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Dálnice D1 u Kojetína otevřena

Ve středu 16. září 2009 byl slavnostně uveden do provozu
dosud poslední úsek dálnice D1 mezi Kojetínem a Mořicemi. Úsek oficiálně nazvaný „Dálnice D1, stavba 0134.1/II,
Mořice - Kojetín, II. etapa“ navazuje na etapu I., uvedenou
do provozu v roce 2005 a dálniční tah pokračuje směrem
na Kroměříž. Dálnice D1 spojující Prahu, Brno a Ostravu
je páteřní komunikací české dálniční sítě a je také nejdéle
stavěnou dálnicí na našem území. Právě letos si připomeneme 70 let od začátku budování jejího prvního úseku.
Z hlavních technických parametrů nového úseku připomeňme, že jeho délka činí 6,6 km, investorem celé akce
bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR a finančně ji zabezpečoval Státní fond dopravní infrastruktury. Hodnota celého
díla je asi 2,2 miliardy Kč a stavba byla spolufinancována
ze strukturálních fondů EU. Na stavbě se nachází celkem
14 mostních objektů, jedna mimoúrovňová křižovatka,
oboustranné odpočívadlo a objekt dálničního systému
SOS. Celkový objem zemních prací představoval výkopy
o objemu 359 tisíc kubických metrů a násypy o objemu přes
1 milion kubíků.
Z hlediska našeho regionu
je významný
především
fakt, že jej dálnice spojuje
již přímo s Brnem, Prahou

a navazujícími
úseky dálnic.
Dochází také
k výraznému
zklidnění provozu na přeplněné, nevyhovující a nebezpečné „státní
silnici“ I/47, což
se týká také života v obcích Křenovice a Stříbrnice.
Trasa prochází hustě osídlenou a zemědělsky využívanou
oblastí střední Hané a při její stavbě byla věnována značná pozornost ochraně životního prostředí. Samotné vedení
dálnice respektuje stávající zástavbu i krajinný ráz území
a díky mostním objektům zajišťuje spolu s úpravami toků
a vegetace i migraci živočichů, čímž umožňuje existenci
lokálních biokoridorů na tocích jako je Hlavnice, Syrovátka
apod. Součástí vodohospodářských prací byla i výstavba
suchého poldru u Křenovic, zabraňujícím podobným povodním, jaké dvakrát během roku 2007 postihly tuto obec.
Jsme tedy svědky historické události, která patří k nejvýznamnějším stavebním počinům posledních let v celém
našem regionu. Věřme, že další úseky, navazující na D1,
postupně doplní českou dálniční síť a přispějí tak k rozvoji
Hané a bezpečnosti v silničním provozu.
Jiří Šírek
(s použitím materiálů
firem Skanska DS, a. s. a HBH Projekt s. r. o.)

Kojetínský zpravodaj

10/09

Z jednání Zastupitelstva města Kojetín
Zastupitelstvo města Kojetín se na svém 25. zasedání konaném dne 8. září 2009
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- vzalo na vědomí předloženou
zprávu o vyhodnocení hospodaření
Města Kojetína za I. pololetí 2009,
včetně informace o aktualizovaných
příjmech ze sdílených daní,
- vzalo na vědomí zprávu o stavu
pohledávek Města Kojetína k 30. 6.
2009,
- schválilo uzavření Darovací smlouvy na bezúplatný převod stavebních
objektů vybudovaných v rámci stavby
„Silnice II/367 Bedihošť - Kojetín, stavební úpravy v km 5,146 - 23,279“:
- stavební objekt SO 414 D1
Osvětlení upravovaného přechodu v Kojetíně,
- stavební objekt SO 414 D2
Osvětlení upravovaného přecho-

du v Kojetíně,
- stavební objekt SO 414 D4
Osvětlení nového přechodu v Kojetíně, vše v k.ú. Kojetín, z vlastnictví Olomouckého kraje do majetku Města Kojetína,
- schválilo prodej části pozemku
p. č. 110/1, ostatní plocha, o výměře cca 64 m2 a objektu nezapsaného
v  katastru nemovitostí, postaveného
na pozemku p. č. 110/1, ploše 6 m2,
vše v k. ú. Kojetín, za cenu 70 Kč/
m2 pozemku a 1.500 Kč za objekt
a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti,
- odložilo prodej pozemku p. č. st.
95/2, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře cca 43 m2, k. ú. Kojetín, na

jednání ZM 12/2009,
- uložilo Radě města Kojetín zabezpečit projednání podmínek prodeje
výše uvedeného pozemku se zájemci
o jeho koupi,
- neschválilo zmírnění nebo prominutí sankcí - smluvní pokutu v celkové výši 200.000 Kč za nedodržení
podmínek daných Smlouvou o budoucí kupní smlouvě, uzavřené dne
9. 2. 2007 v souvislosti s výstavbou
RD v ulici Dvořákova,
- neschválilo prodej části pozemků
vedených ve zjednodušené evidenci - původ parcel Pozemkový katastr
p. č. 540 a 541, o výměře cca 280
m2, k. ú. Popůvky u Kojetína.
Jiří Šírek

Infromace pro občany
Dlažba z chodníků k prodeji

Bourané cihly k prodeji

Město Kojetín nabízí
k prodeji
cca 5 000 ks
použitých chodníkových dlaždic
30x30 v ceně 5 Kč za kus.

Město Kojetín nabízí
k prodeji
cca 4 000 ks bouraných cihel
z demolice obytného domu
v ceně 3 Kč za kus.

Úhrada za požadované množství
bude prováděna předem v úředních hodinách
do pokladny Městského Úřadu v Kojetíně,
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín,
na základě vystaveného dokladu.
Veškeré informace k prodeji, včetně vystavení dokladu
na požadované množství, zabezpečuje na téže adrese
Romana Mrázková, tel.: 581277474, odbor VŽPD.
Prodej bude zahájen dne 1. 10. 2009 v 8.00 hodin
a ukončen dne 14. 10. 2009 v 16.00 hodin,
vždy v úřední hodiny.
Vlastní odběr dlažby na základě uhrazeného
pokladního dokladu bude probíhat dne 16. 10. 2009
od 8.00 do 12.00 hodin v areálu společnosti
Technis s. r. o., Padlých hrdinů 638, 752 34 Kojetín,
popřípadě po dohodě.

Úhrada za požadované množství
bude prováděna předem v úředních hodinách
do pokladny Městského úřadu v Kojetíně,
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín,
na základě vystaveného dokladu.
Veškeré informace k prodeji, včetně vystavení dokladu
na požadované množství, zabezpečuje na téže adrese
Ludmila Prokešová tel.: 581 277 430,
vedoucí odboru sociálních věcí města Kojetína.
Prodej bude zahájen dne 1. 10. 2009 v 8.00 hodin
a ukončen dne 14. 10. 2009 v 16.00 hodin,
vždy v úřední hodiny.
Vlastní odběr cihel na základě uhrazeného
pokladního dokladu bude probíhat dne 16. 10. 2009
od 8.00 do 12.00 hodin v areálu společnosti
Technis s.r.o., Padlých hrdinů 638, 752 34 Kojetín.

UPOZORNĚNÍ

Z provozních důvodů (stěhování) bude ve dnech
1. a 2. října 2009 uzavřena kancelář
matriky, evidence obyvatel a CzechPOINT.
Od 5. října 2009 bude kancelář matriky,
evidence obyvatel a CzechPOINT
umístěna v 1. patře radnice, dveře č. 116
(naproti výtahu) a to z důvodu zamýšlené opravy
přízemních prostor budovy radnice.

Jiřina Páleníková, tajemnice MěÚ
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UPOZORNĚNÍ
Nově vybudované hřiště
na sídlišti Sever,

po realizaci opatření, snižujících hlučnost provozu,
bylo dne 16. září 2009
opět zpřístupněno veřejnosti.
Je určeno zejména pro míčové hry a věříme,
že přispěje k aktivnímu trávení volného času
našich dětí a mládeže.
Jiřina Páleníková, tajemnice MěÚ
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Anketní otázka měsíce října
Anketní otázky položené studenty Gymnázia Kojetín Michaelou Alexovou
a Anetou Ďurtovou zněly:
1). „Navštívili jste nějakou prázdninovou akci v našem městě?“
2). „Která podle Vás byla nejvydařenější?“
3). „Co Vás na ní nejvíce zaujalo?“

Tomáš Hudec, 17 let
1). Ano, byl jsem na Božkov festu i na
Dračích lodích.
2). Líbily se mi obě, ale kazilo to počasí.
3). Na Božkov festu samozřejmě metalové skupiny a na Dračích lodích
dračice.

Simona Stavová, 40 let
1). Navštívila jsem předhodovou akci
rádia Rubi a nedělní hodový program.
2). Líbilo se mi vše.

Jiří Leskovjan, 17 let
1). O prázdninách jsem nenavštívil
žádnou akci, protože jsem pracoval.
Ale na začátku září proběhl sportovní den, který jsem navštívil.
3). Nejvíc se mi tam líbilo pivo (smích)
a osvětlení.

Helena Kočičková, 49 let
1). No jistě, letos jsem toho stihla
hodně. Hodovou zábavu, Božkov
fest, Hudební léto i Dračí lodě.
2). Na hodové zábavě jsem se moc
nezdržela, ale byla jako každý rok
vydařená. Na Dračích lodích se mi
také líbilo, ale Hudební léto bylo trochu slabší. Božkov fest byl moc povedený, ale letos tu kulturu celkově
kazilo počasí.
3). Každá akce měla něco do sebe.

Gabriela Dederová, 22 let
1). Hodovou zábavu na sokolovně
a tradiční hody na náměstí.
2). No, tak obě byly dobré.
3). Dobrá hudba a skvělá parta.

Michaela Ďurtová, 14 let
1). Ano, Dračí lodě, byla jsem tam
celý víkend.
3). Závody byly velmi podařené, až
na ten déšť.

V neděli 4. října 2009 od 15 hodin
se v prostorách budoucí MŠ Jozífek
(vedle kostela) uskuteční

Karel Káňa, 37 let
1). Navštívil jsem skoro všechny
akce, co tu proběhly.
2). Nejlepší byly asi hody.
3). Vystoupení Dědy Mládka Ilegal
Band.

