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MájePřišlo
- tradice
jarolásky
Letos poprvé připravují místní členové národopisného
souboru Hanácká beseda veřejné stavění máje (po loňské zkoušce, kdy májka stála ve dvoře v Olomoucké ulici).
Tento zvyk patřil kdysi v Kojetíně k tradičním květnovým
akcím - většinou se májky stavěly na soukromých pozemcích. Po více jak patnáctileté pauze se právě místní národopisný soubor rozhodl v této krásné tradici v Kojetíně
pokračovat.
Stavění májí (májek) je známé především z jižních Čech
a Slovácka. Tato tradice oslavující probouzející se přírodu,
se udržela do dnešní doby a tak se ještě dnes vypravují
svobodní chlapci do lesa, aby tu usekli co nejvyšší a nejkrásnější strom a udělali z něj do rána staročeskou májku,
tradiční symbol jara. Májovým stromem může být podle
místních zvyků smrček, jedlička, nebo borovice. Chlapci strom oklestí a špičku ozdobí věnci, šátky, květinami,
pentlemi a fáborky. Májka má prostě zářit stejně barevně
a svěže jako jarní příroda, jejímž je symbolem. Celou noc
pak májku bedlivě hlídají, protože její ztráta by znamenala velkou ostudu. Podle tradice si sousední chasa navzájem snažila májový strom podřezat. Pro toho, komu se to
povedlo, to znamenalo velkou slávu a pro chasu, která si
strom neuhlídala, to byla veliká potupa a máj musela vykoupit zpět.
Kromě těchto obecních májů, které se stavějí na návsi,
vztyčují někdy mládenci menší májky - vyzdobené břízky před domy svých dívek.
Nejstarší známý doklad o stavění máje je z roku 1422, kdy

za postavení máje dostal hoch odměnu, a to ruku děvčete. Na základě postavení máje a vzájemného slibu bylo
manželství uznáno církevním soudem na pražském hradě
a dne 23. června 1422 byla slavena svatba.
Dne 1. května nad ránem bylo v některých místech také
zvykem vysypat tzv. “chodníčky lásky”. Tyto pěšinky z písku, vápna, pilin, otrub nebo kukuřičného šustí spojily domy
chlapce a jeho vyvolené a znamenaly vyjádření lásky mezi
nimi a předzvěst dalších událostí. Mnohdy tak vyšlo najevo, co mělo některým očím zůstat utajeno a bylo „veselo“.
Podle tradice se říká, že dívka na prvního máje nepolíbená do roka uschne. Líbat se má pod rozkvetlým stromem,
nejlépe jabloní.
Kojetínský máj postaví členové národopisného souboru Hanácká beseda v podvečerních hodinách ve čtvrtek 7. května 2009 v parku před sokolovnou, po vztyčení máje budou oslavy pokračovat v sále sokolovny, kde
bude do půlnoci vyhrávat cimbálová muzika Dubina.
Máj bude pokácen v sobotu 30. května 2009, kdy nebudou chybět masky a vtipné dialogy při kácení za doprovodu dechové hudby Věrovanka.
Pomozte nám obnovit starou tradici - všichni jste srdečně zváni!
- svah (čerpáno ze serveru České tradice)
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Z jednání Zastupitelstva města Kojetín
Zastupitelstvo města Kojetín se na svém 21. zasedání konaném dne 31. března 2009
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- schválilo vyhodnocení rozpočto- 500.000 Kč, dle návrhu zpracované- - uložilo Radě města do 30. května
vého provizoria Města Kojetína za ho komisí RM pro poskytování peně- 2009 zpracovat časový harmonoobdobí leden 2009, a to:
žitých dotací,
gram úkolů nezbytných k realizaci
- výdaje 2,689.464,97 Kč,
- vydalo Obecně závaznou vy- hlavních koncepčních záměrů (bod
- příjmy 7,651.131,66 Kč,
hlášku města Kojetína č. 1/2009 4. Koncepce) a zabezpečit jejich re- schválilo zprávu o stavu pohledá- o místním poplatku ze psů,
alizaci,
vek Města Kojetína k 31. 12. 2008 schválilo
prodej
po- - vzalo na vědomí zprávu o činnosti
dle tisku Z/139,
zemku
p.
č.
513/4,
ostat- Školní jídelny Kojetín, příspěvkové
- schválilo celoroční hospodaření ní plocha, o výměře 1282m2, organizace za rok 2008,
města a závěrečný účet Města Ko- k. ú. Kojetín za cenu 55 Kč/m2 - vzalo na vědomí Výroční zprávu
jetína za rok 2008 včetně zprávy a úhradu nákladů spojených s převo- Městského kulturního střediska Koo výsledku přezkoumání hospoda- dem nemovitosti,
jetín za rok 2008,
ření Města Kojetína za rok 2008 bez - vzalo na vědomí hospodaření s by- - schválilo Plán činnosti Městského
výhrad,
tovým a nebytovým fondem v majet- kulturního střediska Kojetín na rok
- schválilo závěrečnou zprávu ku Města Kojetína v roce 2008,
2009,
o provedené inventarizaci majetku - schválilo podmínky Rozhodnutí - vzalo na vědomí informace
a závazků Města Kojetína a příspěv- o udělení dotace na modernizaci o činnosti Centra sociálních služeb
kových organizací, zřízených Měs- pracoviště CZECH POINT,
Kojetín, příspěvkové organizace za
tem Kojetínem, ke dni 31. 12. 2008,
- schválilo Koncepci rozvoje škol, rok 2008,
- schválilo rozpočtové opatření školských zařízení a mimoškolní čin- - určilo členy Osadního výboru Poč. 1/2009 ve výši 856,98 tis. Kč,
nosti na území města Kojetín na léta půvky, a to předsedkyni - Micha- schválilo rozpočtové opatření 2009 - 2012,
elu Teichmanovou, členy Mariana
č. 1/2009 ve výši 800 tis. Kč na po- - uložilo Radě města sledovat vývoj Rusňáka, Aleše Navrátila, Václava
skytnutí bezúročné půjčky na pro- naplňování ZŠ v Kojetíně a při před- Chvátala, Petru Navrátilovou, tajemvoz Pivovarského hotelu Kojetín pokladu naplnění kapacity některé nicí Osadního výboru Popůvky Janu
s. r. o.,
ze ZŠ zpracovat a předložit ZM ke Orálkovou, pracovnici odboru VVŠK
- schválilo poskytnutí peněžitých schválení návrh OZV, kterou se sta- MěÚ Kojetín.
dotací na rok 2009 v celkové výši novují školské obvody,
Jiří Šírek

Informace pro občany
Hasiči varují
Nezakládejte ohně v přírodě, na
skládkách a nevypalujte trávu.
Oheň založený v přírodním prostředí
se může snadno vymknout kontrole a způsobit požár. Zejména požáry
v lesích mohou mít nedozírné důsledky jak po stránce materiální, tak především na životě a zdraví nás všech.
Velkým nešvarem se také každoročně v jarním období stává vypalování trávy, které již zapříčinilo hlavně
u starších občanů nejedno zranění,
či dokonce ztráty lidských životů. Největší nebezpečí hrozí zvláště v letních
měsících, době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, kdy je půda i vegetace (tráva, keře, stromy,…) suchá
a snadno šíří požár.
Proto vám radíme - pamatujte zejména na tyto hlavní zásady:
1. Je zakázáno rozdělávání ohňů
v období zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru.
2. V lesích je celoročně zakázáno kou-
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řit, rozdělávat nebo udržovat otevřené
ohně a tábořit mimo vyhrazená místa.
3. Je rovněž zakázáno rozdělávat nebo
udržovat otevřené ohně do vzdálenosti
50 m od okraje lesa.
4. Jste-li svědkem vzniku nějaké mimořádné události např. požáru v lese,
plošného vypalování trávy, porostů
apod. předejte informaci co nejdříve na
tísňovou linku 150.
5. Jedete tábořit? Oheň se smí rozdělávat jen na místech zbavených listí,
jehličí i suchých větví, v dostatečné
vzdálenosti od lánu obilí i okraje lesa,
v ohništi vykopaném až na nerostný
podklad. Při činnostech pořádaných
pro děti, je bezpodmínečně nutná přítomnost dospělé osoby.
6. Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti
křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů. Od hořícího
ohně neodcházejte, zalijte jej vodou,
vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrstvou zeminy.
7. Dodržujte zákaz vypalování trávy

a porostů. Jen tak se nebudete vystavovat porušení zákona o požární ochraně
a pokutě až do výše 25000 Kč.
8. Důsledná preventivní opatření učiněná z vaší strany zabezpečí váš majetek
před požáry a ochrání zdraví vaše i vašich dětí.
9. Snažte se vždy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. Nejdříve chraňte
život a zdraví, teprve potom majetek.
Pomáhejte starým a nemocným lidem,
invalidům, dětem, sousedům, svému
nejbližšímu okolí.
10. Oznamujte bez odkladu Hasičskému záchrannému sboru každý požár
na známou tísňovou linku 150.
Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje

Poděkování
MUDr. Richardu Kobzovi a jeho
zdravotní sestře Jarmile Kilhofové
za profesionální a lidský přístup
k pacientům.
Karel Nuc
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Městská policie Kojetín informuje
Městská policie Kojetín a Odbor sociálních věcí
Městského úřadu Kojetín - sociálně právní ochrana dětí

Ve čtvrtek 18. června 2009 se
v našem městě opět uskuteční běžecký závod „Běžíme proti drogám“,
který je určen jak pro žáky kojetínských škol, tak i pro širokou sportovní veřejnost. Podobné akce probíhají
v různých městech po celé České
republice. Hlavní myšlenkou soutěže
je především upozornit na problematiku návykových látek ve spojení
s dětmi a mládeží a pomoci zvýšit
aktivitu na poli protidrogové prevence. Jelikož návykové látky nejsou
v našem městě mezi dětmi a mladou
generací žádnou vzácností a také
díky úspěšnému průběhu předcházejících ročníků, pokračujeme letos
dalším ročníkem.
Jaké trasy si můžete vybrat?
1) délka 400 m
- pro všechny věkové kategorie bez
rozdílu pohlaví,

