008
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kojetín
9.00 hodin - Mše svatá
- Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
17.00 hodin - Společná modlitba Mariánských nešpor
VIC Kojetín
9.00 - 17.00 hodin
- Výstava obrazů, sochařských děl a keramiky
významných kojetínských rodáků
- Nové přírůstky v depozitáři kojetínského muzea
Nádvoří VIC Kojetín
14.00 hodin - Cimbálová muzika Kapka
Obřadní síň MěÚ Kojetín
12.00 hodin - Setkání rodáků ročník 1933
Masarykovo náměstí Kojetín
14.00 hodin (park) - Dětské hry a soutěže
Židovský hřbitov
zpřístupněn veřejnosti v sobotu i v neděli po celý den
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Masarykovo náměstí
Hlavní program

Program
Kojetínského hudebního léta 2008
Masarykovo náměstí
Pondělí 18. srpna 2008
17.00 hodin - Merylen Brno (country)
Úterý 19. srpna 2008
17.00 hodin - TIP TOP Kroměříž (bigbít)
Středa 20. srpna 2008
17.00 hodin - Svítání Brno (folk)
Čtvrtek 21. srpna 2008
17.00 hodin - Moravská Veselka Přerov (dechovka)
Pátek 22. srpna 2008
18.00 hodin - La Mancha Slavkov u Brna (indie rock),  
IQ Opice Kojetín (opičí rock),
My jsme China, kdo je víc Kojetín (etnochina).
Za nepříznivého počasí - Sokolovna Kojetín.
Změny v programu vyhrazeny.
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Zájezdy CK Marion tour Kroměříž ve spolupráci s MěKS Kojetín
1. - 6. července 2008
Francouzská riviera, Cena: 6850 Kč
2. července 2008
Konopiště - Český Šternberk
Cena: 590 Kč
12. - 13. července 2008
Střední Čechy, Cena: 1450 Kč
19. července 2008
Krems lodí (Rakousko)
Cena: 1350/1200 Kč

23. července 2008
Vrátná dolina - Jánošíkovy diery
Cena: 520 Kč
9. srpna 2008
Schneeberg (Rakousko)
Cena: 740 Kč

29. - 31. srpna 2008
Benátky, Cena: 1990 Kč
30. srpna 2008
Bratislava - korunovační slavnosti
Cena: 620 Kč

19. - 24. srpna 2008
Londýn, Cena: 7590 Kč

30. srpna 2008
Tulln - květinový veletrh
Cena: 590 Kč

20. - 24. srpna 2008
Podkarpatská Rus, Cena: 4550 Kč

20. září 2008
Krakov, Osvětim, Cena: 820 Kč

Z akcí Městské knihovny Kojetín
Pořad s Českým rozhlasem Olomouc - „Jak se dělá rádio“

Knihovnická minima pro předškolní oddělení MŠ

Tvořivá soutěž „Jaro očima dětí“

PŮJČOVNÍ DOBA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KOJETÍN
V ČERVENCI A SRPNU

Oddělení pro dospělé
Úterý   8 - 12 a 14 - 17 hodin
Čtvrtek 8 - 12 a 14 - 17 hodin
Pátek 8 - 12 hodin

Oddělení pro děti
Pondělí  9 - 12 a 13 - 15 hodin
Středa    9 - 12 a 13 - 15 hodin
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Církev Československá husitská, Náboženská obec Kojetín
Ježíš řekl: „Poznej pravdu a pravda tě osvobodí.“
Tomáš log. 5

Beseda o Mistru Janu Husovi

se bude již tradičně konat
v úterý 1. července 2008 v DS Tovačov
od 15.00 hodin (společenská místnost)

Bohoslužba
k uctění památky Mistra Jana Husa
se uskuteční v neděli 6. července 2008
od 10.00 hodin v kojetínském Husově sboru

Srdečně zveme všechny hledající do společenství
lidu Kristova. Program setkání v měsíci červenci
i mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách:
http://ccshkojetin.wz.cz