Mistrovství Kojetína
v pexesu a „město - jméno“
Srdečně jsou zváni všichni
bez rozdílu věku, vzdělání a vyznání!
Pro zúčastněné bude připraveno lehké
občerstvení, nebude chybět
ani doprovodný program pro nejmenší.
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Procházky Kojetínem (ulice a náměstí)
Komenského náměstí

Pojmenování dnešního Komenského
náměstí prošlo zajímavým vývojem.
Jak píše Karel Štéger, toto náměstí tvoří „jakýsi doplněk rynku”. Když
byla v roce 1899 posvěcena budova
kláštera Milosrdných sester sv. Kříže, na jehož stavbu finančně přispěl
olomoucký arcibiskup Dr. Theodor
Kohn, bylo náměstí pojmenováno
„Náměstí Dr. Theodora Kohna”.
Tento název se však neujal a stále se
říkalo „U kostela” nebo „U fary”.
Po 1. světové válce bylo náměstí
přejmenováno na „Husovo náměstí”.
Náměstí Míru

Dnešní náměstí Míru také v historii
několikráte změnilo svůj název. Patří
k těm nevelkým náměstím v Kojetíně, rozkládá se mezi náměstím Masarykovým a Vyškovskou ulicí. Před
1. světovou válkou se náměstí nazývalo „Radniční”, po válce se přejmenovalo na „Wilsonovo náměstí”.
Bývalé Komenského náměstí
Komenského náměstím byl původně
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nazván prostor od bývalé Vyškovské
brány (dnes křižovatka ulic Vyškovské, Palackého, Svatopluka Čecha)
po park na ulici Svatopluka Čecha,
před školou na náměstí Míru. Prostranství bylo v 80. letech 19. století osázeno okrasnými stromy a keři
a přeměněno na park. Velkou zásluhu na této změně měl Okrašlovací
spolek, vedený Dr. Rajmundem Skládalem a Rudolfem Kalovským. Park
byl ohrazen kovovým zábradlím. Dne
1. 5. 1919 byla v parku vysazena
„Lípa svobody”.

moderně upravena v roce 1904), ale
také podle pivovaru, který stával za
budovou hostince ve svahu.
Náměstí Svobody

Tržní náměstí

Název tohoto náměstí zůstává nezměněn. Patří mezi rozáhlejší náměstí a svažuje se k mlýnskému
náhonu. Prostor se původně svažoval mnohem více. V roce 1923 došlo
k jeho úpravě, svah byl snížen, celé
prostranství upraveno a silnice byla
vydlážděna.
Na tomto náměstí, v prostoru
u Mlýnské ulice, bývaly dobytčí trhy.
Na náměstí také stávaly kolotoče,
střelnice a houpačky.

Původně ulice „V Drahách”. Kronikář
Karel Štéger píše: „V celém Kojetíně
není ulice tak široké. Je to více jakés
veliké „náměstí in spe”.” A skutečně!
Po 2. světové válce „náměstí Rudé
armády”, po roce 1989 „náměstí Svobody” s památníkem, připomínajícím
osvobození Kojetína rumunskou
a Rudou armádou v květnu 1945.
Náměstí Republiky

Náměstí Dr. Beneše
Dnešní
náměstí
Dr.
Beneše,
původně zvané také „Pivovarské”
a později „Jiráskovo”. Náměstí
končilo Olomouckou bránou, která
byla zbourána jako poslední koncem sedmdesátých let 19. století.
Náměstí pojmenováno „Pivovarské”
nejen podle hotelu Pivovar (původní
stará
jednopatrová budova byla

Prostor mezi nádražím a dnešní
Tyršovou ulicí byl zastavěn ve dvacátých a třicátých letech 20. století.
Když se jednalo o pojmenování tohoto prostoru, bylo např. navrženo
náměstí Svobody, náměstí Dr. Bedy
Dudíka, ulice Fr. Zgody, sady Rudolfa Kalovského, ulice 28. října. Schváleno bylo pojmenování „náměstí
Svobody”, následovalo „náměstí
Osvobození”, po roce 1989 „náměstí
Republiky”.
řez
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Došlo do redakce
Internetový prostor
pro seniory
- www.sedesatka.cz
O prázdninách zahájil provoz významný neziskový internetový projekt pro seniory v České republice.
Na adrese www.sedesatka.cz je
umístěn informačně-zábavní systém
s desítkami stránek, vnitřně členěný
na čtrnáct krajů a sedmdesát šest
okresů. Internetový projekt „Šedesátka.cz“ umožňuje seniorům zapojit se při tvorbě jeho obsahu, každý
návštěvník může nejen číst, ale také
přispívat, přímo psát své články nebo
posílat redakci to, co jej zaujalo.
„Společnost v Česku spojuje seniorský věk s pasivitou, odevzdaností,
od seniorů již nic neočekává. Přitom

právě ve zralém věku může člověk
nabídnout životní zkušenosti a určitý
nadhled. Cílem projektu „Šedesátka.
cz“ je vytvořit českým seniorům prostor k vzájemnému sdílení, vyjádření
názorů, prostor k vytváření komunity.
Dát jim zkrátka do ruky symbolický
mikrofon“ vysvětluje Jan Vojvodík,
šéfredaktor webu „Šedesátka.cz“.
Internetový projekt www.sedesatka.
cz přizpůsobil seniorům jednoduché
grafické i technické řešení webu.
Hned v prvních dnech provozu se na
webu vytvořila aktivní seniorská komunita, která živě diskutuje a buduje
společenské vztahy.
„Regionální charakter projektu vytváří prostor i pro města a obce, které
mohou bezplatně zveřejňovat zajímavosti ze své historie i současnosti,
mohou zvát k návštěvě. Jejich oby-

vatelé zase najdou na jednom místě
nejrůznější informace, zpravodajství,
rozhovory, zajímavosti, křížovky, recepty, tipy a rady. Návštěvník, který
má dost času, se může pohodlně
projít celou republikou, zastavit se
třeba v každém kraji nebo okrese
a podívat se, jak Šedesátka.cz žije
u sousedů“ dodává šéfredaktor webu
Jan Vojvodík.
Navštivte www.sedesatka.cz. Třeba
se budete rádi vracet.
pres servis sedesatka.cz

Kroměřížská dráha, o. s. informuje
Vlakem na Výlov
Hradeckého rybníka
v Tovačově
Občanské sdružení Kroměřížská
dráha (KMD) vás všechny srdečně
zve na poslední letošní jízdy zvláštních vlaků po trati do Tovačova, kam
budeme při příležitosti tradičního Výlovu Hradeckého rybníka jezdit v sobotu a neděli 17. a 18. října 2009.

Studénka vyroben v roce 1964. Dnes
je jediným provozním zástupcem své
řady na Moravě a na tovačovské trati
si tento elegantní historický vůz odbude svou premiéru.
Jízdní řád zvláštních vlaků je
shodný pro sobotu i neděli:
Odjezdy z Kojetína - 8:13, 9:38,
10:45, 12:23, 13:38, 14:45, 15:58
Odjezdy z Tovačova - 8:44, 10:10,
11:30, 12:55, 14:10, 15:25, 16:31

Vlaky budou vedeny motorovým vozem M240.0113 brněnského Klubu
přátel kolejových vozidel. Motoráček, kterému se mezi železničáři říká
„Singrovka“, byl ve vagónce TATRA

Cestou vlaky zastavují v Uhřičicích
(na znamení) a Lobodicích.

Vlaková zastávka
Kojetín-sever
na mrtvém bodě

Do rozsáhlé rekonstrukce hlavní trati
Přerov - Kojetín - Brno na dvoukolejnou trať pro rychlost až 200 km/h
zbývá ještě cca 5 let, což je doba,
během které je možné výstavbu zastávky „Kojetín-sever“ na tovačovské
trati relativně snadno prosadit a náklady na její výstavbu minimalizovat
přidružením právě k modernizaci
hlavní tratě Brno - Přerov. Byla by veliká škoda tuto jedinečnou šanci, pro
sídliště „sever“ v tomto směru možná
poslední, nechat jen tak uplynout…

Kvůli několika administrativním překážkám letos město Kojetín nemohlo
zadat projekční firmě Moravia Consult vypracování studie o vlakové zastávce Kojetín-sever, jejíž prosazení
si KMD vytyčila jako jeden ze svých
cílů. Podporována stále větším zájmem o zastávku ze strany obyvatel
(nejen) Kojetína však KMD rozhodně
bude výstavbu zastávky prosazovat
i nadále.

30 Kč pro dospělého jedním směrem, 50 Kč „zpáteční“, děti 6 až 15
let platí zlevněné jízdné.
Podrobnosti k jízdám tradičně najdete na stránkách tovačovské trati:
www.prototypy.cz/tovacovka

Cena za svezení je stejná jako
u všech našich minulých jízd, tedy

Za KMD, o. s. Rostislav Kolmačka

V sobotu 3. října 2009
projedou Kojetínem zvláštní vlaky
tažené rychlíkovou parní
lokomotivou 475.101 „Šlechtična“,
a to při příležitosti oslav
140 let trati Brno - Přerov.
Vlak z Brna (odj. 9:20) přijede
do Kojetína v 11:30
a před 12. hodinou odjede
do Přerova, na zpáteční cestě
(odj. z Přerova 15:25) zvláštní vlak
do Kojetína dorazí v 15:40
a odjede po 16. hodině.
Přesné jízdní řády budou vyvěšeny
na nádraží a uvedeny na webových
stránkách Českých drah www.cd.cz
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Mateřská škola Kojetín
Září v Mateřské škole
Kojetín
Září je měsícem končícího léta
a nadcházejícího podzimu. Toto období bylo pro mnohé děti významné,
protože nastoupily poprvé do mateřské školy. A tak jsou od 1. září naše
školičky zase plné dětí. První týdny
byly náročné nejen pro nové děti
a jejich rodiče, ale i pro učitelky. Nyní
již máme „uplakaný týden“ úspěšně
za sebou a ve třídách je slyšet dětský smích.
Mezi děti v obou mateřských školách zavítal kašpárek s maňásko-

vou pohádkou. Ve čtvrtek 10. října
všechny děti zhlédly pohádku „Kašpárkovy pohádky“ v podání členů divadla z Uherského Hradiště. V úterý
15. září a ve středu 16. září navštívila nejstarší děti v obou mateřských
školách Marie Ryšavá z Městské
knihovny Kojetín s programem „Království princezny Pavlínky“. Zábavnou formou seznámila děti s dětskou
literaturou a jejich autory.
V úterý 22. září hned ráno nejstarší
děti obou MŠ odjely autobusem do
Kroměříže na dopravní hřiště, kde si
procvičily jízdu na kolech, koloběžkách a jednoduchá pravidla silničního provozu. Své znalosti si ověřily

i na předem připravených pracovních
listech.
A co nás čeká na podzim? Od 1. října
začíná kurz angličtiny pro předškoláčky a od 2. října začnou děti navštěvovat předplavecký výcvik v plaveckém areálu Města Přerova. Čeká
nás také cvičení ve velké tělocvičně
v sokolovně a již tradiční 5. ročník
„Drakiády“, která proběhne v areálu
MŠ. Všichni jsou zváni, včas zveřejníme informace o konání této akce.
Tak už zbývá doplnit přání, ať se
všem dětem u nás líbí a ať nám co
nejdéle vydrží podzimní sluníčko…
vedení školy