- nesoutěžní trať pro každého, pro
jednotlivce i pro pracovní nebo třídní
kolektivy,
- běh není podmínkou startu, jde
o přihlášení se k myšlence závodu.
2) délka 2,5 km (závodní trať č. 1)
- pro kategorie žáci, žákyně, dorostenci, dorostenky,
- soutěžní trať pro uvedené kategorie, přihlásit se mohou neregistrovaní
i registrovaní běžci,
- závod jednotlivců a nově také závod tříčlenných družstev,
- družstvo reprezentuje třídu, počet
přihlášených družstev není omezen.
3) délka 5 km (závodní trať č. 2)
- pro kategorie junioři, juniorky, muži,
ženy,
- soutěžní trať pro uvedené kategorie, přihlásit se mohou neregistrovaní
i registrovaní běžci,
- závod jednotlivců a nově také zá-

vod tříčlenných družstev,
- družstvo reprezentuje kolektiv nebo
firmu, počet přihlášených družstev
není omezen.
Kde: sportovní areál - stadion TJ
Slavoj Kojetín, Kojetín, ulice Závodí
Kdy: 18. června 2009
Registrace závodníků:
8.30 - 10.00 hodin
Start prvního závodu: 10.00 hodin
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Procházky Kojetínem (ulice a náměstí)
Ulice Svatopluka Čecha

nazývaná také po první světové válce třídou Svatopluka Čecha. Dlouho
se však také udrželo pojmenování
„Na parku“. Tato ulice byla a je více
méně tvořena stromy, vysázenými
zmíněným již Okrašlovacím spolkem na bývalém vodním příkopu,
který chránil město od Vyškovské
ke Kroměřížské bráně. Třída (ulice
Svatopluka Čecha) však nezačínala u bývalé Vyškovské brány, ale až
u bývalé zemědělské školy (původně Zemská zimní hospodářská
škola), kde stávala brána. Zde končil tzv. „dolní park“ a začínala třída
Svatopluka Čecha. Kromě důležité
stromové výsadby zde byly také některé významné budovy, jako např.
již zmíněná Zemská zimní hospodářská škola a chlapecká škola se školní zahradou. Mezi dřevinami zmiňuje
kronikář Karel Štéger kaštany, lípy,
akáty. Upozorňuje také na pěkné
upravené zahrádky před domy. Pozornost věnuje školní zahradě dívčí
školy. Budova dívčí školy byla průčelím obrácena do tehdejšího náměstí.

Tyršova ulice
dříve nazývaná také Žebračka a krát-
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ce před první světovou válkou byla
pojmenována Městskou ulicí. Již
v 16. století je zde zmiňován svobodný dvůr, který vlastnil zeman Adam
Vlčnovský z Vlčnova. V roce 1681
se uvádí v ulici Žebračce 11 chalup,
3 grunty a 1 dvůr, který vlastnila Alina Johnarová, rozená Bojakovská
z Knurova. V roce 1682 dvůr s příslušenstvím koupil hrabě Ferdinand
Julius ze Salmu a Neuburgu.

Ulice Žebračka byla dlouho uzavřena napříč stojící chalupou (domem)
s vraty, aby se dalo procházet směrem k nádraží.
Ve dvacátých letech 20. století se
začal vzhled Městské ulice měnit.
Podstatně k tomu přispěla výstavba
budovy sokolovny a také lepší příchod k budově kojetínského nádraží,
zvláště když byla ulice vydlážděna.

Havlíčkova ulice

Současná ulice 6. května a Havlíčkova ulice. Své jméno obdržela před
1. světovou válkou. Začínala u zemědělské školy a vedla rovnoběžně
s panským dvorem, pak zahýbala
vlevo a pokračovala kolem patrových
a přízemních domků. Ulice končila u
zahrad a stodol z Kroměřížské ulice.
Havlíčkova ulice ve své původní podobě ve dvacátých letech 20. století
tvořila hlavní spojnici s kojetínským
nádražím (vzpomíná kronikář Karel
Štéger). Štítovou zdí byla do Havlíčkovy ulice také obrácena stodola
panského dvora, na níž byl dlouho
patrný nápis: „VII“ „Ne pokradeš“.
Hanusíkova ulice
Hanusíkova ulice byla pojmenována
před 1. světovou válkou na památku kojetínského faráře P. Františka
Hanusíka, narozeného v roce 1743
v Telči. Farářem byl ve Vlčnově a od
14. října 1793, po smrti P. Františka
Wojtka, byl farářem v Kojetíně. Zemřel 1. ledna 1803. Založil nadaci
na podporu farníků postižených požárem. Hanusíkova ulice vede od
zemědělské školy na západ, kolem
panského dvora a končí na rozcestí (dříve V Drahách), kde se spojuje
s ulicí Křenovskou. Po levé straně ulice byla zídka panského dvora a za ní
budova správy dvora a lesní správy
a dále pak stáje pro hovězí dobytek
a koně. Za dvorem byl jabloňový sad
a dlouhé přízemní stavení, o kterém
kronikář Karel Štéger píše, že to byla
„obecní nemocnice a chudobinec“.
Dále pak v Hanusíkově ulici následovaly přízemní domky starší i novější.
Po pravé straně od zemědělské školy začínala Hanusíkova ulice domem
Nevrlovým, dále pak následovaly
zahrady a stodoly z Vyškovské ulice
a teprve za nimi byla řada domků. Na
křižovatce „V Drahách“ končila ulice
zahradou a domem Juřenovým.
řez
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Došlo do redakce
Dětský karneval
v Uhřičicích
Tak jako každý rok, i letos se v našem okolí pořádaly dětské karnevaly
a plesy. Ani v Uhřičicích jsme nemohli na místní nejmenší zapomenout. Dětský karneval se konal 15.
března 2009 v sále Kulturního domu
a pořádal ho Obecní úřad za pomoci Boženy Charvátové a vedoucích
skautského oddílu. Pro děti byl přichystán bohatý program. Během
karnevalu dostala spousta dětí sladkou odměnu. Celý program dotvářel
DJ Jirka Jirák. Děti si karnevalový
svátek mohly osladit cukrovou vatou
a popcornem. V reji masek jsme
mohli obdivovat princezny, čerty,
Křemílka a Vochomůrku, medvídky
Pú, indiány, Nindže, Spidermana,
Červenou Karkulku, Muchomůrku,
čaroděje, vodníky, šermíře, svatoján-

Sousedský bál
v Uhřičicích
Díky místní kulturní komisi a dalším
dobrovolníkům se podařilo uspořádat I. ročník Sousedského bálu, který
se konal 28. března 2009 v kulturním
sále v Uhřičicích. K poslechu a tanci
hrála skupina Duo Sunset z Bystřice
pod Hostýnem, o kterou se postaral
Jaroslav Křepelka. Občerstvení zajistila Božena Charvátová v podobě
různých laskomin. Soňa Tichá se
šikovnými maminkami přispěly svým
umem k občerstvení také. Vedoucí
ze skautského oddílu s pracovitými
maminkami secvičily večerní estrádu - Kankán, se kterým vystoupily ve 23 hodin. Po skončení tance
je obecenstvo vyzvalo k přídavku
s velkým úspěchem. Uvidíme, co
pro nás připraví nadcházející rok.
Chtěla bych touto cestou poděkovat

ské mušky a spoustu jiných stvoření.
Rok od roku se karnevalu zúčastňuje více masek, letos jsme napočítali
rekordních 70 masek. Do kostýmů
Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého
se převlékly také organizátorky z oddílu skautů. Za dětmi se přišel podívat
i krásný klaun, se kterým se odvážnější masky nechaly vyfotit. Z klauna
se později vyklubal Roman Soukeník. Myslím si, že si při tanci přišli na
své nejen děti, ale i rodiče, kteří se
při písničkách rádi připojovali. Boha-

té dárky ocenily děti, které si domů
odnesly buď hračku, anebo sladkou odměnu v podobě dortu či jiné
cukrovinky. Děkuji tímto sponzorům
i Obecnímu úřadu a také paní Hermanové za podporu celé akce.
Marie Šestořádová

skupině Duo Sunset, která dokázala roztančit místní občany nejen dechovou hudbou, ale i ostatními žánry
a doufám, že u nás nehrála naposled. Děkuji všem, kteří se na přípra-

vě a zdárném průběhu plesu podíleli,
bez nich by se v Uhřičicích bál nemohl uskutečnit.
Marie Šestořádová
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Anketa
Anketní otázka, kterou položili Ivan Jarmer a Marek Raclavský,
studenti sexty GKJ, zněla: „Shledáváte jako užitečné vědomosti
nabyté při studiu střední či vysoké školy v současném životě?”
Miluše Vavříková, prodavačka
Samozřejmě že nevyužívám v současnosti všechny vědomosti, kterých
se mi dostalo, nicméně základní matematika se mi při povolání prodavačky sejde.

Hana Simonová, Miluše Škurková,
kuchařky ve školní jídelně

Nguyen Tien Hai, prodavač
N: Nerozumím!
Prodavačka: Počítají se do toho prací prostředky? K využití chemie?
Studenti Gymnázia Kojetín: Pokud
děláte rozbor tohoto prostředku, pak
ano.
Prodavačka: Aha, tak ne.
N: Co?
Prodavačka: No to je, jak když prodáváš petardy dětem. Jak je vyrábíš?
N: Já je nevyrábím...

Květoslava Švédová, ředitelka
školy
Jak které. Podle mne je lepší zaměřit se na praktickou stránku věci,
než se učit encyklopedické znalosti, o kterých většinou stačí vědět,
že někde jsou. V této době stačí
vědět, kde hledat, a tudíž nakonec
opravdu potřebujeme znát jen základy a mít o dané věci základní
povědomí. Takže základ ano, podrobnosti ne.

Jsme vyučené kuchařky. Jediné, co
potřebujeme, je základní matematika. Ostatní znalosti nevyužijeme.

Štafeta
Štafetu přebraly Barbora Gambová a Klára Vašíčková ze sexty
Gymnázia Kojetín, které se ptaly
Dany Sýkorové na tyto otázky:
Jak se těšíte na jaro?
Moc se těším, protože mám ráda přírodu a letos je navíc krásně a teplo.
Kam se chystáte na dovolenou?
Do Luhačovic.
Co byste změnila v Kojetíně?
Zřídila bych cyklostezku.
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Pro příští měsíc má štafetový kolík
V. Vránová.

Josef Pobořil, strojvedoucí
Znáte Lenina? To je komunista, víte?
Ten řekl: „Učit se, učit se, učit se”
Já kdybych se neučil, nedělám teď
strojvedoucího, ale popeláře.

Jiří Šírek, místostarosta
Do života jsem si zapamatoval jedno
heslo svého učitele: “Uč se, protože
vzdělání je to, co ses naučil, i když
to zapomeneš.” Není podle mne důležité učit se z hlavy definice, citáty,
vzorečky, ale vědět, kde to najdu,
když to budu potřebovat.