Pomník Mistra Jana Husa v Lomnici nad Popelkou

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 ČERVENEC a SRPEN 2008
Nabídka je určena všem příjemcům starobního i invalidního důchodu, ale jste zváni i vy všichni, kteří jste sami
doma, kteří se cítíte občas zbyteční a nevyužití, rádi byste se něco nového naučili, procvičili se v tom, co umíte,
podělili se s druhými o své nápady a dovednosti, nebo si jen tak povídali při šálku kávy nebo čaje.
Přijímáme s vděčností každý váš návrh a podnět.
Během prázdninových měsíců budou probíhat
každý týden pravidelné programy.
Navíc máme v plánu realizovat grilování na zahradě,
večerní posezení u ohně s opékáním uzeniny,
společné spaní v našem zařízení a různé výlety
(např. do Květné zahrady v Kroměříži, do skanzenu
v Rožnově pod Radhoštěm, na Bunč
spojený s prohlídkou Ranče v Kostelanech).
V deštivých dnech budeme vyrábět v naší Dílně
pro radost obrázky na zkrášlení bytu ubrouskovou
technikou, olejové lampy nebo reliéfní květináče.
Pro tyto programy nestanovujeme pevné datum,
jejich uskutečnění bude záviset
na počasí  a vašem zájmu.
Na opékání, grilování a výlety je nutné přihlásit se
alespoň den předem.

Každé úterý od 9.00 hodin - zdravotní cvičení
(na balonech, židlích, s pomocí gumy, overballů)
pod vedením cvičitelky. Vhodné oblečení a obutí.
Každý čtvrtek od 9.00 hodin - duchovní setkání.
Každý druhý pátek od 9.00 hodin
(4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8., 29. 8.)
trénujeme paměť nejrůznějšími způsoby (sudoku,
rébusy, paměťová cvičení, křížovky, osmisměrky...)
Pokračuje pletení obvazů pro malomocné do Asie
a Afriky. Můžete si přijít pro přízi i návod a ve volných
chvílích dělat doma něco užitečného pro těžce
nemocné jiných kontinentů.
Dovoz a odvoz na programy zajistíme
po předběžné domluvě na telefonních číslech
581 76 21 60 nebo 720 126 475.

Všechny potřebné informace budou s předstihem
zvěřejňovány ve vývěsní skříňce umístěné
před budovou našeho zařízení.

Dle Vašeho zájmu zajistíme masáže krční páteře, kadeřnici, koupel v bezbariérové sprše, pomůžeme
při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí.

Každé pondělí od 9.00 hodin - internetové okénko
- možnost seznamování nebo samostatné práce na PC.

Přejeme všem krásné prožití letních dnů.
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Centrum sociálních služeb Kojetín
Hasičské cvičení
Dne 22. května 2008
se v budově Centra sociálních
služeb v ulici DPS Dr. E. Beneše
3 konalo hasičské cvičení. Cílem
cvičení byl nácvik profesionálních
i dobrovolných   hasičů na evakuaci
starších obyvatel a lidí odkázaných

Letní zahradní slavnost
Centrum sociálních služeb
Kojetín uspořádalo dne 9. června.
2008 Letní zahradní slavnost, která
se konala na zahradě DPS. Dr. E.
Beneše upravené v rámci projektu
Modernizace sociálních služeb z roku
2005. Akce byla určena pro obyvatele
na domech s pečovatelskou službou

na invalidní vozík a připravit obyvatele
domů s pečovatelskou službou na
krizovou situaci. Všechny obyvatele
evakuovali
členové
hasičského
sboru do víceúčelové místnosti DPS
Dr. E. Beneše, kde jim byl podán
čaj a poskytnuta péče. Cvičení
se zúčastnili všichni zaměstnanci
Centra sociálních služeb Kojetín,

kteří ochotně asistovali a převzali
roli figurantů. Součástí hasičského
cvičení byla i prohlídla hasičských
vozů a názorná ukázka zvládání
první pomoci. Na závěr proběhlo
vyhodnocení akce, při kterém
velitel zásahu zhodnotil cvičení jako
úspěšné a poděkoval zúčastněným
za výbornou spolupráci.

a pro návštěvníky Klubu důchodců
a seniorů z řad veřejnosti.
Akci „Letní zahradní slavnost“
navštívilo 52 zájemců a 4 pozvaní
hosté z vedení Města Kojetín.
Program organizovali pracovníci
Centra sociálních služeb, kteří
vymysleli pro účastníky jednoduché
zábavné hry. Zpestřením programu
bylo vystoupení dětí z   Městského
domu dětí a mládeže, které předvedly

břišní tance z Indie. K posezení
hrála hudba p. Přikryla, která mnohé
i roztančila. Pro návštěvníky bylo
připravené i malé chutné občerstvení.
Tato akce měla velký úspěch.