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Nový školní rok na naší
škole
I v letošním školním roce zaznamenají návštěvníci naší školy změny.
Školní družina se přestěhovala do
větších prostor do přízemí ve staré
budově. Má tak ke své činnosti vyhrazeny 2 velké místnosti, dále prostory pro stolní tenis a jednoduchý
přístup na školní hřiště.
Postupně připravujeme výuku ve
školní dílně, neboť si uvědomujeme
nutnost vést žáky k manuální práci
pro další uplatnění některých v dalším životě.
Školní dílna by měla být uvedena
do provozu nejpozději ve 2. pololetí
tohoto školního roku. Využívat ji budou žáci 1. a 2. stupně. Pro zájemce
bude zřízen kroužek nebo nepovinný
předmět.
Všichni žáci naší školy si ukládají
věci do uzamykatelných skříněk, což
přispívá k zajištění větší bezpečnosti
před možnými krádežemi.
Na škole se zlepšila aprobace učitelů, máme kvalifikovaného nedostatkového fyzika, chemika, učitele
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výpočetní techniky, dobré jazykáře,
a proto jsme od letošního roku začali
učit kromě angličtiny i jazyk německý
a ruský.
Přijali jsme speciálního pedagoga,
rádi bychom získali ještě jedno místo
asistenta pedagoga.
Od září pracuje na škole přípravná
třída pro předškoláky.
Učitelský sbor, který nyní pracuje na
škole, chce se svými žáky dosahovat
dobrých výsledků. Všichni vyučující
odvádí velmi dobrou práci, škola se
zapojila do jednoho z projektů MŠMT
a získala tak mimořádnou dotaci na
odměňování svých pracovníků.
V průběhu školního roku připravujeme spoustu aktivit pro naše žáky.
Zapojujeme se do různých projektů,
které nám přináší finanční prostředky navíc. Pokud nám vyjde projekt
z Evropských fondů, budeme mít novou jazykovou učebnu a učebnu pro
výuku praktických činností.
Školní vzdělávací program realizujeme v 1., 2., 3., 6., 7., 8. ročníku
a názvem „Škola pro všechny“ chceme říci, že rádi učíme všechny děti.
Olga Odehnalová, ředitelka školy

Realizace projektu
prevence dětských
úrazů - „Už vím“
Vzhledem k tomu, že škola je součástí sítě škol podporujících zdraví
a realizuje tak při své činnosti projekt
Zdravá škola, byla jí nabídnuta spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí v Olomouci.
Škola se bude účastnit projektu
k prevenci dětských úrazů, při plnění tohoto projektu bude škola spolupracovat s Městskou policií Kojetín,
Záchrannou službou, kynologickou
organizací, Policií ČR a studentkami
SZŠ.
Děti by se měly obeznámit s tématy
ochrany své osoby a první pomoci,
úrazy doma, úrazy ve škole - bezpečná škola, úrazy v dopravě, úrazy
ve volném čase.
Cílem tohoto projektu je, aby si děti
uvědomily nebezpečí vzniku úrazu
v různých situacích a více dbaly na
bezpečné chování při nejrůznějších
denních aktivitách.
Olga Odehnalová, ředitelka školy
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Turnaj ve stolním
fotbálku ve školní
družině
Ve dnech 18. - 22. září 2009 proběhl
na naší škole „Turnaj ve stolním fotbálku“.
Jednalo se o celoškolní akci, pořádanou Školní družinou. Zájem
o sportovní klání byl opravdu velký,
zúčastnilo se ho 54 žáků naší školy.
Atmosféra i výkony sportovců byly
skvělé.
Zvláštní ocenění patří dvojici děvčat,

která si v chlapecké konkurenci vedla báječně a postoupila až do semifinále, jsou to Veronika Horňáková
a Vendula Řihošková ze 4. třídy.
Celkové pořadí soutěžících:
1. místo - Michal Ston a Stanislav
Kyselý ze 7. třídy,
2. místo - Michal Staněk a Tomáš
Kotek z 9. třídy,
3. místo - Tomáš Ochocki a Dominik
Krátký z 9. třídy,
4. místo - Adam Ston a Jan Šverdík
ze 4. a 5. třídy,
5. místo - Veronika Horňáková
a Vendula Řihošková ze 4. třídy

Vítězům gratuluji a všem žákům děkuji za účast.
Alice Stonová

Základní škola nám. Míru Kojetín
Připravujeme vstup
do nového věku
Otevřením nové víceúčelové multimediální učebny se nám ve škole
otevírají další možnosti jak zmodernizovat naši výuku. Učebna je vybavena jako posluchárna s kapacitou
56 míst. Část míst má k dispozici

Vysaďme si vlastní les
Společně s Dětským parlamentem
naší školy vyhlašujeme další ročník
sběrové soutěže „Vysaďme si vlastní
les“. V minulém ročníku se nám podařilo nasbírat celkem 52 tun starého
papíru. Celkem to od začátku soutě-

připojení na internet, zázemí je doplněno o interaktivní systém s plným
ozvučením. Prostě neexistuje předmět, který bychom nemohli v naší
nové učebně vyučovat. Projektové
vyučování, on-line kontakty s našimi partnerskými školami, fantazii se
meze nekladou. Veřejnosti představíme nové prostory školy při našem
Dni otevřených dveří (4. prosince

2009), kdy již bude zaběhnutý normální režim.
Děkujeme tímto všem našim partnerům - zřizovateli Městu Kojetín i dodavateli stavby firmě Ptáček za velice dobře odvedenou práci a věříme,
že pomůže dále pozvednout úroveň
školství v celém regionu.

žení je více jak 112 tun odpadového
papíru.
První kolo tohoto ročníku 2009 - 2010
se uskuteční v úterý 6. října 2009 od
7.00 do 16.00 hodin na tradičním
místě u školní garáže, kde bude
umístěn kontejner. Sbíráme všechny
druhy papíru (včetně lepenky), pev-

ně svázané do balíčků, tak, aby manipulace s nimi byla co nejjednodušší. Věříme, že se nám s pomocí žáků
i všech příznivců naší školy podaří
překonat stávající denní rekord 14
tun. Výsledky uveřejníme na našich
školních webových stránkách.
Zdeněk Šípek

vedení školy

Zahájení školního roku na naší škole
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Základní škola Sladovní Kojetín
Rozdávat radost a krásu
Úspěch jde ruku v ruce s popularitou a kulturní vystoupení dětí ze ZŠ
Kojetín, Sladovní 492 na Mezinárodním festivalu „Písničkou ke slunci“ v Plumlově v červnu letošního
roku vyvolalo zákonitou odezvu. Již
podruhé mohly naše děti rozdávat
radost a krásu. Organizace Kiwanis klub z Českého Krumlova naši
školu pozvala k účasti na akci „Den
bez bariér“, jehož 6. ročník se konal
12. září 2009 v historickém klenotu
jižních Čech v Českém Krumlově.
A jaké to tam bylo? Nádherné, úžasné, můžeme mluvit jen v superlativech…
Pořadatelé zařadili kojetínské děti
celkem do pěti vstupů v hlavním
dopoledním
programu.
Chlapci
a děvčata zazpívali společně tři romské písně, dívky zatančily Hip-hop
a všichni znovu zpívali s doprovodem
dvou kytar - tentokrát česky a slovensky. Po krátké pauze moderátor
ohlásil všemi očekávaný chlapecký
breaking a scénický tanec Vyznání.
Byli jsme dojatí, když se krumlovské náměstí Svornosti zaplnilo lidmi,
zahraniční výpravy turistů zůstávaly
stát a s úžasem sledovaly kreace

našich kluků. Aplaus byl takový, že
tanečníci opakovali celé číslo znovu.
Byl to impozantní výkon hodný profesionálů.
Odměnou pro děti byla adreanlinová
plavba po řece Vltavě na dřevěném
voru a průzkum historické části města spojený s prohlídkou druhého největšího zámku v Čechách. Děti potěšilo i to, že získaly spoustu nových
kamarádů, obdivovatelů a fanynek.
Všichni byli výborní, ale přece jen
budu jmenovat opory celého týmu:
Josefa a Nikolase Giňovi, kteří zpívali a doprovázeli strhující hrou na dvě
kytary sborový zpěv. Za dívky bych
chtěla pochválit především Denisu
Mikovou jako hlavní tanečnici.
Milan Miko byl duší a šéfem „b-boys“
(Nikolas Giňa a Jiří Vrbík), které
skvěle doplňoval fantastickou pohybovou robotikou. Sourozenecké duo
Denisa a Milan Mikovi naopak překvapilo publikum po divokém akrobatickém street dance romantickým
provedením tance „Vyznání“. Choreografické přípravy se ujala maminka
dětí paní Miková a patří jí za to naše
poděkování.
Informace o Kojetíně a Olomouckém
kraji zaznívaly z pódia v různých
vstupech moderátorů celé dopoled-

ne. Ředitelka festivalu Laďka Šmejkalová byla naší účastí nadšena
a myslíme si, že Základní škola Sladovní z Kojetína se na festivalu zapsala velmi dobře.
A komu poděkovat? Samozřejmě ředitelství školy a pedagogům, pro které realizace tak náročné akce znamenala obětování spousty hodin volného času. Byli to především Blanka
Kaštilová a Rastislav Pompa. Nadpis
dnešního článku by pro ně měl být
malou odměnou. Na závěr si nechávám to důležité - poděkování zastupitelům města, starostovi Mojmíru
Hauptovi a místostarostovi Jiřímu
Šírkovi, kteří nás podpořili nejen morálně, ale i finančně. Vážíme si této
spolupráce a těšíme se na další.
Vilma Ottová
zástupce ředitele ZŠ Sladovní