Petr Pajdla a Pavel Srneček,
zástupci státní Policie ČR
P: Nemáme čas! (Pozn. ale nakonec
se ukázalo, že ho mají…) No podívejte se, vzhledem k tomu, že jsem
vystudoval jiný obor, než kterým se
teď živím, vystudoval jsem zemědělskou školu, tak je mi to “de facto k…“
(výraz, jenž je ostřejším synonymem
k “ničemu”).
S: Já jsem vystudoval elektriku, tak
si alespoň dělám sám zavedení elektřiny ve svém novém domě. Jinak
jsem se nesetkal s případem, kde
bych potřeboval jiné než základní
vědomosti, kterých se mi dostalo už
na základní škole.
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Mateřská škola Kojetín
Jaký byl duben
v MŠ Kojetín…
Jaro je v plném proudu a příroda
čerpá nové síly po nekonečné zimě.
Teplé sluníčko nás lákalo celý měsíc ke hrám venku v přírodě.
Hned zkraje dubna se děti z oddělení „Rybiček“ zúčastnily nesoutěžní
přehlídky pódiových vystoupení dětí
mateřských škol „Mateřinky v pohybu“. Tato přehlídka se konala
jako každoročně v Městském domě
v Přerově. Děti vystoupily se skladbou „Káča našla ptáče“. Všechny
sklidily velký potlesk nejen od rodičů a jejich učitelek, ale také od diváků, kteří se přišli na veřejnou taneční přehlídku podívat. Poděkování
samozřejmě patří nejen dětem, ale
i oběma učitelkám za reprezentaci
naší školy.
Ve čtvrtek 9. dubna proběhl v budově MŠ Kojetín, Hanusíkova zápis do mateřské školy na školní
rok 2009/10. Tentokrát přišlo tolik
zájemců, že ani nebude možné
z kapacitních důvodů všem vyhovět. Všichni měli možnost zkrátit si
čekání ve výtvarné dílně a radost
nově příchozím dětem udělaly určitě i dárečky, které si pro ně připravili
starší kamarádi.Děkujeme rodičům
za projevenou důvěru a těšíme se
na vzájemnou spolupráci.
Děti z obou MŠ se také zapojily do

výtvarné soutěže s bezpečnostní
tématikou „Děti, pozor, červená“,
kterou vyhlásila komise bezpečnosti, prevence, kriminality a BESIP
města Přerova.
Smyslem soutěže bylo upozornit
na nebezpečí na silnicích a ulicích,
která hrozí každému, kdo nedodržuje pravidla silničního provozu.
Slavnostní tečkou soutěže byla
22. dubna vernisáž dětských prací v kině Hvězda v Přerově. Jako
nejlepší byla vybrána odbornou
porotou práce od našeho „předškoláka“ Ba Tiep Nquyena z MŠ
Masarykovo nám. Za svou dětskou práci byl odměněn diplomem
a upomínkovým předmětem.
Ve středu 15. dubna nejstarší děti
z obou MŠ hned ráno odvezl autobus do Kroměříže na dopravní
hřiště, kde si za slunečného počasí
děti procvičily znalost dopravních
značek a řešily jednoduchá pravidla
silničního provozu v roli řidičů kol
a koloběžek.
Děti z oddělení „Pastelek“ a „Koťátek“ se v průběhu dubna zúčastnily
soutěže „Sluníčko vzbuď se!“, kterou pořádal MěDDM Kojetín u příležitosti Dne země.
Koncem dubna navštívila obě
školičky Marie Ryšavá z Městské
knihovny. Zábavnou formou v rámci
akce „Česko čte dětem“ nabídla
dětem možnost seznámit se s dětskou literaturou o jaru.

Také na kulturním středisku na nás
myslí, a tak jsme 27. dubna navštívili sokolovnu, kde byl pro děti připraven program s názvem Autoškolka,
tentokrát ve spolupráci s BESIPem
o základních pravidlech chování
v silničním provozu.
A protože jme toho měli hodně, ani
jsme si nestačili uvědomit, že duben
uběhl jako voda. Tak ať nám to jarní
sluníčko všem přidá úsměv na tváři!
vedení MŠ Kojetín

Mateřinky v pohybu

Mateřinky v pohybu

Dopravní výchova

Velikonoční výstava
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Mateřská škola Kojetín
K zápisu dětí
k předškolnímu
vzdělávání
Vzhledem k většímu zájmu o přijetí
dětí do mateřské školy a často i nereálným požadavkům ze strany rodičů bych ráda touto cestou uvedla
několik informací, které vycházejí
z platné legislativy a týkají se přijímání dětí do MŠ.
Zápis do MŠ, tedy podání žádostí
o přijetí k předškolnímu vzdělávání
ve školním roce 2009/10- tj. od 1. 9.
2009, proběhl 9. 4. 2009. Ode dne
podání této žádosti začíná běžet
měsíční lhůta, kdy ředitelka školy
ve správním řízení rozhoduje, zda
dítě přijato bude, či nikoliv.
Mateřská škola zajišťuje předškolní vzdělávání pro děti zpravidla ve věku od tří do šesti let.
O přijetí dítěte do MŠ, rozhoduje
ředitel .
K předškolnímu vzdělávání se
přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky a dále musí být

splněn požadavek, že je dítě řádně očkováno. Tolik §34 zákona č.
251/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon).
V praxi je tedy situace následující:
Přednostně jsou do MŠ přijímány
děti 5-6 leté, příp.s odkladem školní docházky (poté až děti mladší
- čtyřleté, tříleté, zcela výjimečně
děti mladší tří let). Samozřejmostí
je očkování dítěte. Přihlíží se i k pořadí podaných přihlášek. Nelze přijít např. v srpnu s 6 letým dítětem
a dožadovat se, že dle škol. zákona
ho musíme přijmout. Většinou totiž
je v tuto dobu již MŠ zaplněna.
Jak bude tedy postupováno při
přijímání pro šk. rok 2009/10?
Lze přijmout tolik dětí, kolik míst se
uvolní po odchodu dětí do ZŠ. Celková kapacita školy byla zvýšena
o 8 míst = 158 dětí (to je maximum,
při kterém neporušíme hyg. předpisy). Za předpokladu, že všichni žadatelé splňují očkování, přijímáme
v tomto pořadí:

1) děti v posledním roce před zahájením povinné škol. docházky,
2) děti 3 leté a starší od zaměstnaných rodičů, výjimečně i děti mladší
3 let (jež dovrší 3 roky září - prosinec), ale pouze od zaměstnaných
rodičů,
3) děti 3 leté a starší, i pokud jeden
z rodičů, příp. oba nepracují,
4) ostatní děti (na doporučení lékaře, OPPP, ze soc. znevýhodněného
prostředí).
Děti, které dovrší 3 roky až v roce
2010, nelze k 1. 9. 2009 přijmout
z důvodu nízkého věku. Při počtu
27 dětí ve třídě není možné přijímat
takto malé děti. Zákonní zástupci
mohou zkusit podat opět žádost
o přijetí i v průběhu roku, v době,
kdy jejich dítě 3 roky dovrší. Přijetí
bude možné pouze při volné kapacitě školy.
Rozhodnutí, zda je, či není dítě
přijato si mohou zákonní zástupci
dítěte vyzvednout osobně 6. nebo
7. května v kanceláři MŠ od 7.30
do 15.00 hodin.
Ivana Krčmařová,
ředitelka MŠ

Základní škola nám. Míru Kojetín
Z naší družiny
Druhé pololetí jsme začali zvesela
karnevalem v maskách. Pro velký
počet dětí byl netradičně v tělocvičně školy. Disko tance střídala jedna
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soutěž za druhou.
K dalším oblíbeným akcím patří dětská módní přehlídka. Výkony dětí si
nezadají s profesionály.
Na svátky jara jsme se připravovali už dlouho předem. Děti vyráběly
spoustu rozmanitých výrobků.
Měsíc duben je známý jako „Měsíc
bezpečnosti“, proto pořádáme soutěže v jízdě na kole, na koloběžce
a jiné soutěže s dopravní tematikou.
Čeká nás beseda s preventisty dopravní výchovy Policie ČR.
Na další měsíce plánujeme různé výlety, soutěže a hlavní akcí bude dobývání hradu Helfštýn. Už se těšíme
na další výkony a veselé zážitky.

Dění ve školní družině nejlépe dokládají přiložené fotografie.
A. Burešová, vedoucí vychovatelka
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Den velikonočních tradic na ZŠ Svatopluka Čecha

Hodina pravdy
s asistentem
Marianem Gaborem
Pedagogický asistent Marian Gabor ze Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha, soutěžil v soutěži
s názvem - Hodina pravdy. Ve vypjaté atmosféře ho přijeli povzbuzovat
někteří kolegové, přátelé a také žáci

Týden zdraví
20. - 24. dubna 2009
Při každoroční přípravě organizace
školního roku automaticky zařazujeme na konec měsíce dubna Týden
zdraví. Žáci naší školy tuto tradici už
velmi dobře znají, ale protože „zdraví“ je velmi široký pojem, očekávají
vždy, co pro ně v tomto týdnu po domluvě s třídními učitelkami a vyučujícími připravíme. Při našich aktivitách
nám významně pomáhají i další organizace, letos např. MěDDM Kojetín, HZS Kojetín a nově i ČČK Kroměříž.
V letošním školním roce jsme se zaměřili na tyto oblasti: prevence školních i jiných úrazů, dopravní výchova, protipožární prevence a ochrana
člověka za mimořádných událostí.

ze Základní školy Svatopluka Čecha
Kojetín. Natáčení proběhlo v České
televizi Ostrava.
A jak to všechno dopadlo? Splnil
Marian Gabor nelehký úkol, který
mu tým České televize zadal? Jste-li
zvědaví, jak to všechno dopadlo, dívejte se dne 16. května 2009 na pořad České televize Hodina pravdy.
vedení školy
Tato témata byly po celý týden náplní
hodin prvouky, tělesné výchovy, občanské a rodinné výchovy a výchovy
ke zdraví. Učitelé tělesné výchovy
zahájili výzkumnou studii Semilongitudinální sledování somatického vývoje a úrazovosti u školních dětí se
žáky 1., 3., 5. a 7. ročníku (organizuje Výzkumný ústav zdravotní v Praze
v rámci aktivit Zdravých škol) a žáci
společenskovědního semináře zahájili projekt z oblasti osobní bezpečí
dotazníkovým šetřením, jeho zpracováním a vyhodnocením.
V pondělí a v úterý přišli členové HZS
s výukovým programem za žáky 2.
a 6. ročníku. V úterý odpoledne proběhla na náměstí velká módní přehlídka, kterou pro žáky školy, rodiče
i veřejnost připravila vychovatelka
Alice Stonová s dětmi školní družiny.