Besídka J. Peštuky
Dne 26. května 2008 se
v kulturní místnosti na DPS J. Peštuky
konala besídka žáků ZŠ Sladovní
Kojetín, na které žáci zazpívali
obyvatelům předem připravené
písně doprovázené hrou na kytaru
a tanečním vystoupením. Jako
projevení díků předali na závěr svým
posluchačům vlastnoručně vyrobené
dárky a poděkovali za projevenou
přízeň.
-css-
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PhDr. Gustav Vožda „Pětasedmdesátníkem“
V červenci letošního roku oslaví
své životní jubilem kojetínský
rodák a občan PhDr. Gustav Vožda, jehož jméno je úzce spojeno
s děním v našem městě a zejména
pak s dějinami kojetínské kanoistiky. Využijme této milé příležitosti
ke stručnému připomenutí jeho
celoživotní činnosti ve výše zmíněné oblasti.

Již od třinácti let se zajímal o vodácký sport. Absolvoval velmi dobrou
průpravu u vodních skautů, k nimž
vstoupil v březnu 1946, a postupem
času se stal vedoucím, resp. kapitánem 6. a později 1. oddílu. V roce
1950 organizoval na Máchově jezeře
poslední tábor kojetínských vodních
skautů té doby.
Se svými spolupracovníky z Junáka
založil v r. 1951 kanoistický kroužek
veslařského oddílu a v témže roce
samostatný kanoistický oddíl tělovýchovné jednoty Sokol, který přešel
do TJ Slavoj. Stal se prvním předsedou a i v pozdějších letech zastával
téměř nepřetržitě funkce ve výboru,
nejčastěji post místopředsedy, a to
i po vzniku samostatné vodácké tělovýchovné jednoty Ingstav Kojetín.
V oddíle  jednoty začínal jako závodník na kanoi i kajaku a též ve vodním
slalomu. Vypracoval se na úroveň
I. výkonnostní třídy v rychlostní kanoistice (K1, K2) a současně trénoval
kojetínský dorost. Za jeho působení
oddíl získal 12 titulů „přeborník republiky“ a další medaile z nejvyšších
soutěží. Jako trenér vedl dorostenecké družstvo i v roce 1963, kdy se
jeho svěřenci stali druhým nejlepším
celkem v Československu (tři I. místa, pět II. míst, dvě III. místa a další
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finálová umístění). Organizoval nebo
těsně spolupracoval na akcích vodní turistiky (sjezdy Moravy, Bečvy,
Lesní Bečvy, Lužnice, Vltavy,Váhu,
atd.) včetně dvojnásobného vítězství
kojetínské posádky na Dunajci v Polsku, jejímž byl členem. Absolvoval i
tehdy nejdelší vodácký maraton Budějovice - Praha (195 km). Obětavě
se zúčastňoval výdělečné činnosti,
zejména při společenských zábavách, měl lví podíl na kompletním
obnovení lodního parku skořepinových lodí v 60. letech, spoluzakládal
závody Kojetínský kilometr, Jarní štít,
Velikonoční slalom, Soutěž vodácké
všestrannosti, běh Přes tři mosty,
atd. Pro kojetínskou kanoistiku mělo
velký význam ustavení tréninkového střediska mládeže (TSM), které
inicioval spolu s Českým svazem
kanoistiky. V 90. letech organizoval
z pověření výboru Dny otevřených
dveří loděnice při nichž i přes vysoký
věk osobně učil pádlovat nové adepty vodáckého sportu. Je znám tím,
že k závodní kanoistice přivedl i čtyři
členy své rodiny a všichni uspěli na
nejvyšší celorepublikové úrovni.
Gustav Vožda byl činný i jako funkcionář kanoistiky mimo Kojetín. Postupně pracoval ve všech územních
orgánech kanoistického svazu, tj.
v okresní sekci kanoistiky v Přerově, později jako trenér krajské sekce
v Olomouci a po vzniku Severomoravského kraje v r. 1960 jako místopředseda a předseda Výboru svazu
kanoistiky SM kraje a člen pléna
českého svazu kanoistiky. Posléze
mu bylo nabídnuto členství v předsednictvu federálního Výboru svazu
kanoistiky ČSTV. Zde působil více
než dvacet let. Několikeré zvolení do
této funkce svědčí o jeho dobré prá-