Městský dům dětí a mládeže Kojetín
Pyžamové odpoledne
V sobotu 29. srpna 2009 bylo pro
děti i jejich rodiče v kulturním domě
v Křenovicích uspořádáno k ukončení prázdnin tzv. „Pyžamové odpoledne“. Všichni se sešli v pyžamech,
ve kterých soutěžili. Bylo připraveno
jedenáct stanovišť a výtvarné dílny. Soutěžící museli splnit všech
jedenáct úkolů a na každém stanovišti dostali jako indicii jedno písmeno. Po nasbírání všech písmen,
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vyluštili tajenku, pomocí níž se jim
otevřela „dvířka“ do výtvarné dílny,
kde si mohli vyrobit například čepičku Večerníčka, klauna - zápich a vymalovat omalovánky.
Následovalo vyhlášení nejúžasnějšího pyžámka, předání diplomů
a odměn.
Úplně nakonec byla připravena balónková diskotéka.
Vstupné na akci bylo dobrovolné, odměny pro děti věnovali rodiče a prarodiče soutěžících dětí.
Jana Hrušáková

Týden otevřených dveří
V týdnu od 7. do 11. září 2009 si
mohly děti prohlédnout prostory na
„domečku“. Navštívily nás především
děti z 1. stupně základních škol. Každá třída přišla se svou paní učitelkou.
Připravili jsme pro ně zajímavý program - ve výtvarné dílně si vyrobily
ozdobnou svorku jako záložku např.
na sešit a na zahradě si zaskákaly
na trampolíně, zastřílely si z luku,
vyzkoušely si shodit ruské kuželky
a trefit se míčem do basketbalových
košů.
Petra Otáhalová
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Městský dům dětí a mládeže Kojetín
Cyprinus Caprio
pohár 2009
MěDDM Kojetín ve spolupráci s ČRS
- MO Tovačov uspořádal v sobotu
5. září 2009 rybářské závody mládeže do 15 let „Cyprinus Caprio pohár 2009“. Na chovném rybníku ČRS
MO Tovačov v Měrovicích se sešlo
10 mladých rybářů a 2 rybářky z Kojetína, Chropyně a Tovačova. I přes
to, že v rybníce se to hemží kapry,
špatné počasí způsobilo minimální
braní kapra a lovil se hlavně lín.

„Kolem kašny
dokolečka svezeme
se na kolečkách“
V pátek 18. září 2009 od 16 hodin
proběhla v rámci „Evropského týdne
mobility“ soutěž pro děti na kolečkových bruslích, odrážedlech, koloběžkách a kolech.
Soutěž se konala na Masarykově
náměstí v Kojetíně a byla určena pro
děti do 15-ti let.

Největšího kapra (44 cm) ulovil Marek Zavřel. Celkové umístění: 1. místo Pavel Měrka, 2. místo Alena Patrmanová, 3. místo Ladislav Patrman.
Vítězové obdrželi poháry, diplomy
a hodnotné věcné ceny - feeder prut,
naviják, plavačkový podběrák, rybářské křesílko a další rybářské potřeby,
které udělaly radost všem účastníkům.
I přes nepřízeň počasí se závody vydařily - těšíme se na další ročník.
„Petrův zdar!“
Slávek Ruman, vedoucí ZK
rybářského a organizátor závodů

Ulov si svou první
rybku

Po zapsání se všichni závodníci rozptýlili na svá stanoviště, která byla
rozmístěna okolo kašny. Jednotlivá
stanoviště byla sestavena z několika
překážek podle kategorie závodního
prostředku. Závody byly odstartovány najednou a děti začaly závodit.
Každý se snažil dosáhnout co nejlepšího výsledku. Nejrychlejší závodníci byli: kategorie kolo - Marek
Židlík, koloběžka - Milan Mareček
a kolečkové brusle - Patrik Zavřel.
Jmenovaní byli vyhlášeni na závě-

rečném nástupu, kde všichni dostali
čokoládovou medaili a účastnický
list.
Pro zpestření bylo pro děti připraveno malování křídami na chodník
a soutěžní zápolení.
Celou akci doprovázel Jiří Jirák s hudební produkcí.
Akce se zúčastnilo 53 dětí s rodiči,
kteří závodily a okolo 30 dalších,
kteří se přišly podívat a povzbuzovat
své kamarády.
Jana Hrušáková

V říjnu se můžete těšit:
víkend 2. - 4. 10. 2009

sobota 10. 10. 2009

Setkání táborníků
z LT Nejdek

„Pochod slováckými
vinohrady“

sobota 3. 10. 2009

Přespolní běh

„Jdeme lovit mamuta“

historicko - přírodovědné putování
pro děti, rodiče s dětmi…

„Můj čtyřnohý kamarád“
soutěž s vlastními
zvířecími mazlíčky

okrskové kolo

Turnaj ve stolním tenise
29. 10. - 1. 11.2009

Westernový víkend
v Koryčanech

Na rybníku Jordán jsme v sobotu
12. září 2009 pořádali již tradiční akci
„Ulov si svou první rybku“.
Téměř 30 dětí využilo krásného počasí a přišly si „zachytat“ plotičky,
kapříky a jiné rybky.
Mladí rybáři si po „náročném“ lovu
odnesli velký zážitek, sladkou odměnu i „rybářský diplom“.
Martina Dočkalová

Připravujeme:
Kurz práce s keramickou
hlínou pro dospělé
( 1. schůzka již v říjnu)

15. - 17. 1. 2010 a 19. - 21. 2. 2010

Lyžování v Krkonoších
Lyžování v Jeseníkách

( 5 sobot v lednu až únoru 2010)
Přihlášky do 31. 10. 2009
6. - 12. 3. 2010

Jarní prázdniny
v Kunčicích pod Kral. Sn.
( pro rodiče s dětmi)

9

Kojetínský zpravodaj

10/09

Městský dům dětí a mládeže Kojetín
Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2009/2010
Počítače a technika
Plastikoví modeláři od 2. tř. 200 Kč
Výpočetní technika od 2. tř. 200 Kč

Vzdělání, kultura a tanec
Country tanec zač. od 1. tř. 300 Kč
Keramika
od 1. tř. 600 Kč
Sborový zpěv
od 1. tř. 200 Kč
Výtvarný I, II
od 1. tř. 400 Kč
Vaření
od 1. tř. 200 Kč
Kvítko - taneční
1. - 3.tř. 300 Kč
Sluníčko - folklór
od 1. tř. 300 Kč
Orientální tance
od 3. tř. 300 Kč
HIP - HOP
od 5. tř. 400 Kč
Táborová kytara
od 5. tř. 200 Kč
GATE - taneční
od 6. tř. 300 Kč
FREEDANCE
od 7. tř. 300 Kč
STREEDANCE
od 4. tř. 400 Kč

Sportovní
Miniaerobic
od 5 let 250 Kč
Aerobic
od 1. tř. 300 Kč
Florbal I, II, III
od 1. tř. 300 Kč
Turisticko lyžařský od 1. tř. 50 Kč
Sportmix I, II
od 4. tř. 300 Kč
Stolní tenis
od 3. tř. 300 Kč
Střelba ze vzduch. od 5. tř. 400 Kč
Volejbal dívky I,II,III od 3. tř. 400 Kč
Bojové umění
od 3. tř. 400 Kč
Bedminton
od 6. tř. 300 Kč
Jezdectví
od 5. tř.
Jiné
Lyžování a snowboarding 1750 Kč
Klubáček
(5 jednodenních zájezdů s výukou)		
Klub instruktorů
Příroda
Čtyřlístek - příroda od 1. tř. 200 Kč
Rybáři - začátečníci od 3. tř. 300 Kč
Rybáři - pokročilí od 5. tř.300 Kč

od 5 let 50 Kč
od 5. tř. 50 Kč

Pro nejmenší
Klubíčko
4 - 6 let 300 Kč
Školička
rodiče a děti 100 Kč

Okolní obce
Kynologický Křenovice od 1. tř. 50 Kč
Keramika Měrovice od 1.tř.600 Kč
Lumpíci Oplocany
od 1.tř.400 Kč
Keramika Křenovice od 5 let 600 Kč
Keramika Polkovice od 5 let 600 Kč
Broučci Křenovice 4-7 let 300 Kč
Baby klub Křenovice r + d 100 Kč
Šikulka - kapela Stř. od 1. tř. 300 Kč
Šikulka - výtvarný Stř. od 1. tř. 300 Kč
Úplata za zájmové kroužky je stanovena na školní rok 2009/2010.
Přihlášky a bližší informace na
MěDDM Masarykovo nám. 52, Kojetín, tel. 581 76 24 98.
Pravidelné schůzky budou probíhat od 14. 9. 2009 do 31. 5. 2010.
Termín a místo schůzky bude zveřejněn na nástěnkách MěDDM, na
školách a na vývěsce u sokolovny.

Kam za kulturou v říjnu 2009
Otevíráme taneční kurz

TANEČNÍ pro dospělé

AUTOGRAMY ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ

Pro milovníky koní a country

Pro rock(chtivé)

Začínáme ve středu 7. října 2009 - 19.30 hodin
(a potom pravidelně každou středu od 19.30 hodin)
Kurz vede taneční mistr Pavel Nečesaný z Přerova
Sokolovna Kojetín
kurzovné: 600 Kč (7 lekcí + závěrečná taneční)

HUBERTOVA JÍZDA KOJETÍN 2009

sobota 17. října 2009
Sraz jezdců a koní - 10 hodin
Místo konání: Pole (Levý trávník) u Račové (start i cíl)
směr: stadion - loděnice - most Dr. Šíleného
- bývalá farma Račová
Vstup veřejnosti zdarma, občerstvení zajištěno!

Srdečně zve Svaz chovatelů a příznivců moravského teplokrevníka
a MěKS Kojetín, akci podporuje: Město Kojetín a Agro-družsto Kojetín

Večerní zakončení Hubertovy jízdy pro širokou veřejnost

HUBERTOVA COUNTRY ZÁBAVA

sobota 17. října 2009 - 20 hodin
K tanci a poslechu zahraje country kapela Žízeň
z Grygova - výuku country tanců zajistí členové Lucky
While Kojetín - uvidíte ukázky dovedností s lasem,
bičem i kolty - ochutnáte pravé kovbojské speciality
a nápoje - vstupenky budou slosovatelné...
Sokolovna Kojetín, vstup: 70 Kč
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Výstava

ze sbírky akad. sochaře Stanislava Hlobila ml.
Výstava otevřena
od 12. října 2009 do 20. listopadu 2009
Galerie VIC Kojetín - Vzdělávací a informační centrum
Masarykovo náměstí 8 Kojetín

BETHRAYER MEATFLY FEST

Dark Gamballe (Vyškov), Hazydecay (Olomouc),
Luca Brasi (Praha), Tortharry (Hronov),
Concrete (Plzeň), Magma Hotel (Štětí),
Checkpoint (Praha), Bethrayer (Kojetín)...
profi zvuk a světla zajistí Jiří Jehlář a jeho team
speaker akce: Filip Bartek (moderátor rádia RockMax)
sobota 24. října 2009 - 18 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 120 Kč
Těšíme se na vás!