Děti vyrobily 40 modelů - originálních
klobouků.
Ve středu se uskutečnil turnaj žáků
6. - 9. ročníku v malé kopané „O dort
ředitelky školy“ a žáci 2. a 3. ročníku
zahájili první lekcí svůj každoroční
kurz plavání v kroměřížském krytém
bazénu. Ve čtvrtek si žáci zopakovali
své znalosti z oblasti ochrany člověka
za mimořádných událostí při plnění
úkolů v Kojetíně i jeho okolí, v pátek
se zúčastnili akce Den Země, kterou
uspořádal MěDDM Kojetín a prakticky využili v přírodě nabyté dovednosti z oblasti chování člověka za mimořádných událostí. Celý tento projektový týden vychází z projektu Zdravá
škola a rozvíjí kompetence školního
vzdělávacího programu školy.
Miluše Štefanová
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Módní přehlídka školní
družiny
Dne 21. dubna 2009 odpoledne
se na náměstí sešli modelky a modelové z naší školy, aby předvedli to,
co si ve školní družině od zimních
měsíců připravovali. Akce začala
velmi nenápadně - výrobou několika klobouků pro školní akci, počet
modelů se rozrůstal a ke kloboukům
přibyly i kostýmy, ve školní družině
to denně vypadalo jako ve velkém

salónu, kdo mohl, šil, lepil, stříhal.
A pracovali všichni bez rozdílu - prvňáci i deváťáci, prostě tým a to pod
vedením vychovatelky Alice Stonové, dík však za tuto akci patří všem,
kteří akci podpořili, výčet jmen by
byl dlouhý.
Město Kojetín a naši školu budeme
s přehlídkou reprezentovat v Chropyni na Bambiriádě Zlínského kraje
5. června 2009.
Všem moc díky!
Olga Odehnalová, ředitelka školy

Základní umělecká škola Kojetín
Základní umělecká škola
Kojetín informuje výsledky soutěží v roce
2009.
V únoru letošního roku proběhlo
okresní kolo soutěže ve hře na dechové dřevěné a žesťové nástroje.
Konalo se na Základní umělecké
škole v Hranicích na Moravě. Žáci
naší školy byli velmi úspěšní.
Výsledky hry na žesťové nástroje:
Marie Tomaníková, trubka - 1. místo,
Zdeněk Kvíčala - trubka - 3. místo,
Lukáš Procházka - trubka - 3. místo,
Tadeáš Piskovský - trubka - 2. místo,
Jiří Tomaník - baskřídlovka - 2. místo, Jan Jášek - pozoun - 2. místo.
Výsledky hry na zobcovou flétnu:
Aneta Dostalíková, Adéla Paráková,
Marcela Pěchová, Lucie Zajacová,
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Monika Psotková, Eva Mizerová - 1.
místo s postupem do krajského kola.
Tereza Vašicová, Tereza Čechová,
Barbora Kalousová - 2. místo, Veronika Horňáková - čestné uznání.
Krajské kolo proběhlo v březnu opět
v Hranicích na Moravě s těmito výsledky:
Aneta Dostalíková, Lucie Zajacová
- 1. místo, Adéla Paráková, Marcela Pěchová, Eva Mizerová, Monika
Psotková - 1. místo s postupem do
kola celostátního.
Zvláštní cena za mimořádně úspěšnou pedagogickou činnost byla udělena učitelce Ritě Ryndové.
Zvláštní cenu absolutního vítěze nástroje v okresním kole byla udělena
Evě Mizerové a za krajské kolo pak
Monice Psotkové.
Celostátní kolo se konalo 17. dubna
ve Vysokém Mýtě s těmito výsledky:

Adéla Paráková, Marcela Pěchová,
Eva Mizerová - 2. místo, Monika
Psotková - 1. místo.
Tyto výsledky jsou absolutně nejlepší v dějinách kojetínského hudebního školství.
Současně proběhla i soutěž v sólovém zpěvu: okresní kolo v Přerově
vyhrála a postoupila do krajského
kola v Olomouci Kateřina Hrouzová
- zde získala místo čtvrté.
Děkuji tímto Liboru Žabenskému,
Aloisi Gruberovi a Ritě Ryndové za
přípravu žáků, kteří reprezentovali
ZUŠ Kojetín a město Kojetín v této
renomované soutěži, dále pak Lence
Čechové a Miluši Venclíkové za kvalitní doprovody soutěžících žáků.
Petr Vacek,
ředitel ZUŠ Kojetín
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Gymnázium Kojetín
Debatní turnaj
V duchu tohoto hesla se nesl celý
3. turnaj XIV. Ročníku debatní ligy,
neboť se konal překvapivě v Přerově, konkrétně v prostorech Gymnázia Jakuba Škody, a to ve dnech
20. 2. - 22. 2. 2009. Naše gymnázium
reprezentovalo hned několik týmů.
Vedle Scarabů, Sedmořádků a Benešových dekretů, které již můžeme
považovat za „stálice“ české debatní
ligy, se zde objevil tým - Mr.ERROR.
Ačkoliv to byla jejich premiéra, vedli
si velice dobře a nakonec se umístili
na krásném druhém místě. I ostatní
týmy si vedly dobře a obsadily přední pozice celkového hodnocení.
Zatímco pro mnohé studenty představoval pátek 20. 2., sobota 21. 2.
a neděle 22. 2. docela obyčejný víkend - tedy čas, kdy si mohou mezi

Okresní kolo
středoškolské
odborné činnosti
V úterý, dne 7. dubna, nastal námi
tolik očekávaný den, kdy jsme jeli do
Přerova obhájit svoji práci v rámci
soutěže středoškolské odborné činnosti. V čem vlastně spočívá tzv. sočka? Je to prosté: každý soutěžící má
za úkol napsat „tak trochu“ vědeckou
práci na zvolené téma v oblasti osmnácti oborů SOČ. V našem případě
se jedná o obor Historie, konkrétně
o problematiku regulace řeky Valové
a historii „Sifonu“ (křížení dvou vodních toků) u Uhřičic. Důvodem, proč
jsme se rozhodli věnovat právě této
problematice, bylo zjištění, že informací o uhřičickém architektonickém

Matematický úspěch
Matematický klokan je mezinárodně
koordinovaná matematická soutěž,
která je jednorázová a individuální.
Soutěž je určena širokému spektru
zájemců od žáků 1. stupně až po
studenty vysokých škol. V České
republice se soutěží v pěti kategoriích podle věku žáků: Klokánek (4.
- 5. tř.), Benjamín (6. - 7. tř.), Kadet
(8. - 9. tř.), Junior (1. - 2. roč. SŠ),
Student (3. - 4. roč.SŠ).
Své matematické schopnosti předvedli také studenti Gymnázia Koje-

pracovními dny odpočinout a nabrat
nové síly, pro nás debatéry zase tak
obyčejný nebyl. Již v pátek v odpoledních hodinách, přesněji řečeno
večer, byl první debatou zahájen celý
debatní turnaj. Po úspěšném oddebatování jsme zamířili směrem na
nádraží, odkud jsme se rozprchli do
svých domovů.
V sobotu jsme se do Přerova dopravili v časných ranních hodinách, neboť
nás čekal relativně nabitý program.
Před sebou jsme měli celkem tři debaty, z toho jedna byla na nepřipravenou tezi. Přestože jsme postrádali
jednoho člena našeho týmu, což byla
pro nás citelná ztráta, podařilo se
nám přes počáteční neúspěchy vyhrát jednu debatu a to drtivě - 3:0 pro
nás. S polední přestávkou se dostavilo také zklamání, neboť ADK (pozn.
Asociace debatních klubů) zajistilo
unikátu v ucelené podobě existuje
velice málo.
Obhajoba pro nás byla velkou neznámou, neboť jsme doposud neměli žádné zkušenosti s takovouto
formou prezentace své práce. Během obhajob ostatních soutěžících
jsme se ale dostatečně připravili na
případné otázky poroty a pak jsme,
jako poslední v pořadí, svou práci
také obhájili - a troufáme si tvrdit, že
úspěšně.
Závěrem bychom rádi zmínili, že
jsme s naší prací postoupili do krajského kola, které se bude konat 13.
května v Prostějově. Doufejme, že
pro nás ona třináctka nebude nešťastným číslem.
Jan Palička, Tomáš Šestořád,
sexta GKJ
tín a přihlásili se do soutěže v počtu 95 studentů ze všech ročníků
gymnázia. Podle jednotlivých kategorií byli rozděleni do tří skupin,
ve kterých plnili podmínky soutěže.
Výsledky byly postoupeny do krajského kola a zde uspěli, v kategorii Junior, studenti: Karel Beneš
a Marek Raclavský, kteří v obrovské konkurenci 1148 účastníků obsadili shodně třetí místa.
Dokázali využít toho, co se naučili
a aplikovat na jiná řešení.
Za GKJ DM

oběd pouze pro rozhodčí, nikoliv pro
debatéry jako tomu bylo doposud
(pravděpodobně za to může světová
hospodářská krize). Z tohoto důvodu
jsme museli předem přijmout určitá opatření v podobě větší svačinky
nebo většího obnosu peněz. Po obědě nás kromě zpětné vazby čekalo
předposlední kolo debat a překvapení v podobě společného společenského večírku. Nicméně většina
z nás preferovala návrat domů před
večírkem.
A v neděli jsme se za zpěvu ranních
ptáků vydali opět do Přerova, tentokráte již naposledy (v rámci tohoto
turnaje). Oddebatovali jsme poslední
kolo debat a toto kolo jsme vyhráli,
jelikož jsme debatovali v původním
složení. Poté následovalo vyhodnocení celého turnaje a my jsme se
právem mohli radovat a být hrdí na
výsledky - naše i na výsledky našich
kamarádů a spolužáků. Po vyhodnocení byl celý turnaj prohlášen za
ukončený, což byl v podstatě povel
k odchodu. A tak jsme se opět šťastně navrátili domů.
Pavel Francírek, GKJ

Vynikající výsledek
v celostátní soutěži
Přírodovědný klokan
Soutěž pořádá Přírodovědná fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci ve
spolupráci s Pedagogickou fakultou
UP v Olomouci.Cílem soutěže je
vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.
Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice
Kadet (8. - 9. třída ZŠ a studenti tercie a kvarty osmiletých gymnázií)
a Junior (1. a 2. ročník SŠ a kvinty
a sexty osmiletých gymnázií). V každé kategorii je zadán soutěžícím
jednorázový test, který obsahuje 24
úloh, přičemž ti pak vybírají jednu
správnou odpověď z pěti nabízených
možností.
V kategorii Junior dosáhl student
Pavel Francírek, ze sexty Gymnázia
Kojetín, v celostátní soutěži obdivuhodného druhého místa z celkového
počtu 9793 řešitelů.
Gratulujeme a přejeme hodně dalších studijních úspěchů!
Za GKJ DM
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Městský dům dětí a mládeže Kojetín
Akce, kterých jste se
mohli zúčastnit
1. - 7. března 2009
Po stopách Yettyho
Jarní prázdniny v Kunčicích pod Kralickým Sněžníkem prožilo 47 účastníků.

K tradičním a vyhledávaným sportovním aktivitám patří návštěva Aqua
parku ve Vyškově. Tentokrát jsme
do Vyškova zajeli 10. dubna 2009,
tedy druhý prázdninový den. Děti si
užívaly radovánek ve všech prostorách vodního parku i na toboganu.