ci a též o důvěře všech členů pléna
z Čech, Moravy a Slovenska. Z pověření federálního předsednictva
se pravidelně zúčastňoval i mezinárodních soutěží jako vedoucí výprav
reprezentačního družstva (Berlín,
Bělehrad, Bochum, Bydgošt, Cvikov,
Filisur, Linec, Mnichov, Moskva, Plovdiv, Poznaň, Sofie, Záhřeb atd.).
I po zániku federálních orgánů pracoval v kanoistice dál. Až do roku
2005 byl místopředsedou a členem
výboru, každoročně po dlouhá léta
pomáhal jako hlasatel při Moravském poháru, pasportizací loděničních objektů přispěl k přeměně TJ
Ingstav na TO Kanoistika Kojetín,
sestavil zpěvník vodáckých písní
a organizoval společenské vyžití tohoto druhu mezi členy. Oslava jeho
70. narozenin v r. 2003 v podobě táboráku u loděnice se stala významnou společenskou událostí několika
generací vodáků - pamětníků. Jeho
práce byla oceněna mnoha diplomy
na všech úrovních kanoistického
svazu, až posléze v roce 2004 se
stal nositelem medaile za celoživotní
práci a výjimečný přínos pro rozvoj
tělovýchovy a sportu, již mu udělil
Výkonný výbor ČSTV.
Přejeme jubilantovi hodně zdraví
do dalších let
-r-
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Ze sportu
2. závod ČP v Brně,
aneb jak jsme málem
vyletěli s ohňostrojem
Tentokrát jsme se na místo konání
závodu nemuseli plahočit přes celou republiku, a tak jsme se mohli, oproti Račicím, pořádně vyspat.
Odjezd byl naplánován na 31. 5.
2008 v 6.00 od našeho nákupního
centra. Vše šlo podle plánu a my
úspěšně dojeli do 2. největšího města naší Republiky, kde na nás kromě závodů večer čekala jedna část
z velkolepé přehlídky ohňostrojů.
Jen co jsme vyskákali z autobusu, zabrali první prázdný altán a pokochali
se čistou vodou v přehradě, oblékli
jsme stejnokroje a postupně jsme se
začali psychicky i fyzicky připravovat
na naše první starty nejkratší tratě 200 m. Ženy, muži i MIX postoupili do
velkého finále, odkud si všechny tři
posádky dovezly bronzové medaile.
Svou premiéru si v Brně odbyli veteráni, kteří si dovezli kov nejcennější.
Celé odpoledne pak závodily firemní
a fun posádky. V podvečer na nás
už nemilosrdně čekal závod na 2
km. Rozběhat, rozcvičit, popřípadě
namasírovat a hurá na vodu. První
startovaly ženy. Ženské v některých
částech závodu doslova zápasily
o každý kousek vody, kde bylo možné
ponořit pádlo. Nakonec si stejně jako
v předchozím závodě vyjely bronz.
Mužský závod byl mnohem zajímavější. První polovina trati proběhla
bez problému, zato ta druhá se tro-

chu zkomplikovala. Obrovské pojízdné molo, na kterém byla nachystaná
pyrotechnika k večernímu ohňostroji,
se dalo do pohybu. Molo jelo, dračí
lodě jely taky. Kormidelníci zde, chtě
- nechtě, museli ukázat své umění.
Někteří z kolize se sto metrovým
„platónem“ vyšli lépe, jiní hůře. Jedni
se tomu zasmáli, jiní to hnali do extrému. Kojetínská mužská posádka
opět dojela třetí. MIXová dojela na
sedmém místě, opomenout nemůžeme ani veterány, kteří dojeli první.
Večer byla v areálu, kde jsme se nacházeli i my, hlava na hlavě a nedalo
se zde pohnout, a to ani půl hodiny
po konci ohňostroje, jelikož tudy stále
proudily davy lidí. Samotný ohňostroj
pod vedením belgických mistrů pyrotechniků byl úžasný. Ten, kdo na něj

nezůstal, udělal obrovskou chybu.
Neděle byla ve znamení pětistovek.
Druhý den nás opustili veteráni - jediní 100% úspěšní zástupci z Kojetína. Všechny zbývající posádky
(MIX, ženy i muži) postoupily do
velkého finále. Muži a ženy si opět
vyjeli třetí místa, MIX dojel čtvrtý.
Po vyhlášení jsme se sbalili a poloprázdným autobusem vyrazili
k našemu milovanému Kojetínu.
Těchto závodů se celkem zúčastnilo 78 závodníků. Závodní družstvo
spolu se svým funclubem čítalo více
než 100 lidí. Z Brna jsme si dovezli 6 bronzových a 2 zlaté poháry.
Všem zúčastněným gratulejeme!
-m-