Sportovní dopoledne pro ženy a dívky

CVIČME V RYTME (4)

sobota 31. října 2009 od 9 hodin
Čtyři hodiny cvičení v rychlém tempu!
Rozpis cvičení bude včas zveřejněn!
Sokolovna Kojetín
vstup: 150/celé dopoledne + nápoj zdarma
50 Kč/hodina
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Připravujeme na listopad
Přinďite na besedo!
Hanácká beseda MěKS Kojetin vás zve na

SETKÁNI BÉVALÉCH I SÓČASNÉCH
TANEČNIKO A PŘIZNIVCO
HANÁCKÉ BESEDY KOJETIN

„Možete si poklábosit, zatancovat
nebo enem tak poseďet!“
V soboto 14. listopada 2009
od 16 hoďin odpoledňa v kojecké Sokolovňe
Do tanca a k poslecho bode vehrávat cimbálovka
Dubina, program zpestřijó vestópenim naši némenši
ze Slonéčka a taky všeci poheblivi z Hanácké besedy...
O idlo aji piti bode postarany!
Přispivat se bode padesátikorunó
Ze srdca zvó Hanáci z Kojetina

Tradiční taneční středa pro rodiče a přátele
účastníků tanečního kurzu

PRODLOUŽENÁ TANEČNÍ

středa 18. listopadu 2009 - 17.00 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč
Travesti skupina opět v Kojetíně

TRAVESTI SKUPINA SCREAMERS
sobota 21. listopadu 2009 - 19.30 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 170, 160 Kč

Zeměpisná přednáška pro žáky základních škol
a studenty gymnázia

POHODÁŘI - INDONÉSIE

(Všichni členové i příznivci Hanácké besedy obdrží pozvánku.
Ten, který pozvánku neobdrží, nechť se prosím přihlásí na
MěKS Kojetín - tel: 581 76 20 46, 774 001 405 - děkujeme)

pondělí 23. listopadu 2009 - 8.15 a 10.15 hodin
Uvádí: Pohodáři Kopřivnice, Sokolovna Kojetín

Výstava fotografií

Tradiční akce, která oznamuje příchod
předvánočního adventního času

Honza Mrňka z Kojetína

Výstava otevřena
od 30. listopadu do konce roku 2009
Galerie VIC Kojetín - Vzdělávací a informační centrum
Masarykovo náměstí 8 Kojetín

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ
pátek 27. listopadu 2009 - 17 hodin
Tradiční program na náměstí s ohňostrojem...

Z kulturních akcí
BOŽKOV FEST 2009
je za námi…
Třetí ročník hudebního festivalu Božkov fest se letos uskutečnil v sobotu
18. července v již tradičním areálu na
střelnici v Kojetíně. I přes velmi špatné počasí se mu podařilo zlomit loňský rekord v návštěvnosti a přinést tak
několika stovkám fanoušků skvělé hudební zážitky i příjemné vzpomínky na
celé festivalové odpoledne.
Pořadatel akce - sportovní klub sranda-fotbálku R. K. Božkov o. s. - se při
letošních přípravách zaměřil především na celkové zkvalitnění zvukové
a osvětlovací techniky na festivalu
a pochopitelně věnoval mnoho času
také výběru jednotlivých účinkujících
kapel. Výsledkem byl nakonec kok-

tejl celkem 15-ti hudebních formací
různých stylů a pojetí muziky, v němž
svou skvělou nezapomenutelnou příchuť potvrdili slovenští No name, následovaní populárními kapelkami typu
The.Switch, Imodium, Dark Gamballe
či Totální nasazení. Ani letos pak samozřejmě nechyběly kojetínské stálice - Bethrayer či IQ Opice. Pozvání na
Božkov fest přijali dále Rattle Bucket,
Dukla Vozovna, Barricade, My wave,
NSOS, Attention, The Rest či Groove.
Zkrátka výběr byl pestrý, kvalitní a především také rozdělený mezi dvě festivalové scény, což lze označit za jednu
z největších inovací celé akce.
Božkov fest 2009 nebyl však letos
pouze ve znamení zkvalitnění pódiové
techniky či většího počtu hudebních
skupin. Poprvé ve své historii byl bohužel i ve znamení celodenního deště,
což s sebou přineslo nejednu složitou
situaci - špatným stavem travnatého
podkladu v areálu počínaje a zhoršenými podmínkami pro návštěvníky
akce konče. I přes tento fakt je však na
místě vyzvednout atmosféru, kterou
dokázalo všech cca 800 příchozích fanoušků na festivalu vytvořit.
V rámci počasím daných možností lze

tedy s odstupem času vzpomínat na
Božkov fest 2009 jako na velmi vydařenou akci. Časový harmonogram celé
produkce se v podstatě beze změn podařilo dodržet, všichni účinkující hodnotili akci velmi pozitivně a návštěvníci
opět předvedli, že ani špatné počasí
není mnohdy tak velkou překážkou,
jak by se mohlo zdát.
Jako pořadatelé bychom chtěli závěrem tohoto článku poděkovat všem
soukromým i veřejným subjektům,
které letošní třetí ročník Božkov festu jakýmkoliv zůsobem podpořily
a pomohly tak jeho realizaci. Chtěli bychom poděkovat všem členům
a přátelům sportovního klubu Rudy
Koně Božkov Old School, kteří bez
nároku na jakoukoliv odměnu pomáhali při přípravách i průběhu festivalu.
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Z kulturních akcí
A velký dík patří samozřejmě také vám
všem - našim milím fanouškům a návštěvníkům. Za to, že jste přišli, že jste
se bavili a že nezapomínáte na to, že
Božkov fest je tu pro vás.
Více informací o festivalu lze nalézt
na internetových stránkách akce
www.bozkovfest.cz.
Dominik Vlč
foto: Ondřej Kramář

Ochotníci z Brodku
v Kovalovicích
V pátek 4. září 2009 zavítal na zámeček do Kovalovic každoroční účastník Divadelního Kojetína, nám známý
Divadelní soubor J. K. Tyl z Brodku
u Přerova, který místním divákům zahrál v režii Evy Procházkové malou
divadelní komedii chorvatského autora
Petra Petroviče s názvem Bóží dopuš-

HC Olymp team Praha
bojoval v Kojetíně
Pražský HC Olymp team v čele
s Martinem Dejdarem soutěžil s týmem města Kojetína, který tvořili
zástupci města a místních firem,
ale také bývalé sportovní osobnosti.
Týmy soutěžily v turnajích v nohejba-

Jóga je v Kojetíně
stále populární
Jóga by se dala do srozumitelné
mluvy přeložit jako aktivní meditace. Obecně jóga je cvičení, při kterém se snažíme sjednotit naše tělo s
myslí. Spousta lidí už pochopila, že
jóga je jednou z forem jak se můžeme po náročném dnu v práci zklidnit
a načerpat novou energii. V dneš-

Víkendová pohádka
pro děti
Slunečné počasí v neděli 13. září
2009 vybízelo všechny spíše k výletům a procházkám, ale na sedm
desítek dětí zlákalo také do místní
Sokolovny na víkendovou divadelní
pohádku. Do místní sokolovny přijeli
herci z Hravého divadla z Brna s pohádkovým příběhem s názvem Když
jde kůzle otevřít. Divadelní pohádka
autorů Jana Vodňanského a Petra
Poláka vznikla na motivy známé po-
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tění. Bohužel deštivé počasí nenalákalo do divadla mnoho návštěvníků,
ale ti co přišli, zhlédli podívanou, která
je zavedla na balkánský venkov plný
mužů s horkou krví, krásných dívek
a nasupených tchýní. Trošku pomluv
a podezření rozpoutalo na jevišti pravé
Boží dopuštění. Děkujeme ochotníkům
z Brodku za zpříjemnění pátečního
podvečera v nedalekých Kovalovicích,
také děkujeme všem divákům, kteří
přišli a podpořili brodecké ochotníky.
le, plážovém volejbale a tenise. Mužstva si dokonce zasoutěžila na řece
Moravě, kde si sportovci poměřili síly
v závodech na dračích lodích. Sportovní den se spoustou legrace se konal v sobotu 5. září 2009 v areálu sokolské zahrady. Sportovní exhibiční
utkání nakonec skončila nerozhodně
5:5. Celou akci moderoval a vtipně

komentoval Pavel Nový. Nechyběly také hry a soutěže pro děti, které
připravil MěDDM Kojetín. Sportovní
den byl zakončen bohatým večerním
programem, ve kterém se ve dvou
vstupech představila kojetínská taneční country skupina Lucky While a
k tanci výtečně zahrála skupina Galaxy z Olomouce.

ním uspěchaném světě, který je plný
stresu a „honěním se za prací“ to
platí dvojnásob. Na cvičení přichází lidé unaveni a vystresováni, ale
domů odchází dobře naladěni a odpočati. Získají tak energii do dalšího
dne. Jóga nás naučí vnímat přítomnost, můžeme ji pokládat za aktivní
formu odpočinku a relaxace, pomůže
nám poznat naše tělo, pomocí různých cviků získáme větší pružnost

těla, zklidní naši mysl, odbourá stres
a deprese.
Jóga je prostě skvělý prostředek jak
ulevit tělu a zároveň také mysli.
Oprostit od stresu se můžete na
hodinách jógy i v Kojetíně. Pod vedením zkušené a trpělivé cvičitelky
Aleny Flegelové z Přerova se cvičí
od 8. září 2009 každé úterý od 17 hodin v horní tělocvičně na poliklinice
v Kojetíně.

hádky. Kdo by neznal pohádku Vlk,
koza a kůzlátka nebo také O neposlušných kůzlatech - variací stejného příběhu je mnoho. Vždycky jde
o stejný příběh: maminka koza varuje kůzlátka před zlým vlkem, který je chce sežrat a nařizuje jim, aby
v její nepřítomnosti nikomu neotvírala. Vlk vymýšlí všechny možné
finty a vynakládá veškerou snahu,
aby kůzlátka přechytračit. Nápaditě
muzikálově zpracované představení
s patřičnou dávkou humoru pobavilo
děti i dospělé. Jestli se podařilo vlkovi kůzlátka obelstít, se musíte zeptat

dětí, protože ty už to po zhlédnutí nedělní pohádky s jistotou vědí.