9. - 10. dubna 2009
Úžasné velikonoční prázdniny
Krásné slunečné počasí, kola, přilby, chrániče a 35 malých i větších
cyklistů. Tak by se dal charakterizovat 1. letošní cyklo výlet, který se
uskutečnil ve čtvrtek 9. dubna 2009.
Cestu z Kojetína „Špalírem“ do Lobodic nám zpříjemnilo sluníčko, dobrá nálada a opravdová ukázněnost
malých cyklistů. Nejmladšími účastníky byli Editka a Radimek Hönigovi. Odměnou pro všechny byl v cíli
opečený buřtík a zázemí školní zahrady. Poděkování patří ředitelce ZŠ
a MŠ Lobodice, Janě Blažkové, za
poskytnutí příjemného prostředí
k odpočinku i zábavě.

28. března 2009
Velikonoční jarmark ve Stříbrnicích
Již potřetí připravil Klub Šikulka Stříbrnice bohatý program a jarní výstavku dárkových předmětů na akci
Velikonoční jarmark ve Stříbrnicích,
ten se konal 28. března 2009.

Úspěchy zájmových
kroužů MěDDM
Mladí plastikoví modeláři
se setkávají pravidelně 1x týdně
a mimo to se účastní mnoha soutěží
v širokém okolí. Soutěže a přehlídky
slouží k porovnání preciznosti a trpělivosti práce všech modelářů.
Dne 4.dubna 2009 soutěžili v kategorii letadel, bojové techniky a kategorii
dioráma v DDM ve Vyškově, odtud si
odvezli mnoho ocenění.
Dne 11. dubna 2009 pořádal soutěž
modelářský klub HKPM při AMK Minerva Prostějov. Naši borci se umístili takto:
1) kat. letadla 1/72 mladší žáci: J a roslav Křepelka - 3. a 5. místo, Jan
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Matoušek - 4. a 8. místo,
2) kat. letadla 1/72 starší žáci: Kryštof Skřipec - 3. a 5. místo
3) kat. letadla 1/72 junioři: Mirek Mikulík - 2. místo,
4) kat. bojová technika 1/35 žáci:
Kryštof Skřipec - 2. místo, Lukáš Bíbr
- 3. místo,
5) kat. bojová technika 1/72: Kryštof
Skřipec - 1. místo, Vít Piskovský - 2.,
3., 4. místo.
Při silné konkurenci to byl velký
úspěch zkušenějších modelářů, ale
i začínajících.
Za přípravu, vedení a trpělivost patří
veliké poděkování vedoucímu kroužku, Miloslavu Ševečkovi.

Diváci si v první části programu poslechli trio Muzika Šikulka (Patrik
Zdráhal, Ondřej Matějček a Lucie
Matějčková), které zahrálo a zazpívalo písně vlastní, vážnou hudbu
a také hrálo k tanci lidové písně tanečnímu souboru Sluníčko.
Píseň „La, la, laj“ si připravila Lucie
Matějčková s bratrem a tatínkem.
Dále diváci zhlédli divadélko s názvem O princi s dřevěným mečem.
Loutky vytvořil a pohádku secvičil
výtvarný kroužek Šikulka (Alena Mužíková, Eliška Straková, Patrik Zdráhal, Ondřej Matějček, Adéla Mužíková a Lucie Matějčková).
V druhé části vystoupily taneční skupiny Kvítko a Břišní tance. Jako další
se předvedly v sólových vystoupeních Lucie Matějčková jako mažoretka a Nikola Trefilová s orientálním
tancem.
Na závěr měl výtvarný kroužek Šikulka připravenou velikonoční výstavku
plnou zajímavých předmětů.
Nechybělo ani tradiční posezení při
kávě a cukroví, o které se postaraly
děti a maminky z Klubu Šikulka Stříbrnice.
Zájmové útvary Muzika Šikulka,
výtvarný Šikulka, Sluníčko, Kvítko
a Bříšní tance působí při MěDDM
Kojetín.
Děkujeme OÚ Stříbrnice za podporu
a přízeň, všem zúčastněným za zájem a těšíme se na další Velikonoční
jarmark ve Stříbrnicích.
Anna Matějčková
Bobánci z Klubíčka sice nebyli na
žádné soutěži, užívali si hřejivého
sluníčka a vychutnávali šťavnatý špekáček, který si upekli na své schůzce
na zahradě domečku v Kojetíně.
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Městský dům dětí a mládeže Kojetín
Mladí florbalisté opět v akci
Odvetné přátelské utkání MěDDM
Kojetín - DDM Hranice ve florbalu
proběhlo 28. března 2009 v Hranicích. Kojetín reprezentovali mladí borci ze ZK Florbal I ve složení: Radim
Bureš, Jakub Dočkal, Jan Dočkal,
Ondřej Krčmař, Tomáš Macek, Tomáš
Ptáček, Tomáš Stav, Jakub Ševeček
a Matěj Šóš. Oba celky nejprve změřily síly v dovednostních soutěžích.
A pak se už jen hrálo.V první třetině naši obdrželi 2 branky. Ve druhé
desetiminutovce jsme schabrali síly
a dorovnali na 2:2. Bylo to drama. Zá-

pas skončil 4:3 pro Hranice, naši hráči však podali i přes výškový i věko-

vý handicap výborný bojovný výkon
a získali si tak sympatie diváků.

Sluníčko - dětský hanácký kroužek
se zúčastnil pod vedením Hany
Dvouleté a Kateřiny Krčmařové
15. března 2009 okresní přehlídky
dětských folklorních souborů „Tovačovské fěrtóšek“. I díky výbornému
doprovodu kapely „Šikulka“ ze Stříbrnic, doporučila porota jejich postup
do krajské přehlídky, která proběhla
18. dubna 2009 v Městském divadle
v Prostějově. Zde tanečníci i hudebníci ukázali, že „kojetínští Hanáci
tu só a také bodó a krásně tancujó
a taky fókajó a drnkajó“. Poděkování
patří i Antonínu Jezowiczovi, vedoucímu kapely Šikulka.
Kroužek Hip-hop
se schází pod vedením Ivety Kořínkové prvním rokem.
Svůj um jeli předvés 28. března
2009 na taneční soutěž „Lipenská
hvězda“, odkud si dovezli pohár
a diplom za 3. místo.

Připravujeme na květen
6. května 2009
„Putování se skřítkem“
přírodovědná stezka
pro děti MŠ
8. - 10. května 2009
„Otvírání pramenů“
víkendový pobyt pro děti
od 1. třídy v lázeňském
městě v Luhačovicích
„Kola kola, kolečka“
soutěžení
na kolečkových bruslích
„Jízda zručnosti“
III. část dopravní výchovy
pro žáky 3. - 8. tříd

15. května 2009
„Evropa
mladýma očima“
oblastní kolo postupové
soutěže pro žáky
6. - 9. tříd, odkud vítězné
5ti členné družstvo
postoupí do krajského
kola, které proběhne
28. května 2009
v Uničově
„Ulov si svou rybku“
pro mladé rybáře
i ty, kteří se to
chtějí naučit

Léto s domečkem
6. 7. - 18. 7. 2009
„Pán prstenů“
- pro děti od 6-ti let,
- stanový tábor v krásném
prostředí Radíčka
20. 7. - 24. 7. 2009
„Prázdninový svět
fantazie“
- pro děti od 6-ti let,
- příměstský tábor
s jednodenním přespáním

25. 7. - 1. 8. 2009
„O zlatého kapra“
- od 9-ti let,
- stanový rybářský tábor
v Tovačově. Podmínkou
účasti je platná rybářská
povolenka.
17. 8. - 21. 8. 2009
„Za pokladem Indiánů“
- od 6-ti let,
příměstský tábor
s přespáním na domečku

Bližší informace
na tel. číslech: 581 762 498, 737 442 055
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Z akcí MěKS Kojetín
Víkend s divadelníky
z Karlových Varů
Tři krásné dny plné přátelské pohody a hereckého umění jsme strávili o
víkendu 3. - 5. dubna 2009 se západočeskými divadelníky ze studia D3
z dalekých Karlových Varů. Divadelní studio D3, občanské sdružení,
pracuje v největším lázeňském městě
od roku 1961. Působí na scéně Divadla Husovka, patřící Městu Karlovy
Vary. Soubor se pravidelně zúčastňuje západočeských oblastních přehlídek a reprezentoval se již 13krát
na Jiráskových Hronovech. Dvakrát
uskutečnil zájezdy i na mezinárodní přehlídky v Sársku a v Martině na
Slovensku. V současné době čítá 19
členů, z toho 3 režiséři, dramaturg
a scénograf. První kontakty s tímto
souborem navázaly křenovské holky
ze Smotané hadice na celonárodní
přehlídce Krakonošův podzim ve Vysokém nad Jizerou, kam postoupily
s jejich divadelním debutem na motivy slavného Formanova filmu. Právě
tam si oba soubory slíbily výměnnou
návštěvu. Nedošlo jen na sliby, ale
i na činy. V pátek okolo 16. hodiny

Bethrayer Fest
poprvé s Meatfly
Velká párty tvrdé muziky - Bethrayer Fest se v kojetínské Sokolovně uskutečnila v sobotu 18. dubna
2009. Festival s určitou pravidelností
pořádá domácí kapela Bethrayer ve
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Karlovaráci dorazili do Křenovic, kde
na ně čekalo pravé Hanácké uvítání - křenovské holky oblečené, tentokrát ne v hasičských uniformách,
ale v krojích je uvítaly, za doprovodu
písně „Na té naší Hané“, chlebem
a solí, slivovicí, hanáckými koláči
a vdolečky. Po náročné cestě vyčerpaní a unavení divadelníci zahráli
v sále Sokolovny bláznivou komedii
Petera Turriniho s názvem Nejbláznivější den aneb Figaro sem, Figaro tam, za kterou získali hlavní cenu
a nominaci na letošní Divadelní Děčín z Horažďovické přehlídky (postupová přehlídka jako ta naše kojetínská). Bohužel jen hrstce diváků,
která se na jejich představení dostavila, což nás velmi zamrzelo a zklamalo. Ráno jsme se s našimi přáteli
z Varů vydali na návštěvu a prohlídku nedalekého města Kroměříže. Po
prohlídce Arcibiskupského zámku
a obrazárny (kde jsme mimochodem
pěkně vymrzli), jsme také navštívili
chladné Arcibiskupské sklepy, umístěné v podzemí v hloubce 6,5 m, se
zajímavým výkladem a ochutnávkou
vína. Rozehřáli jsme se na slunném
velikonočním jarmarku, který právě probíhal na hlavním náměstí. Po

příjezdu do Křenovic, po bohatém
obědě a nezbytném odpočinku nás
všechny čekala opět velká divadelní
šou v podání populární Smotané hadice, která opět zaperlila s hanáckou
komedií Rozpalme to, má panenko!
Po představení následovalo posezení a volná, ničím nerušená, zábava
s hudbou a tancem, popíjelo se vínko,
pivko, domácí slivovice i karlovarská
becherovka, ochutnávaly se pravé zabíjačkové speciality, utužovaly se přátelské vztahy, vyprávěly se historky ze
života a divadla, vyměňovaly se rady
a zkušenosti... Největší srandy se zažilo s hanáckým hantejsem, který Západočechy přímo uchvátil. Své hostování na Hané zakončili karlovarští
v neděli, kdy v kojetínské Sokolovně
zahráli pro děti, ale i dospělé, divadelní pohádku Jana Drdy, známou
z televizních obrazovek, Hrátky
s čertem. Víkend, který začal divadlem - divadlem i skončil - přišlo
smutné loučení a s ním i poděkování a slib, že se zase brzy všichni ve
zdraví shledáme a užijeme si společně další skvělý víkend plný divadla,
zábavy, legrace, dobrého jídla a pití
a hlavně - hlavně přátelství lidí z opačných konců naší republiky! - svah -

spolupráci s MěKS Kojetín. Letošní ročník podpořilo rádio Rockmax,
které tu mělo otevřený suvenýrový
stánek a celou akcí provázela jeho
moderátorka Zuzana Ciranová. Firma Meatfly, jakožto sponzor kapely
Bethrayer a dvorní partner akce, přichystala i nějaké ceny v podobě triček, kšiltovek, šátků a klíčenek, které