V letošním roce si připomeneme

120 LET
od založení

TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL KOJETÍN
V rámci oslav tohoto jubilea se v průběhu roku uskuteční tyto akce:
pátek 31. října 2008 - Kladení věnců k pamětním deskám
pátek 31. října 2008 - Výstava „Sokol v Kojetíně“ (slavnostní vernisáž v galerii VIC)
pátek 7. listopadu 2008 - Tělovýchovná akademie (Sokolovna Kojetín)
Podrobné informace o všech událostech se včas dozvíte na stránkách
Kojetínského zpravodaje nebo na vývěsce v Tyršově ulici.
Jste srdečně zváni!
Bronislav Bobiš, předseda TJ Sokol Kojetín
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Ze sportu
3. ročník tenisového
turnaje čtyřher
O pohár místostarosty
   V pátek 13. 6. 2008 se na tenisových kurtech sokolovny a na kurtu
Bowling City uskutečnil 3. ročník
turnaje tenisových čtyřher hraný
o putovní pohár místostarosty města.
Turnaje se již tradičně zúčastnili
hráči reprezentující podniky a firmy
z regionu Haná doplnění tentokrát
o dvojici hráčů z Prahy hrající pod
hlavičkou Richter Teamu, tedy bývalého československého reprezentanta v ledním hokeji a mistra světa
z roku 1985 Pavla Richtera a jeho
partnerku Soňu Špringlovou.
Tato dvojice také celý turnaj vyhrála
a odvezla si do Prahy putovní pohár
a zároveň snad také pocit, že se na
Hané hraje dobrý tenis. Vždyť ve fi-

Dvojice A. Šírek - Z. Dravecký měla
ve finále 2 mečboly

Finále přineslo výbornou čtyřhru

Vítězná dvojice Pavel Richter - Soňa
Špringlová
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nále zvítězili nad dvojicí Zámečnictví
Šírek, hrající ve složení Alois Šírek,
Zdenek Dravecký 7:5, když museli za stavu 4:5 odvracet 2 mečboly
kojetínské dvojice. Pak ale zvítězila výborná silová a útočná hra Soni
Špringlové, které dobře sekundoval
Pavel Richter. Ten také slíbil, že se
4. ročníku rád zúčastní a putovní pohár přiveze do Kojetína. Připomeň-

me jen, že hrát se bude v pátek 12.
6. 2009.
     Soutěž útěchy vyhrála dvojice
Přerovské strojírny Pohony, ve které
se nadšeným a obětavým výkonem
blýskl kojetínský hráč Jenda Slovák.
Celkem se turnaje zúčastnilo 21 dvojic, poděkování patří všem pořadatelům a organizátorům za skvělý tenisový zážitek.
Jiří Šírek, foto Zdeněk Sýkora

Výkon Soni Špringlové byl ozdobou
celého turnaje

Mistr světa z roku 1985 Pavel Richter zametá kurt v Kojetíně…

7-8/08

Kojetínský zpravodaj

Inzerce
Přijeďte si natankovat kvalitní vysoce aditivovaná paliva

na čerpací stanici BENZINA.

Čerpací stanice na Padlých hrdinů Kojetín,
nově provozována pod značkou Benzina,
vám přináší řadu novinek a atraktivních změn:
- Od 1. 8. 2008 prodloužení provozní doby
do 21 hodin.
- Dobíjení MÝTA, terminál SAZKY,
výměnu PB lahví, LPG...
- Zrekonstruovaný samoobslužný mycí box
pro šetrné ruční mytí.
- Stálým zákazníkům nabízíme slevové karty,
firmám množstevní slevy PROMO AKCE
se zajímavými dárky.
Těšíme se na Vaši návštěvu 

Info: www.benzinaplus.cz, tel: 603 275 852

Koupím garáž v okolí Sladovní ulice.
Telefon: 608 183 290
Adresa: Josef Matějka, Sladovní 461
752 01 Kojetín
Nabízím k pronájmu v Kojetíně,
ul. Sv. Čecha, 4 místnosti se soc. zařízením
jako kancelář, ordinaci, sídlo firmy atd.
Telefon: 737 838 223
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Blahopřání
Dne 7. června 2008 oslavili

manželé Šťastníkovi
50 let společné cesty životem.
Do dalších let hodně zdraví a spokojenosti přeje celá rodina.

Dne 17. července 2008

se dožívá 80 let paní
Jindřiška Šachová
Do dalších let jí přejí hodně zdraví sestry, děti, vnoučata,
pravnoučata a známí.

Vzpomínka
Dne 12. června 2008
uplynulo 10 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil ve věku 63 let
náš tatínek, dědeček a manžel,

pan Miroslav Matějček ze Stříbrnic,
ředitel ZŠ nám. Míru, Kojetín, v. v.
Stále vzpomíná manželka a celá rodina.

Pěkné léto vám přeje redakční rada KZ
Foto: M. Rádlová
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