10/09

Kojetínský zpravodaj

Z kulturních akcí
Z nádvoří se ozýval zpěv
Líbezné melodie a známé písně se
linuly v pátek 11. září 2009 z nádvoří
Vzdělávacího a informačního centra,
kde se konala slavnostní zahajovací
zkouška pěveckého souboru Cantas.

Cvičení Pilátes formuje
postavu
Toto cvičení je vhodné pro každého,
nezáleží na věku ani zdatnosti,
je zkrátka pro všechny, kdo chtějí
zlepšit kondici a postavu. Cviky
se dají různé kombinovat, takže je

Taneční prostě frčí
Taneční jsou ve světě ojedinělým
fenoménem, který v současné době
prostě frčí. Tanec se stává čím dál
větší módou a počty pořádaných
tanečních plesů a zábav jsou rok
od roku vyšší. A nemalý vliv na to
má bezpochyby populární televizní soutěž Star Dance. Neovládat
toto krásné umění je dnes již téměř handicap a nechat si ujít krásu
a zábavu s ním spojenou je skoro
hřích. Tak neváhejte a vrhněte se
do víru tance. Kdo by se nechtěl
ladně prohánět po parketu v rytmu
samby nebo naopak ochutnat ta-

Cantas rozezpíval
designové centrum
Město Kojetín se letos poprvé zapojilo do celoevropské akce „Evropský týden mobility“. Při této příležitosti připravilo celou řadu akcí
zaměřených na ochranu životního prostředí. Jednou z nich byla
i cyklojízda s názvem „Na kole
s místostarostou po okolí Kojetína“, která se konala ve čtvrtek
17. září 2009. Cílem byla návštěva Design centra Hanák nábytek

Zpěvačky sboru nejdříve provedly
rutinní zkoušku, na které se začaly
učit nové písně a zopakovaly si
také písně ze staršího repertoáru.
V podvečerních hodinách mezi
sboristky zavítal výborný muzikant
z Bezměrova Milan Zahradník, který

je celý večer doprovázel na harmoniku
a hrál jednu píseň za druhou.
Slavnostní večer se vydařil, noví
členové se seznámili s těmi stálými a
navázali nová přátelství. Pěvecký sbor
má stále dveře dokořán a rád do svých
řad přivítá nové zpěvačky i zpěváky.

možné sestavit program pro úplné
začátečníky a značně pokročilé.
Základním prvkem této metody je
uvědomění si činnosti všech svalů
při jakékoliv činnosti. Neznamená
to jen zvládnout hodinu cvičení
a míru obtížnosti jednotlivých cviků,
jde také o koncentraci těla a duše.
Aby cvičení bylo opravdu účinné

a splnilo své očekávání, nezáleží
proto na kvantitě, ale na kvalitě
cvičení. Ke cvičení potřebujete pouze
pohodlný sportovní oděv a podložku.
Zacvičit si můžete od 15. září 2009
každé úterý od 19 hodin v sále
Vzdělávacího a informačního centra
na Masarykově náměstí s cvičitelkou
Monikou Parákovou.

jemství standardních tanců? Hledat
taneční kurz v Kojetíně už nemusíte
- od středy 16. září 2009 začaly taneční hodiny pro náctileté (studenty středních škol). Taneční umění
vyučuje mistr Pavel Nečesaný každou středu od 17. hodiny v sále Sokolovny Kojetín. Na tanečníky čeká
deset klasických lekcí, jedna prodloužená taneční a slavnostní závěrečná kolena s živou kapelou.
Zároveň upozorňujeme všechny
příznivce tanečního umění, že od
středy 7. října 2009 se také rozjedou taneční pro dospělé, které budou probíhat každou středu
od 19.30 hodin v sále sokolovny.

Máte jedinečnou možnost naučit se ladnému tanečnímu pohybu
a ohromit tak své známé v blížící se
plesové sezóně.

a. s., kde se účastníci nejenom seznámili s reprezentativním výběrem
z produkce společnosti, ale přímo
v prostorách centra také vyslechli
koncert v podání pěveckého souboru Cantas, který vede Zuzana
Zifčáková. Soubor pracuje pod hlavičkou MěKS Kojetín. Nadšené sboristky zazpívaly přítomným několik
známých písní z repertoáru jarního
koncertu s názvem „Toulavý boty“.
Koncert provázel potlesk a popěvky
všech zúčastněných. Na závěr byly
zpěvačky odměněny pamětní medailí, které jim předali koordinátoři akce

Eliška Izsová a Jiří Stav. Členky souboru jim děkují za zprostředkování
a umožnění koncertování.

Cestopisná beseda
Ve středu 23. září 2009 uspořádala Městská knihovna Kojetín v rámci
programu „Evropský týden mobility“ besedu s Lenkou a Václavem
Špilarovými, cestovateli a autory
řady překrásných výpravných knih
z nejrůznějších koutů světa, s názvem
Oceánie - Perly Havajských ostrovů.
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Přednáškový projekt
zakončený hudebním
festivalem
Centrum sociální prevence KappaHelp Přerov otevřelo v Kojetíně pobočku, která začala pracovat od 16.
září 2009 na poliklinice. Aby se centrum dostalo do podvědomí občanů našeho města byl uspořádán ve
spolupráci s MěKS Kojetín ve dnech
24. - 26. září 2009 přednáškový
protidrogový projekt zakončený hudebním festivalem. První přednáška
s názvem Závislosti a moderní společnost se konala ve čtvrtek 24. září
2009 a byla určena žákům 2. stupně
základních škol. Program byl zaměřený na prevenci užívání drog, závislosti na alkoholu, ale i nelátkové
závislosti jako je například gambling.
Přednášku vedly čtyři pracovnice
centra Kappa-Help. Druhá přednáška
byla určena rodičům problémových,
ale i neproblémových dětí a nesla název Rodiče a drogy - proběhla
v pátek 25. září 2009. Účast na této
přednášce byla mizivá - rodiče si

zřejmě neuvědomují číhající nebezpečí, na které upozornila přednášející. Vysvětlila také jak rodiče poznají,
že dítě něco bere, jaké jsou typické
projevy běžně užívaných drog a jak
postupovat, pokud mají podezření
na užívání drog. Zmínila také přehled typů léčby a drogovou situaci na
školách na střední Moravě.
V sobotu 26. září 2009 byl projekt
zakončen hudebním festivalem
s názvem Haluz - Kappa-Help fest, na
kterém vystoupili MC Turner (USA)
a Afrodisiak (reggae-ska- rockenrol
- Praha), Veselá zhouba (rock-alternative - Kojetín/Prostějov), Bloodground (trash-core - Kojetín), Hans
Fucker Band (rock-alternative - Kroměříž) a Sto chutí (crossover-grunge

- Prostějov).
Děkujeme tímto všem za pomoc při
organizování tohoto projektu, který
se zabýval palčivými otázkami dnešní doby, děkujeme také všem za
účast a podporu v boji se závislostmi
moderní společnosti.
více na www.kojetin.cz/meks
-svah-

Městská knihovna Kojetín
pořádá

TÝDEN KNIHOVEN 2009
ve dnech 5. - 11. října 2009

- všichni zájemci, kteří v tomto
týdnu navštíví knihovnu,
se mohou zaregistrovat
až do konce letošního roku
zcela zdarma!
- po celý týden budou probíhat
exkurze žáků základních škol
a gymnázia do knihovny
- v úterý 6. října 2009
se uskuteční Den otevřených
dveří knihovny
- v dětském oddělení jsou
připraveny zajímavé soutěže
pro všechny věkové kategorie
- na každého čtenáře, který
v tomto týdnu navštíví dětské
oddělení, čeká milé překvapení
v podobě drobného dárku!
- celý „Týden knihoven“ uzavře
setkání dobrovolných
knihovníků
knihovnického střediska Kojetín

Došlo do redakce
Barák show
na Nové ulici
Rok se sešel s rokem a již tu máme
zase konec prázdnin. Jenže v sobotu 29. srpna nám obloha ukazuje,
že bude celý den pršet, proto výbor
domu přesouvá „Barák show“ na
neděli 30. srpna v 9.00 hodin. V neděli již od rána začíná svítit sluníčko
a děti z domu jsou již od rána připraveny, aby dobře ukončily letošní
prázdniny.
„Barák show 2009“ může začít, je připraveno na 25 dětí z Kojetína a máme
tu i dvouletého chlapce z Kroměříže
a děvčátko z Trutnova.

14

Děvčata a chlapci závodili na koloběžkách, v nošení vajíček, v běhu
přes překážky, skoku do pískoviště
a také absolvovali stezku odvahy.
Nejzajímavější pro všechny děti byla
honba za pokladem se stezkou odvahy, která vedla sklepem našeho
domu. Vyvrcholením celého dne byl
táborák, u kterého si děti opékaly
špekáčky.
Tato „Barák show“ končila až pozdě
odpoledne a všechny zúčastněné
děti byly příjemně unavené, ale spokojené.
Za pěkný den je nutné poděkovat
všem organizátorům. Hlavně Veronice Králíkové, Karlu Nucovi mladšímu

a všem dospělým z domu Nová 1259
- 60, kteří pomohli při přípravách tohoto dne pro své děti a vnuky. Ať žije
„Barák show“ roku 2010.
Petr Bosák
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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov
„Jsem vděčný Tomu, který mě zmocnil - Kristu Ježíši, našemu Pánu - že mě poctil tou výsadou, abych mu mohl
sloužit.“ 1. Timoteova 1,12

Program setkání v říjnu 2009

1., 8., 15., 22. a 29. 10. 2009 - čtvrtek

7., 14., 21. a 28. 10. 2009 - středa

od 18.00 hodin na faře

od 13.30 hodin ve škole (ZŠ Sladovní ul.)

4. 10. 2009 - neděle

7., 14., 21. a 28. 10. 2009 - středa

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

od 18.00 hodin v Husově sboru

4., 11. a 18. 10. 2009 - neděle

18. 10. 2009 neděle

Biblická hodina v Kojetíně

Bohoslužby ve Skalce

Bohoslužby v Kojetíně

Duchovní výchova

Modlitby a zpěvy z Taizé

Bohoslužba v Polkovicích

od 10.00 hodin v Husově sboru

od 8.15 hodin (obřadní síň Obecního úřadu)

5., 12., 19. a 26. 10. 2009 - pondělí

25. 10. 2009 neděle (vznik ČSR)

od 13.30 hodin ve škole (ZŠ Svat. Čecha)

od 10.00 hodin v Husově sboru

5. 10. 2009 - pondělí

Z programu setkání na měsíc listopad:
Tradiční „vzpomínkové“ bohoslužby připadají letos
hned na 1. neděli v měsíci, tj. 1. 11. 2009
ve Skalce od 8.15 hodin a od 10.00 hodin v Kojetíně.