Zuzka rozhazovala během koncertů
kapel mezi lidi.
Festival odstartovala českobudějovická metalová kapela Dievision
s čerstvě pokřtěným debutovým CD
s názvem Black Deep Drown. Rapmetaloví Straight z Jihlavy v březnu
2008 natočili CD „Nejsem tvůj spasitel“ a odjeli turné s názvem Rock-
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mag Tour 2008. V minulosti Straight
hrnuli spíš crossover oproti dnešnímu břitce nesmlouvavému hardcoru,
který jim velmi sedí a sluší, což platí
i pro dvojici frontmanů. Natlakovaný, syrový a nekompromisní, takový byl hardcore v podání Straight
na kojetínském festivalu. Ostravská
mlátička Malignant Tumour byla za
poslední desku In Full Swing nominována v kategorii Hard & Heavy na
letošní ceny Anděla. S rachotícím bicím, zboostrovanou basou, syrovou
kytarou a vyhuleným chraplákem
tvoří osvědčenou kombinaci, která
okamžitě zrychlila krevní oběh všem
na sále a punkové tempo všechny
donutilo sešlápnout plynový pedál
až k podlaze. Na řadu přišli domácí Bethrayer, kteří se právě vrátili ze
studia a od nichž můžeme v nejbližší
době očekávat nové CD. S napětím
jsme očekávali, zda hlasově indisponovaný Olaf odezpívá celý koncert.
Ale můžeme v klidu konstatovat, že
odezpíval, a že jsme v jejich novém
složení slyšeli bezesporu nejlepší
koncert na domovské scéně. V létě
si kluci zahrají na mamutím metalovém festivalu Masters of Rock

2009, na který si účast suverénně
vybojovali v soutěži „Rockmaxova 12“, kterou pořádá rádio Rockmax. Hlavní hvězda večera kapela
Cocotte minute (nu-metal - Praha)
se přijela pochlubit nedávno vydaným novým albem Sado Disco.
S biomechanickou mutací rytmů
a samplů, tvrdé basy, tepajících kytar
a nihilistických textů nám předložili
svou vlastní představu míchání tvrdé
hudby a elektroniky aneb jak pravil
hlas lidu: „horší než sado, tvrdší než
disco!“ Lahůdkou pro všechny milovníky metalu byl koncert českobudějovické kapely Satisfucktion, kteří si
zahráli před takovými hvězdami jako
Kiss, Faitth No More, Waltari, Dog Eet
Dog, odjeli tour po Anglii, Holandsku,
Německu, Rakousku, Slovensku
a samozřejmě, že koncertovali hlavně
po celé ČR. V neposlední řadě zvítězili v celostátní soutěži Rock Made In
Gambrinus. Domácí Hannibal Lecter
(ganja-core) přišli na řadu už v dost
pozdní (spíše ranní) hodinu a kluci
se pochlubili zbrusu novým albem
s názvem In The Same Ring, které
nedávno pokřtili v hospodě u Hannibala ve Výšovicích. Závěr festivalu

Malignant Tumour Ostrava

Cocotte minute Praha

patřil začínající kroměřížské hardcore-crossoverové kapele Screaming Down, jejíž silnou stránkou
jsou především živá vystoupení
s agresivním zvukem kytary, údernou basovou linkou a nekompromisně šíleným zpěvem.
Jak návštěva fanoušků, tak sestavy
kapel na Bethrayer Fest mají vzestupnou tendenci, což mu dodává
na prestiži a tímto se Bethrayer Fest
stává jednou z nejlákavějších koncertních atrakcí metalových (rockových) fans v regionu. Děkujeme
všem, kteří přišli a podpořili metal
v našem městě!
Už teď se můžeme těšit na podzimní část festivalu, která se bude
konat 24. října 2009 za účasti Dark
Gamballe (rock/crossover Vyškov),
Hazydecay (emo-dance-core/metal
Olomouc), Bethrayer (thrashcore/
nu-metal Kojetín), Tortharry (death-metal legenda Hronov), Luca
Brasi (crossover/nu-metal - Praha),
Concrete (nu-metal Plzeň), Magma
Hotel (crossover Štětí), Checkpoint
(crossover/nu-metal Praha).
- svah foto: Tom Tabara

Bethrayer Kojetín

Městská knihovna Kojetín
UPOZORNĚNÍ!
Městská knihovna Kojetín upozorňuje všechny své uživatele,
že knihovna bude od 11. května do 15. května 2009 (pondělí - pátek)
pro veřejnost z důvodu revize fondu uzavřena!
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Kam za kulturou
DS Hanácká scéna MěKS Kojetín
uvede pohádkovou komedii

DLOUHÝ, ŠIROKÝ
A KRÁTKOZRAKÝ

pátek 8. května 2009 - 14 hodin

Sál kina oko Němčice n. H. - účast na Divadelním máji

Koncert ZUŠ KOJETÍN

STAVĚNÍ MÁJA
doprovázené CIMBÁLOVKÓ DUBINÓ
čtvrtek 7. května 2009
- 18 hodin - stavění mája, park u Sokolovny Kojetín
- 19 hodin - cimbálovka Dubina bode vyhrávat
do půlnoce, sál Sokolovny Kojetín, vstup: 50 Kč

středa 13. května 2009 - 16 hodin
Sokolovna Kojetín

Občerstvení, vínko, pivko a aj všecko k temu bode zařízeny!

Pekelný klubový večer

INTERNATIONAL BBOY CONTEST (4vs4)

MADE IN KOJETÍN

Blatt Sheet List (progresive-metal Kojetín)
Bloodground (trash-core Kojetín)
IQ Opice (opičí rock Kojetín)
Veselá zhouba (rock-alternative Kojetín-Prostějov)
sobota 16. května 2009 - 20 hodin
Peklo Sokolovny Kojetín, vstup: zadarmo
Anglická kriminální komedie o tom, jak by se dalo
zbohatnout, kdyby šlo všechno podle plánu

MILION LIBER

čtvrtek 21. května 2009 - 20 hodin
napsali Roger Rees & Eric Elice, překlad Alexander
Jerie, hudba Petr Malásek, scéna Galin, Zikmund,
Ebelová, kostýmy Milena Dubšíková, režie Jurij Galin

hrají: Dana MORÁVKOVÁ a Jan RÉVAI

Vtipná a chytrá anglická komedie nabízí hlavním
představitelům velké herecké příležitosti, které oba
bezezbytku využili. Režisér Jurij Galin nabídl spolupráci
„padouchům“ ze seriálu Rodinná pouta (Velmi křehké vztahy)
Daně Morávkové a Janu Révaiovi, s nimiž už řadu let
spolupracuje. Příběh bohaté, krásné vdovy, která hledá
dvojníka za svého manžela, najde ho v mladém
bezdomovci, přivede ho do svého luxusního bytu
a pokouší se z něho udělat muže z vyšší společnosti,
přináší řadu komických, ale i dojemných situací.

Sokolovna Kojetín, vstup: 160 Kč

Předprodej na VIC Kojetín, tel: 581 202 202, 774 001 403

Tradiční červnová akce pro děti k jejich svátku

VÍTÁNÍ LÉTA

pondělí 1. června 2009 - 17.30 hodin
Bohatý program pro děti
- taneční, hudební a pěvecké vystoupení,
hry a soutěže...
Nádvoří Vzdělávacího a informačního centra
Masarykovo náměstí 8 Kojetín, vstup: volný
Červencový rockový svátek s RK Božkov

BOŽKOV FEST 2009

sobota 18. července 2009, start: 13 hodin
Kapely: My Wave (13.00), IQ Opice (14.20),
Rattle Bucket (15.50), Dark Gamballe (17.20),
Imodium (18.50), No Name (20.30),
The.Switch (22.00), Totální nasazení (23.30),
Bethrayer (0.50), Barricade (2.05)
Střelnice Kojetín
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NS Hanácká beseda a celá kojecká kultůra
všecky srdečně zvó na staró hanáckó tradico

Hollywood stars crew (5 year anniversary) a RK Božkov

(Mezinárodní taneční soutěž - BREAK DANCE)
sobota 9. května 2009 open: 13 hodin, start: 15 hodin

Za účasti crew: Česká republika, Slovensko, Francie, Švýcarsko, Rakousko, Německo, Maďarsko, Maroko, Španělsko...

Porota: B-boy Tell (RUS/CZ), David (CZ), Hahny (DE)
On the Wheels of Steel:
DJ Cosmic (DE), DJ Lecher (CZ) - afterparty
Prize Money: 1000 euro
Sokolovna Kojetín, vstup: 70 Kč
Víkendová pohádka pro děti

SINDIBÁDOVA DOBRODRUŽSTVÍ
neděle 17. května 2009 - 14.30 hodin
Uvádí: Divadlo Koráb Brno

Pohádka u které se nezastavíte ani na konci, protože vás děj vtáhne
do stavu trvalého snění. Není nebezpečná pro děti, ani pro dospělé.
Uvidíte nespočet všelikterých loutek a jiných hýbacích zařízení,
které slouží k uvádění do údivu diváků. Tato pohádka je určena
k zapomínání na všední starosti a působí stoprocenteně.
Sokolovna Kojetín (v případě počasí - park), vstup: 30 Kč

Jarní koncert pěveckého souboru

CaNTAS kojetín - toulavý boty
pátek 22. května 2009 - 18 hodin
Nádvoří VIC Kojetín, vstup: volný

Divadelní představení
bláznivá komedie Raye Cooneyho
v podání DS Na štaci Němčice n. H.
v režii Michala Sopucha

1+1=3

(Jeden a Jedna jsou Tři)

středa 27. května 2009 - 19.30 hodin

Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč (slosovatelné vstupenky!)

