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jaro města Kojetín
K nové školskéPřišlo
koncepci
V březnu 2009 schválilo Zastupitelstvo města Kojetín
„Koncepci rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na území města Kojetína na léta 2009
- 2012“. Daná koncepce má zásadní význam pro
školy zřizované Městem Kojetín, tedy pro mateřskou
školu (MŠ), základní školy Svatopluka Čecha a nám.
Míru, Městský dům dětí a mládeže (MěDDM) a školní jídelnu. Zároveň je v koncepci jasně deklarováno,
že Město Kojetín podporuje existenci všech dalších
školských zařízení na území města, tedy těch, jejíchž
zřizovatelem je Olomoucký kraj. Jde o Základní školu
ve Sladovní ulici, gymnázium a základní uměleckou
školu. Daný materiál obsahuje výhled v počtu žáků
nastupujících do kojetínských škol, hlavní investiční
akce a hlavní koncepční záměry v těchto školách do
roku 2012.
Důležitou částí celé koncepce je i změna v umístění
některých školských zařízení. Ta se týká MŠ, MěDDM a ZŠ Svatopluka Čecha.
Vzhledem ke skutečnosti, že se neustále snižuje počet dětí navštěvujících ZŠ Svatopluka Čecha, dojde
k uvolnění části budovy této ZŠ pro potřeby MěDDM.
Sníží se tak kapacita ZŠ a následně dojde k přemístění MěDDM z prostor na Masarykově náměstí č. 52
a z domu ve Ztracené ulici do uvolněných prostor

v budově ZŠ Svatopluka Čecha. Po uvolnění prostor
po MěDDM na Masarykově náměstí č. 52 budou tyto
prostory využívány výhradně pro potřeby mateřské
školy a bude tedy navýšena stávající kapacita MŠ
o další celé jedno oddělení. Vstříc tak vychází město
četným požadavkům rodičů na umístění dětí v MŠ,
kdy současná kapacita 150 dětí přestává, i s ohledem na vzrůstající počet narozených dětí, dostačovat. Tyto skutečnosti je nezbytné změnit i v rejstříku
škol.
Výsledkem tohoto stěhování by mělo být ekonomicky výhodnější využití budovy ZŠ Svatopluka Čecha
a existence MěDDM v lepších prostorách, kdy pracoviště ve Ztracené ulici neodpovídalo v mnoha ohledech nárokům na práci tohoto zařízení a samozřejmě
navýšení kapacity mateřské školy na takový počet
dětí, který by měl zaručit bezproblémové umístění
dětí narozených v posledních letech. Naplnění těchto
záměrů bude vyžadovat dobrou spolupráci zřizovatele, vedení jednotlivých škol i určité investiční náklady,
spojené se změnou využití a dispozičním uspořádáním v budovách škol. Pevně věřím, že výsledkem bude
další zlepšení práce a zázemí kojetínského školství
a přínos ve výchově naší mladé generace.
Jiří Šírek
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Z jednání Rady města Kojetín
Rada města Kojetín se na svém 55. zasedání konaném dne 22. dubna 2009
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- souhlasila s použitím finančních
prostředků ve výši 1.058.296,22
Kč (odvod části výtěžku z provozu
výherních hracích přístrojů za rok
2008) na veřejně prospěšný účel údržba veřejné zeleně firmě Technis
s r. o. Kojetín,
- souhlasila s platností Obecně
závazné vyhlášky Města Kojetín
č. 1/2002 o použití koeficientů pro
výpočet daně z nemovitostí pro rok
2010,
- vzala na vědomí informace o počtu
a struktuře dlužníků za místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů,

- vzala na vědomí strukturu dlužníků nájemného za bytové a nebytové
prostory ve správě firmy Technis Kojetín spol. s r. o.,
- uložila starostovi města jednat
s exekutorským úřadem o dalších
možnostech vymáhání pohledávek
za nájemné za bytové a nebytové
prostory a místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  odpadů,
- souhlasila s vyřazením bytu č. 1,
Padlých hrdinů 974, Kojetín, Kojetín
I - Město, z bytového fondu Města
Kojetín,
- souhlasila s uzavřením podnájemní smlouvy mezi nájemcem MUDr.

Marií Nohejlovou a podnájemcem
MUDr. Viktorem Charbutem, v prostorách oční ambulance u MUDr. Marie Nohejlové, v objektu polikliniky č.
p. 1373 na ul. 6. května v Kojetíně,
- schválila pronájem nebytových
prostor v areálu letního koupaliště
v Kojetíně Pivovarskému hotelu Kojetín s. r. o., náměstí Dr. E. Beneše
61, Kojetín,
- souhlasila se zněním textu ke zveřejnění záměru pronájmu nemovitosti „Pivovarský hotel“ se všemi jejími
součástmi a příslušenstvím a schválila zveřejnění záměru pronájmu nemovitosti „Pivovarský hotel“ se všemi
jejími součástmi a příslušenstvím.
Jiří Šírek