Duchovní výchova

Biblická hodina v Tovačově
od 15.00 hodin v DS Tovačov
(společenská místnost)

Slavnostní bohoslužby

„Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít
strach?“ Žalm 27,1
Naše setkávání jsou otevřena veřejnosti, všichni jsou srdečně zváni. Přijďte, těšíme se na vás. Podrobnější
informace a aktuální data setkání i mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách: http://ccshkojetin.wz.cz/

přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským,
aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit
dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat z této knihy inspiraci pro každý den, anebo ji otevírají poprvé.
Novou Bibli si můžete číst a studovat on-line na webu:
http://online.bible21.cz/
Objednat Bibli lze přímo na:
http://www.nbk.cz/obchod/
nebo také na farním úřadě CČSH v Kojetíně.
Heslo měsíce října
„Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč
mě. Veď mě a uč mě pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj
Zachránce, na tebe spoléhám každý den!“ Žalm 25,4-5
Recenze - řekli o Bibli21
Myslím, že jste se vydali dobrým směrem - NZ NBK bude
dobrý překlad pro liturgii i osobní zbožnost. Je to čtivé,
jasné, věrné, má to svou atmosféru; čeština je krásná!
David Beňa
kazatel CB Olomouc
Každý nový kvalitní překlad Bible je pro mne dobro-

družstvím neutuchajícího úsilí křesťanů lépe porozumět
Bohu a Jeho království. NBK mezi takové překlady patří.
Pro široký okruh křesťanů a mne osobně se NBK stala
vítaným oživením každodenní četby Písma. NBK je navíc i vhodným překladem misijním, který přitom neoslabuje obsah na úkor srozumitelnosti. Jako milovníka Bible
kralické mě také těší, že se NBK snaží zachovat mnoho
z překladatelské geniality tradičního kralického překladu.
Jiří Unger
tajemník České Evangelikální Aliance
Projekt Nové Bible kralické je součástí nové reformační
vlny, kterou Bůh do naší země přináší. Plně podporuji
tento projekt a raduji se z vydání Nového zákona!
Jiří Zdráhal
pastor Slovo života, Brno
Překlad 21. století je zdařilým dílem malého kolektivu
autorů, který rozšiřuje řady českých moderních překladů
Bible. V klasických teologických otázkách se drží tradiční
interpretace. Přínosem je na mnoha místech jeho vstřícný postoj k novodobým poznatkům v oblasti původních
hebrejských textů a jejich nejstarších překladů. Mnohý
čtenář jistě ocení nejen inovativní přístup, ale také velmi
čtivou formu překladu.
Lydie Kucová
lektorka biblických studií
Mezinárodní baptistický teologický seminář, Praha
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Ze života katolické farnosti
Milí čtenáři, pomalu končí poslední
dny s nádechem pozdního léta a brzy
začne skutečný pošmourný, deštivý
a mlhavý podzim. Přesto tato podzimní nálada nepostrádá své kouzlo
a v mnoha ohledech je to doba velmi
krásná.
Totéž se ovšem dá jen stěží říci o naší
politické scéně, která v současné době
připomíná spíš pěkně bláznivé jaro:
vždyť v uplynulých týdnech se nejen
celková situace, ale i názory jednotlivých aktérů, předsedů stran i ústavních
činitelů, střídaly s tempem, jakému by
těžko mohlo stačit i aprílové počasí.
Co si lze myslet o stavu, v němž se
dnes nachází česká politika, kde svévole jednoho poslance může zhatit kroky směřující k parlamentním volbám
a ustanovení řádné vlády, tak potřebné v době celosvětové hospodářské
krize? Jak hodnotit to, že předseda
strany, která dodržení dohodnutého
termínu předčasných voleb požaduje
nejvehementněji, změní přes noc názor, svým rozhodnutím znemožní rozpuštění sněmovny, volby tím odsune o
dobrý půlrok a celý tento cirkus komentuje tak, jako by právě on jediný jednal
v zájmu naší země a politické stability?
Ale nenechme se snadno zmýlit, podobné máslo na hlavě mají všechny
politické strany. Když současná vláda
přichází s návrhem na schodek rozpočtu ve výši do 170 miliard a oproti
původnímu návrhu tak chce téměř 60
miliard uspořit a zabránit tím dalšímu
zvyšování již nyní velikého státního
dluhu, setká se s odmítnutím jak z pravé, tak z levé strany politického spek-

tra - nikomu se před volbami nechce
provádět nepopulární škrty, jakkoli by
takové kroky v současné době byly
nezbytné. Namísto odpovědného vedení země vládne sobectví politických
představitelů a boj o moc, dané slovo
nemá žádnou váhu.
Proč se však naší politickou scénou
zabýváme i v zamyšlení nad aktuálními
událostmi ze života křesťanů? Důvodů
bychom našli jistě více, neboť politika
se v posledku dotýká každého člověka
a ten, kdo se o ni nezajímá, škodí jen
sám sobě. Chceme však nyní zmínit
dva důvody vnější, spojené s osobou
papeže Benedikta XVI.
V době vzniku tohoto článku vrcholí
v naší zemi přípravy na návštěvu hlavy katolické církve, která je však již pro
vás, kdo v říjnu berete do ruky zpravodaj, událostí minulou. Už nyní však lze
předpokládat, s jakým poselstvím do
České republiky papež přijíždí a o čem
chce před našimi spoluobčany hovořit.
Je to vlastně jediné poselství celého
jeho působení v čele církve, poselství,
které mají křesťané hlásat: že smyslem života není urvat pro sebe co nejvíce, zajistit se po hmotné stránce bez
ohledu na všechny lidi okolo a užívat si
života, ale že jediné bohatství a štěstí
spočívá ve schopnosti obdarovávat.
Tato teze je i hlavním poselstvím
papežova dokumentu, který vyšel
koncem června a počátkem září byl
vydán v českém překladu. Nese latinské jméno Caritas in veritate, tedy
„Láska v pravdě“, a věnuje se sociální problematice, zvláště aktuálním otázkám globalizace a ekono-

mické krize. Papež Benedikt XVI.
v něm ukazuje, že pravý humanismus
není uzavřen do sebe a hledá dobro
druhého. Cílem politických a vůbec
všech veřejných kroků je pak společné
dobro, a to dlouhodobé a trvale udržitelné. „Stane-li se zisk jediným cílem,
je-li ho dosahováno nepatřičnými prostředky a bez zřetele k společnému
dobru jako svému poslednímu cíli,
hrozí nebezpečí, že bohatství zmizí
a zrodí se chudoba. Ekonomický rozvoj… má produkovat reálný růst, přinášet prospěch všem a být skutečně
udržitelný“ (č. 21), píše papež. Jednoduše řečeno, mluví se v celém dokumentu především o odpovědnosti: za
své blízké, za širší okolí, ve kterém
žijeme, a za celou naši společnost, ale
i o odpovědnosti za to, v jakých podmínkách budou žít následující generace. Kéž se tato pravda stane i hlavním
kritériem pro všechny, kdo budou dříve
či později rozhodovat o politické reprezentaci naší země.
Jiří Gračka

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 ŘÍJEN 2009

pátek 2. října 2009 od 9.00 hodin
TRÉNINK PAMĚTI
úterý 6. října 2009 od 12.00 hodin
PEDIKÚRA
středa 7. října 2009 od 9.00 hodin
VAŘÍME - PEČEME (pagáče)
pátek 9. října 2009 od 9.00 hodin
INTERNETOVÉ OKÉNKO
středa 14. října 2009 od 9.00 hodin
VÝLET DO KOSTELAN A OKOLÍ
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středa 21. října 2009 od 9.00 hodin
VAŘÍME - PEČEME
(lahůdky z pohanky)
pondělí 26.října 2009 od 9.00 hodin
DÍLNA PRO RADOST
(vyrábíme dušičkové věnečky)
pátek 30. října 2009 od 9.00 hodin
DÍLNA PRO RADOST
(vyrábíme dušičkové věnečky)

Každé úterý a pátek od 9.00 hodin
zdravotní cvičení
pod vedením cvičitelky.
Přijďte ve vhodném oblečení.
Každý čtvrtek od 9.00 hodin
duchovní setkávání.
Dovoz a odvoz na programy
zajistíme po předběžné domluvě
na telefonních číslech
581 762 160 nebo 720 126 475.
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Ze sportu
Rozvrh cvičebních hodin Odboru SPV TJ Sokol Kojetín na rok 2009 - 2010
Dny - časy

16:00 – 17:00

17:00 – 18:00

18:00 – 19:00
Gymnastika
- žačky
Šubíková,
Stavinohová

19:00 – 20:00

20:00 – 21:00

Kalanetika
+ Pilates
Řezníčková

Aerobik
Šírková

Pondělí

Předškoláci
Bosáková,
Polišenská

Úterý

Sportování
- žáci
Tvrdý

Mažoretky
Štecovi

Mažoretky
Štecovi

Středa

Rodiče a děti
(3leté a starší
děti)
Stavinohová,
Bobišová

Zdravotní
cvičení
Horňáková

Kalanetika
+ Pilates
Paráková

Čtvrtek

Předškoláci
Bosáková,
Polišenská

Gymnastika
- žačky
Šubíková,
Stavinohová

Kondiční
cvičení + Step
aerobik
Juřenová

Rodiče a děti
(děti 2 a 3 roky)
Stavinohová,
Bobišová

Mažoretky
- přípravka
Štecovi

Gymnastická
akrobacie
Bobiš

Pátek

Zdravotní
cvičení
Horňáková

TJ Sokol Kojetín, oddíl stolního tenisu
Oddíl stolního tenisu
před novou sezónou
Blíží se podzim a to je známka, že
opět začínají soutěže stolního tenisu.
V letošním roce budeme mít v soutěžích opět čtyři mužstva.
„A“ družstvo se po loňské sezóně
bez problému udrželo v krajské soutěži. Postupně se utká s družstvy SK
Přerov, Sigma Lutín, Spartak Šternberk, Sokol Tovačov, Sokol Olomouc,
Neředín, Sokol Němčice, Sokol Ondratice, Sokol Lipník, Sigma Hranice,
Sokol Čechovice a Sokol Suchdol.
„A“ družstvo budou reprezentovat
Jakub Odehnal, Vlastimil Orság, Tomáš Zítka a Lukáš Prokeš. Pokud se
družstvu bude dařit jako vloni, mělo
by se v krajské soutěži udržet.
„B“ družstvo patří stále mezi nejlepší
družstva I. třídy Regionálního přeboru a v letošní sezóně by se mělo opět
zařadit na špici tabulky. Postupně
bude hrát s družstvy Sokol Loučka,
Sokol Dřevohostice (loňský účastník
krajské soutěže), Sokol Dolní Újezd,
Sokol Tovačov „B“, Sokol Lipník „B“
a „C“, Sigma Hranice „C“, LHS Hlin-