NS Hanácká beseda a celá kojecká kultůra
všecky srdečně zvó na staró hanáckó tradico

KÁCENÍ MÁJA

doprovázené DECHOVKÓ VĚROVANKÓ

sobota 30. května 2009
- 17 hodin - bode po městě všecky svolávat dechovka
Věrovanka a stréc Gardavské na povozu s koňama
- 18 hodin - kácení mája se zhostijó všeci
ze sóbora Hanácká beseda
- 19 hodin - koncert dechovky Věrovanka
na sokolskym hřišťu
Občerstvení a aj všecko k temu bode zasek zařízeny!!!
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Kam za kulturou
Výstava obrazů kojetínského rodáka

VLADIMÍR KŘEPELKA
OBRAZY 1962 - 2008

Vernisáž výstavy pondělí 4. května 2009 - 17 hodin
Výstava potrvá do 5. června 2009
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo nám. 8, Kojetín

Výstava obrazů

Jan Trávníček a Jan Chytil
Děd a vnuk
Vernisáž výstavy pátek 12. června 2009 - 17 hodin
Výstava potrvá do 31. července 2009
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo nám. 8, Kojetín

Stálé expozice muzea

nejvzácnější sbírky z depozitáře a ŽIDOVSKÝ KOUTEK
Vzdělávací a informační centrum, Masarykovo náměstí 8, 752 01 Kojetín
telefon: 581 202 202, mobil: 774 001 403, e-mail: info@meks.kojetin.cz

OTevřeno PO - PÁ 9 - 11 a 12 - 17 hodin, SO a NE po telefonické domluvě

Ze života
Milí čtenáři,
po nezvykle teplém
dubnu se ocitáme
v měsíci květnu
neboli máji, v krásném jarním čase
rozkvetlé přírody.
Z celého tohoto období, kdy „hrdliččin
zve ku lásce hlas“
a „borový zavání
háj,“ však obrátíme svůj pohled jen ke dni prvnímu.
Starší generace si ještě dobře vzpomene na to, co my mladší známe jen
z vyprávění nebo už vůbec ne - na
první máj, svátek práce. Na ten tak
charakteristický paradox komunistického režimu, který nutil lidi oslavovat
masovými shromážděními něco, co
je všeobecné vnímáno jako nevyhnutelná a nepříjemná povinnost.
V katolickém kalendáři slavíme
1. května svátek Josefa Dělníka. Je
to onen známý Josef, který v Bibli vystupuje jako Ježíšův pěstoun
a snoubenec Ježíšovy matky Marie.
Svůj svátek slaví 19. března - jistě
ve svém okolí nějakého Josefa máte
a k tomuto datu mu i blahopřejete.
Proč si ale tohoto světce připomínáme ještě v květnu? Jak už jeho přídomek naznačuje, je nám o prvomájovém dnu Josef představován jako
dělník, člověk, který prací svých rukou zajišťuje obživu pro sebe a sobě
svěřené osoby.
Zdá se tedy, že navzdory všem
nepříjemnostem pro nás práce má i nějaký pozitivní význam.
A myslím, že přínos lze najít hned
dvojí: nazvěme si jej seberealizace

katolické farnosti
a tvorba. Zatímco první se týká procesu, druhý směřuje k jeho výsledku.
Tím prvním se myslí to, že v práci se člověku nabízí příležitost
k uplatnění a rozvíjení jeho schopností, nadání a vloh. „V práci člověk
uplatňuje a realizuje část schopností
vepsaných do své přirozenosti“, říká
nauka církve. Ten pocit z dobře provedeného díla známe určitě všichni,
i když nás asi neprovází každý den.
Druhým přínosem práce je pak samotné dílo v tom nejširším smyslu
slova: kus nábytku, uklizený dům,
úspěšné obchodní jednání nebo
ošetřený nemocný, zkrátka cíl, kvůli kterému nějakou činnost konáme.
Zároveň se zde dotýkáme otázky
odměny, která je bezprostředním důvodem převážné části našeho pracovního úsilí: za dobře odvedenou
práci náleží každému spravedlivá
odměna.
Tyto dva přínosy, jaké v sobě práce skrývá, bychom si mohli charakterizovat ještě jinak. Zatímco první
z nich, tedy seberealizace, má význam jen pro nás samotné, ten druhý
nese i rozměr společenský - sociální.
Ať je to okopávání zahrádky, z jejíchž plodů pak živíme rodinu, nebo
činnost učitele či prodavače. Stejně
tak má sociální rozměr i odměna
za vykonanou práci umožňuje život
nejen nám samotným, ale i členům
naší rodiny. Ve formě daní zase náš
příjem podporuje mnoho užitečných
vymožeností moderní společnosti,
z případných dobrovolných darů pak
přispíváme na pomoc potřebným
lidem. Klíčovým slovem se zde stá-

vá solidarita, o které učení katolické
církve říká: „Vlastnictví majetku dělá
z toho, komu patří, správce Prozřetelnosti, který se má snažit, aby majetek přinášel užitek a aby se dělil
o plody majetku s druhými, na prvním místě se svými nejbližšími.“
První květnový den je tedy pro nás
především příležitostí k vděčnosti za
všechno dobré, co nám dávají ostatní lidé, i k zamyšlení, zda náš přínos druhým je dostatečný. Dobrým
příkladem se zde může stát právě
dělník Josef, který svou péčí zajistil
rodinné prostředí Ježíšovi i jeho matce Marii. Máme-li snad stále potřebu
jeho svátku, prvnímu máji, dávat nějaký název, pak to není svátek práce
ani pracujících, ale „svátek lidské solidarity a sociálního smíření“.
Jiří Gračka
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Charita Kojetín
DŮM SVATÉHO JOSEFA - CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY
Komenského náměstí 49 (bývalý klášter), 752 01 Kojetín
Tel. 581 76 21 60, mob. 720 126 475, e-mail: stacionar.josef@seznam, www.charita.kojetin.cz

V úterý po Velikonocích (15. dubna 2009) ožil dvůr
Azylového domu pro matky s dětmi v tísni v Kojetíně
tancem, hudbou a dobrou náladou. Děti z azylového
domu dokázaly, že neumí jen zlobit, ale že se dokáží
nadchnout pro něco smysluplného, co udělá radost
druhým. Pod vedením dvou maminek nacvičovaly už
měsíc dopředu své vystoupení na Velikonoční besídku pro zaměstnance Charity Kojetín. Připravily si
nejen tance v doprovodu moderní i tradiční romské
hudby, ale i básničky s velikonoční tématikou.
Pracovníkům charity se vystoupení líbilo dokonce
natolik, že se s maminkami a dětmi domluvili na veřejném vystoupení na Romano džives (Romském
dni) v rámci oslav 10. výročí Charity Kojetín. Už teď
bychom Vás touto cestou chtěli na oslavy tohoto
pro nás významného výročí pozvat. Bližší informace
a celý program oslav budou zveřejněny v příštím
čísle Kojetínského zpravodaje
Vlaďka Zvonková

Hasiči oslavili 135 let od svého založení
Dne 28. března jsme si připomněli 135 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Kojetíně. K tomuto
výročí byla otevřena výstava předmětů s hasičskou
tématikou a v hotelu Pivovar se uskutečnila slavnost-
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ní valná hromada. Zástupci sboru uctili památku zemřelých členů na kojetínském hřbitově.
Foto: P. Baďura
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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov

„Nemůžeme mlčet o tom, co jsme viděli a slyšeli.“ Skutky 4,20
Program setkání v květnu
3. 5. 2009 - neděle
Vzpomínkové bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

6. 5., 13. 5., 20. 5. a 27. 5. 2009 - středa
Modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5. a 31. 5. 2009 - neděle
Vzpomínkové bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru

7. 5., 14. 5., 21. 5. a 28. 5. 2009 - čtvrtek
Biblická hodina
od 16.00 hodin na faře

4. 5., 11. 5. a 18. 5. 2009 - pondělí
Duchovní výchova
od 13.30 hodin na ZŠ nám. Míru (5. B)

9. 5. 2009 - sobota
Den otevřených kostelů
Husův sbor bude otevřen od 16.00 do 18.00 hodin

5. 5. 2009 - úterý
Májová pobožnost
od 15.00 hodin v DS Tovačov (společenská místnost)

17. 5. 2009 - neděle
Bohoslužby
od 8.15 v Polkovicích (obřadní síň Obecního úřadu)

4. 5., 11. 5. a 18. 5. 2009 - pondělí
Duchovní výchova
od 13.30 hodin na ZŠ Sladovní ul. (8.tř.)

25. 5. 2009 - pondělí
Duchovní výchova
od 13.30 hodin na faře

„Na tomto místě daruji pokoj, praví Hospodin zástupů.“ Agens 2,9b
Naše setkávání jsou otevřena veřejnosti, proto jsou všichni 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.
Dokončený překlad všech knih Bible najdete zde:
http://www.nbk.cz/preklad_bible/bible21
V měsíci květnu si připomeneme již druhé výročí
úmrtí našeho milého bratra duchovního Dobromila
Malého (1924-2007). U příležitosti právě dokončeného nového překladu Písma svatého uveřejňujeme
pro srovnání Dobromilův Žalm 131. ve zněním kralickém, ekumenickém a novokralickém…

odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je
ve mně má duše. 3 Čekej, Izraeli, na Hospodina nyní
i navěky.
Žalm 131 1-3 (NBK) 1 Davidova poutní píseň. Nemám, Hospodine, srdce naduté, povýšeným zrakem
nerozhlížím se. Do ničeho přehnaného se nepouštím, do ničeho, co je nad mé možnosti. 2 Což nejsem spokojený a poklidný, jako když matka své dítě
nakojí? Právě nakojenému se podobá ve mně duše
má. 3 V Hospodina, Izraeli, skládej naději jak nyní,
tak i navěky!

Žalm 131,1-3 (KRAL) 1 Píseň stupňů, Davidova.
Hospodine, nepozdvihlotě se srdce mé, ani se povýšily oči mé, aniž jsem se vydal v věci veliké, aneb
vyšší nad to, než mi náleží. 2 Zdali jsem nepoložil
a neupokojil duše své, jako [dítě] ostavené od matky
své? Ostavenému podobná [byla] ve mně duše má.
3 Doufej, ó Izraeli, v Hospodina, od tohoto času až
na věky.
Žalm 131,1-3 (EKUM) 1 Poutní píseň, Davidova.
Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený
pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež
nevystihnu, 2 nýbrž chovám se klidně a tiše. Jako
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Centrum sociálních služeb Kojetín
Jaro v domech s pečovatelskou službou v Kojetíně

Pečení
velikonočního cukroví
Na Zelený čtvrtek Centrum sociálních služeb Kojetín pořádalo akci
„Pečení velikonočního cukroví“.
Akce se konala ve Víceúčelové
klubovně na DPS Dr. E. Beneše 3
a byla uspořádaná pro seniory
a členy Klubu seniorů. Nejen péct, ale
i posedět, ochutnat a ohodnotit napečené cukroví přišlo 15 seniorů. Peklo
se cukroví a koláče z listového těsta,
které všem velmi chutnalo. Ředitelka
organizace přečetla a vysvětlila, co

je symbolem Velikonoc a jaké tradice a zvyky se na tyto svátky dodržují. Zbytek slunečného odpoledne si
všichni zúčastnění vychutnali u kávy
a napečených dobrot.

Lenka Slováková

Nabídka táborů TJ Sokol Kojetín
TJ Sokol Kojetín - odbor Sport pro všechny
Spolupráce: lektoři CPP ČASPV

Tábory rodičů a dětí
25. 7. - 1. 8. 2009

4. 7. - 12. 7. 2009

pro děti ve věku 2 - 7 let
informace a přihlášky: Ivana Stavinohová
tel.: 606 415 262

Táborová škola dorostu

pro účastníky ve věku 15 - 18 let, vklad 1.650 Kč,
informace Broněk Bobiš, tel.: 777 116 443
Čeká vás týden plný her - tradičních i netradičních,
strategických, nočních, fyzicky náročných,
ale i pohodových. Také psychohry, diskuze,
zpívání u ohně, tvořivé dílny, táborové dovednosti,
recese, putování, zábava a smích!
12. 7. - 25. 7. 2009

Tábor žactva

1. 8. - 8. 8. 2009

Tábor RaD II.

pro děti ve věku 2 - 9 let
informace a přihlášky: Zuzana Veselá
tel.: 608 505 280 a na www.vrazne.net
8. 8. - 15. 8. 2009

Rodinné hry

pro děti ve věku 10 - 14 let, vklad 2.200 Kč,
informace Mirek Tvrdý, tel.: 777 116 239

informace a přihlášky viz. www.rodinnehry.wz.cz

Přihlášky na oba běhy a informace jsou k dispozici
od února 2009 u Lenky Němečkové
tel.: 777 030 811, adresa: Nová 1223, Kojetín,
e-mail: lenicka.nemeckova@centrum.cz
nebo na www.sokolkojetin.estranky.cz

Škola kamarádů táborníků

Mimořádná nabídka

Další akce ve Vrážném
2. 7. - 4. 7. 2009
22. 8. - 23. 8. 2009

Cvičitelům, kteří mají zájem získat
zkušenosti ve vedení táborů
nabízíme možnost stáží na jednotlivých bězích.
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Tábor RaD I.

15. 8. - 22. 8. 2009

pro účastníky ve věku 15 - 60 let
informace a přihlášky: Martin Modl „All“
alll@centrum.cz, www.alll.cz

Stavění tábora
informace Mirek Tvrdý,
tel.: 777 116 239

Bourání tábora
informace Mirek Tvrdý,
tel.: 777 116 239
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Ze sportu
Memoriál Rudolfa
Silnouška
V sobotu 11. dubna 2009 uspořádal
oddíl stolního tenisu již 13. ročník tohoto memoriálu.
Bohužel ani letos se nepodařilo zajistit účast všech hráčů oddílu, neboť
se opět několik hráčů omluvilo pro
zranění, nemoc nebo zbabělost :-).
Tak se opakovala loňská účast 10
hráčů, kteří hráli ve 2 skupinách po 5
hráčích. První 4 postupovali do vyřazovacích bojů.
Mezi 4 se probojovali Jakub Odehnal, Lukáš Prokeš, Vlastimil Orság
- hráči A družstva a Jirka Kilhof z B
družstva. Do finále se přes Orsága
probojoval Jakub Odehnal a přes Kilhofa Lukáš Prokeš. Vítězem se stal

Oddíl stolního tenisu
Sokol Kojetín v sezóně
2008/2009
Další soutěžní sezóna je za námi
a tak přinášíme, jistě už po informacích dychtícím čtenářům jediného
kojetínského periodika tolik očekávané informace.
Oddíl postavil v právě skončené sezóně do tří soutěží celkem čtyři svá
družstva:
Družstvo A oddílu startovalo v krajské soutěži II. třídy. Z 22 utkání se
jim podařilo 8 x vyhrát, 4 x remizovat a 10 x prohrát. Družstvo skončilo
na celkovém 8. místě, když soutěž
byla za posledních pár let asi nejvyrovnanější v historii. Na třetí místo
scházelo „jen“ 6 ne zcela nereálných bodíků, od sestupového jedenáctého místa byl nakonec odstup 8
bodů.
Družstvo táhl Kuba Odehnal, který se dostal celkově až na 6. místo
v úspěšnosti soutěže. Tu více, tu

Jarní turnaj žen
ve volejbale
V sobotu 18. dubna uspořádal TJ Sokol Kojetín - oddíl volejbalu již tradiční
III. ročník Jarního turnaje žen, kterého
se zúčastnilo celkem šest družstev z
okolí. Nechybělo ani domácí družstvo
TJ Sokol Kojetín. Hrálo se systémem
každý s každým, na dva hrané sety, a

již potřetí Jakub Odehnal, Lukáš Prokeš skončil druhý, Vlastimil Orság
třetí, Jiří Kilhof čtvrtý. Pořadí dalších
hráčů: 5. Martin Pištělák, 6. Tomáš
Zítka, 7. Peter Dujava, 8. Miroslav
Florián, 9. Miroslav Šponar, 10. Jakub Frühbauer.
Turnaj měl velmi dobrou úroveň, protože hráli všichni nejlepší hráči oddí-

lu a tito hráli o prestiž. Vítěz obdržel
putovní pohár a spolu s hráči na 2.
a 3. místě i pamětní medaile.
Turnaj byl dotován věcnými cenami.
Děkujeme touto cestou všem sponzorům za jejich podporu turnaje.

méně zdárně bojovali i Vlastimil Orság, Lukáš Prokeš a Tomáš Zítka.
Zaskočili i Peter Dujava a Martin
Pištělák. Důležité bylo, že v důležitých utkáních ke konci sezóny se
vyhecovali skutečně všichni a rozhodující zápasy se podařilo zvládnout. Výsledek je tak ještě o stupínek lepší než loni.
Družstvo B oddílu startovalo v regionálním přeboru I. třídy a skončilo
na pěkném druhém místě
za suverénním družstvem Hranice
B. Z 26 utkání bylo 18 vyhraných,
2 remízy a 6 proher. Nejlepším hráčem byl Vlastimil Orság, který patří
do první desítky v úspěšnosti soutěže. Dobře zahráli i Peter Dujava,
Jiří Kilhof, Luděk Vrtěl a Oldřich Frühbauer.
Družstvo C oddílu startovalo také
v regionálním přeboru I. třídy
a skončilo na ne příliš pěkném třináctém (tedy předposledním) místě,
i když celých 11 bodů před posledním Bukem B. Z 26 utkání vyhrálo
5, 1 x remizovalo a 20 x prohrálo.

Nejlepším hráčem byl Bohdan Malý,
který si uhrál svoje, i když i u něj
je patrný „ústup ze slávy“ a menší
hlad po vítězství. Jak sám říkává:
„Jo, roky nezastavíš“ :-). Bohdanovi
sekundovali Miroslav Florián, Jaroslav Štrunc, Jakub Frühbauer a zaskakoval Zdeněk Horák. Družstvo C
tedy padá a příští rok bude startovat
v RP II. třídy.
Družstvo D oddílu startovalo v regionálním přeboru III. třídy, skončilo
na prvním místě a jako jediné v oddíle postupuje! Gratulujeme!
Z 28 utkání bylo 25 vyhraných, 1 remíza a 2 prohry. Nejlepším hráčem
byl Jaromír Huťka, těsně následován Dujavou a Zdeňkem Horákem.
Dále se na postupu podíleli Miroslav Šponar a zatím ne příliš zkušený, ale stále se zlepšující Nguyen
Thanh Tung, zvaný Tumi.
Více informací o dění v oddíle se zájemci dozvědí na www.pineckojetin.
estranky.cz
Tomáš Zítka,
prezident oddílu

tak si mohly například hráčky z Kroměříže, hrající meziokresní přebor, zahrát
s prvoligovým týmem Přerova. Družsto domácích hráček třikrát vyhrálo,
jednou remizovalo a pouze hráčkám z
Přerova nedokázalo odolat a podlehlo mu 0:2, a tak v konečném účtování
skončilo na 2. příčce právě za Přerovem.
Děkujeme touto cestou všem, kteří

přišli podpořit volejbal a hlavně organizátorům za skvělé zvládnutí turnaje.

Zdeněk Mrázek,
čestný prezident oddílu

Konečné pořadí turnaje:
1. PVK Přerov
2. TJ Sokol Kojetín
3. TJ LP Šumperk
4. Sokol Kroměříž
5. SK Školy Kroměříž
6. Sokol Hranice

A.J.
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Inzerce

MUDr. Jan Küchler
oznamuje, že

nová Gynekologická
ordinace
bude od 6. dubna 2009 otevřena v prostorách
2. patra polikliniky Kojetín,
ulice 6. května 1373.
Ordinace v Nové ulici byla zrušena.
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Historické fotografie

Náměstí Svobody, v místech dnešní Smuteční síně

Tovaryšský list Josefa Čady z Uhřičic z roku 1936
(ze soukromé sbírky Aleše Šestořáda)

Stavba restaurace Morava

Budova Mateřské školy v ulici Hanusíkova z roku 1978
Stavební základy budovy Mateřské školy v Hanusíkově
ulici, v pozadí bývalý Školní statek, nyní areál gymnázia

Stavba sportovní haly u SOU v ulici Křenovská

Interiér Mateřské školy v ulici Hanusíkova z roku 1978

23

Vítání občánků
V sobotu 18. dubna 2009 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:
Blahopřejeme!

Tereza Juřenová

Tereza Krajíčková

Filip Žiga

Vzpomínky
Dne 22. května 2009 uplyne 3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila milá manželka, maminka, babička,
sestra, švagrová, sestřenice a teta,

paní Božena Nováková roz. Staňková
S láskou a úctou vzpomínají manžel,
synové s rodinami a bratr s rodinou.

Jarní příroda
foto: J. Šírek

Čáp bílý

Moudivláček

Pupen kaštanu

Užovka obojková
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