sko, Technoplast Chropyně „B“, SK
Přerov, Sokol Buk „B“. Základní kádr
mužstva tvoří Jiří Kilhof, Oldřich Frühbauer, Luděk Vrtěl a Peter Dujava.
„C“ družstvo v loňské sezóně sestoupilo do II. třídy, ve které bude hrát
také s naším „D“ družstvem, které
naopak postoupilo z III. třídy. Zahrají si s mužstvy Sokol Brodek, Sokol
Rakov, Sokol Dolní Újezd „B“, Sigma
Hranice „D“, Sokol Čekyně, Sokol
Dřevohostice „B“, Sokol Opatovice,
SK Přerov, Sokol Jezernice a Sokol
Milotice.
Obě naše družstva jsou výkonnostně
na stejné úrovni, budou mezi sebou
bojovat a těžko nyní odhadneme jejich umístění. „C“ družstvo bude hrát
ve složení: Martin Pištělák, Bohdan
Malý, Jakub Frühbauer, Jaroslav
Štrunc a Rudol Frydrych. Za „D“
družstvo budou hrát Jaroslav Huťka,
Zdeněk Horák, Miroslav Florián, Slávek Šponar a vietnamský dorostenec
Tumi.
Všechna družstva začnou hrát své
soutěže od 4. října 2009. „A“ družstvo hraje dvojzápasy vždy v sobotu
v 10 a 15 hodin. „B“ i „C“ družstvo

hrají svá utkání v pátek v 18 hodin
a „D“ družstvo soupeří v neděli
v 9 hodin.
Věříme, že se našim týmům bude
dařit podobně jako v minulých sezónách a na konci ročníku budeme
s jejich výsledky a umístěním v tabulkách spokojeni.
V příštím roce bychom se mohli dočkat generální opravy herny v Dudíkově ulici, mělo by dojít k zlepšení
sportovních podmínek i zázemí kojetínského tenisu. Rádi mezi sebou
přivítáme další zájemce o stolní tenis, který má v Kojetíně dlouholetou tradici a vždy patřil k nejlepšímu
v okrese.
za oddíl Zdeněk Mrázek
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Ze sportu
HC Olymp Praha
se představil v Kojetíně
V sobotu 5. září 2009 se v Kojetíně představily osobnosti HC Olymp
Praha pod vedením Martina Dejdara, které v zábavně sportovním odpoledni změřily své síly s reprezentanty Kojetína, většinou se zástupci
firem, současnými i bývalými sportovci apod.
Soupeřilo se v tenisu, plážovém volejbalu, nohejbalu a v závodech dračích lodí. I když o nějaké velké sportovní výkony ani tak nešlo, bylo se
nač dívat. Po tenisových čtyřhrách
vedl Kojetín 2:1, pak se začala situace vyrovnávat a ani dvě jízdy dračími loděmi nepřinesly rozuzlení, když
obě rozjížďky skončily podle očitých
svědků na břehu, většinou Koječáků, naprostou remízou. Celkový výsledek Kojetín - HC Olymp Praha je
tedy 5:5.
Jiří Šírek

Inzerce
COLOSTRUM - to
nejlepší od matky přírody
Colostrum neboli česky mlezivo je tekutý
sekret, který se vytváří v mléčných žlázách
samic všech savců včetně lidí těsně před
porodem a který se v následujícím období
postupně změní v mateřské mléko.
Chovatelé dobytka již odpradávna používali přebytečné, zejména kravské, colostrum jako doplněk své stravy, protože
znali dobře jeho vysoce pozitivní účinky na
organismus.
Kravské colostrum je přibližně 100 krát
silnější z hlediska biologického účinku než
colostrum lidské, ale přitom je mu z více
než 99 % podobné.
Colostrum obsahuje ve vysoké koncentraci
imunoglobuliny, které mají za úkol ničit viry
a bakterie, jež nás ohrožují. Další aktivní
složkou jsou imunitní regulátory, spouštějící a harmonizující obranné reakce těla.
Přítomné růstové faktory řídí buněčnou
a tkáňovou regeneraci a povzbuzují růst
svalů. Obsaženy jsou i vitamíny, minerály,
stopové prvky a aminokyseliny. Colostrum
tedy nabízí silnou imunitní ochranu potřebnou pro náš život.
Při léčbě je vhodné u akutních stavů užívat tekuté colostrum, při prevenci a u chronických obtíží je možno užívat colostrum
v kapslích.
Jediný současný výrobce tekutého colostra v Evropě používá hovězí colostrum
z prvního dojení maximálně 12 hodin po

18

otelení. Tím je zajištěna jednak nejvyšší
možná koncentrace uvedených složek,
jednak v takovém colostru nejsou obsaženy složky mléka, na které mohou být
někteří lidé alergičtí (mléčná bílkovina,
laktóza).
Colostrum je tedy vhodné jak pro děti tak
dospělé, pro zdravé v rámci prevence nemocí, revitalizace a regenerace i pro nemocné, jako významná podpora léčby.
OBLASTI VYUŽITÍ COLOSTRA:
- infekční onemocnění (dodává tělu v dostatečném množství okamžitě již hotové
imunitní látky, které by si jinak muselo vyrobit, významně pomáhá při onemocnění
dýchacích cest, žloutence, virové encefalitidě, průjmových onemocněních, časté
užívání antibiotik je rovněž důvodem pro
použití colostra),
- autoimunitní onemocnění a alergie
(vhodné při onemocnění revmatoidní artritidou, sklerodermií, Bechtěrevovou nemocí, roztroušenou sklerózou, astmatem,
a gastro autoimunitami - Crohnovou chorobou, ulcerózní kolitidou nebo celiakií,
zde jde pomocí kolostra přispět ke zmírnění a v mnoha případech i vymizení těchto
projevů),
- kardiovaskulární onemocnění (růstové
faktory navozují regeneraci srdečního svalu a tvorbu nových cév a zabraňují rozvoji
aterosklerotických změn, vhodné na léčbu vysokého krevního tlaku, proti arytmii
a jako prevence infarktu),
- zhoubná nádorová onemocnění (při léčbě rakoviny zlepšuje významně výkonnost

imunitního systému),
- diabetes (typu I i II),
- hojení ran (růstové faktory usnadňují hojení tkání poškozených vředy, zraněním,
po chirurgické operaci, spálením, zánětlivým onemocněním),
- sport a fyzicky náročná práce (růstový
hormon GH a růstový faktor IGF-1 stimulují nárůst svalové hmoty, zvýšení výkonnosti až o 20 %, regenerují organismus po
operacích a zraněních,
- zvýšení potence, mnohdy výrazné.
V odborných časopisech bylo publikováno přes 5000 vědeckých článků o colostru. Existuje mnoho lékařských studií na
jednotlivé účinky colostra na lidský organismus s výsledky, které mnohdy daleko
předčí jiné, ať už přirozené nebo uměle
vyrobené prostředky.
Obranné látky v colostru mají dle studií
3 krát vyšší účinnost než očkování proti
chřipce a jsou též velmi vhodné jako prevence proti chřipce prasečí. Kolostrum je
v současnosti jediný prostředek, který nejen zlepšuje, ale mnohdy i dokáže zvrátit
průběh Alzheimerovy nebo Parkinsonovy
nemoci.
Colostrum přetváří, harmonizuje a formuje
náš imunitní systém. Je to zároveň ta nejpřirozenější látka, kterou naše tělo může
přijmout.
Na požádání jsme schopni podat bližší informace, včetně zajištění poradenství spolupracujících lékařů - primářů.
Martin Horák, tel. 603 946 992
e-mail: martin.horak@centrum.cz
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Inzerce
Zahradnictví Svobodník
Kojetín
- provádí
strojní broušení řetězů
na motorové pily
a kotoučové pily
různých průměrů (HSS)
- oznamuje, že ve dnech
9. a 10. října 2009 zahajuje
prodej
ovocných stromků a keřů
Adresa: Padlých hrdinů 152, 752 01 Kojetín
Telefon: 608 772 198
Otevírací doba: denně 8 - 17 hodin

Prodám

stavební parcelu

kousek od centra města Kojetína
cca 2000 m2.
Telefon: 776 638 874

U NÁS POHLÍDÁME VAŠE DÍTĚ!
HLÍDÁNÍ DĚTÍ
V RODINNÉM DOMĚ V KOJETÍNĚ!
PO - PÁ 7 - 16 hodin
dle dohody i víkendy
Telefon: 773 507 139

Zahradnictví Mirvald
Bezměrov 12
Pro podzimní výsadbu nabízíme

- macešky (5 Kč)
- hrnkové chryzantémy (40 - 50 Kč)
Dále u nás nejdete

- různé druhy sušených květin,
- okrasné tykvičky (10 Kč/ks)
- dýně k zavařování (5 Kč/1 kg)
(dýně po dohodě i dovezu)
Přijímáme objednávky na

kytice, věnce a věnečky
k památce zesnulých
Vykupujeme

chvojí
(stř. smrk, túje, jalovce aj.)
Telefon: 604 285 312
nebo 732 923 591
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Vzpomínky
Dne 9. října 2009 tomu bude pět roků,
co od nás navždy odešel

pan Jaroslav Tůma zvaný Med
S láskou vzpomíná manželka Marie
a syn Jaroslav s rodinou

Dotlouklo srdce, utichl hlas,
tak rád jsem měl život, práci a vás.
Dny, týdny, měsíce a roky plynou
nikdy však nezacelí tu ránu bolestnou.
Dne 30. září 2009 uplynuly 4 smutné roky, kdy nás navždy opustil

pan Bohumil Vojáček
S úctou a láskou vzpomíná manželka Ludmila, dcera Jitka s manželem Martinem,
syn Jiří, syn Jaroslav s manželkou Miluší a vnoučata Martin, David, Honzíček,
Miluška a Lukášek

Fotoaparátem Jiřího Šírka

Housenka štětconoše ořechového

Jespák obecný

Kormoráni

Netykavka žlaznatá
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