Rada města Kojetín se na svém 56. zasedání konaném dne 29. dubna 2009
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila výběr dodavatele na
realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Víceúčelová multimediální učebna“ uchazeči PTÁČEK
- pozemní stavby s. r. o., který byl
doporučen komisí pro posouzení
a hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na výše
uvedenou zakázku,
- vzala na vědomí informace o plnění požadavků Osadního výboru Kovalovice, vzešlých z jednání

osadního výboru   dne 17. března
2009,
- uložila odboru MIM realizovat návrhy na opatření k bodu 1. (repase
oken na kulturním domě), 2. (výměna vývěsní skříně) a 4. (úprava tújí
na hřbitově) požadavků Osadního
výboru Kovalovice dle možností
v rámci rozpočtu roku 2009, ostatní
zahrnout do rozpočtu roku 2010,
- uložila odboru VŽPD realizovat
návrhy na opatření k bodu 3. (opra-

vy místních komunikací) požadavků Osadního výboru Kovalovice
dle možností v rámci rozpočtu roku
2009, ostatní zahrnout do rozpočtu
roku 2010,
- uložila místostarostovi Jiřímu Šírkovi informovat Osadní výbor Kovalovice o zajištění jeho požadavků,
- vzala na vědomí přerušení provozu Mateřské školy Kojetín v termínu
od 20. 7. 2009 do 14. 8. 2009.
Jiří Šírek

Informace pro občany
Vážení občané,
chtěla bych vás informovat, že Rada
města Kojetína schválila Chartu
2009, což je dokument, ve kterém
jsou stanovena pravidla a rámec
akce pro rok 2009 a tímto se naše
město poprvé zapojilo do celoevropské akce „Evropský týden mobility“
(16. - 22. září) a „Evropský den bez
aut“ (22. září), která se v roce 2009
bude v Evropě konat už poosmé. Koordinátorem celé akce byl jmenován
Jiří Šírek - místostarosta města Kojetína.
Evropský týden mobility se v roce
2009 stává jednou z klíčových osvětových kampaní v celosvětové kampani proti klimatickým změnám. Evropská komise chce kampaň tematicky směřovat ke schůzce v Kodani
(30. listopadu - 12. prosince 2009),
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kde se bude rozhodovat o budoucnosti mezinárodní smlouvy, která má
nahradit dohodu z Kjóta. Vzhledem
k tomuto propojení bude letošním
tématem Evropského týdne mobility
heslo „Naše město - naše klima!“.
Města mohou zlepšit kvalitu ovzduší,
zajistit bezpečnou a spolehlivou hromadnou dopravu, omezit hluk v obytných částech měst, vybudovat zóny
pro setkávání a pro život atd. Města
by měla klást důraz především na trvalá opatření, zaměřená na ochranu
klimatu.
V rámci Evropského týdne mobility
vám budou nabízeny různé akce, zaměřené na udržitelné formy dopravy
a dopravní výchovu (cyklojízdy, pěší
výlety, akce pro rodiče s dětmi, pro
seniory, pro občany s hendikepem,
výlety, semináře, akce na dětském

hřišti apod.). Dne 22. září (Evropský
den bez aut) by měla být část města uzavřena automobilové dopravě
a tento den se budou pořádat akce
zaměřené podle tématu Evropského
týdne mobility.
Vedle kampaně zaměřené na jednotlivé dny se město zavázalo, že provede pozitivní změny, které poslouží
rozvoji města dlouhodobě.
Věřím, že se k Evropskému týdnu
mobility a Evropskému dni bez aut
všichni rádi připojíte. O akčním plánu
našeho města vás budu pravidelně
informovat na internetových stránkách našeho města na adrese: http://
www.kojetin.cz a v dalších číslech
Kojetínského zpravodaje.
za odbor životního prostředí
Eliška Izsová
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Informace o době a místě konání voleb
Starosta města Kojetína podle § 32
zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do
Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů oznamuje:
Volby do Evropského parlamentu
se uskuteční v pátek dne 5. června 2009 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu dne 6. června 2009 od
8.00 do 14.00 hodin.
Místem konání voleb:
- ve volebním okrsku č. 1 je místnost v Kulturním domě - Sokolovna,
náměstí Republiky 1033, Kojetín
I - Město pro voliče bydlící v ulicích: Nádražní, náměstí Republiky,
Rumunská, Kuzníkova, Dudíkova
a Padlých hrdinů;
- ve volebním okrsku č. 2 je místnost v Základní škole Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín I - Město
pro voliče bydlící v ulicích: Tyršova,
Družstevní, Pořadí, Křenovská, Vyškovská, náměstí Svobody, náměstí
Míru, Palackého a Husova;
- ve volebním okrsku č. 3 je místnost v Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín I - Měs-

to pro voliče bydlící v ulicích: Nová,
Ztracená, Kroměřížská, Růžová,
Blanská a Komenského náměstí;
- ve volebním okrsku č. 4 je místnost v Základní škole Kojetín, Sladovní 492, Kojetín I - Město pro voliče bydlící v ulicích: Sladovní a Jana
Peštuky;
- ve volebním okrsku č. 5 je místnost v budově Městského domu dětí
a mládeže Kojetín, Masarykovo náměstí 52, Kojetín I - Město pro voliče bydlící v ulicích: Masarykovo náměstí, náměstí Dr. E. Beneše, Příční,
Tržní náměstí, Olomoucká, Stružní,
Mlýnská, Závodí, Podvalí, Zahradní,
Přerovská, Samota a Včelín;
- ve volebním okrsku č. 6 je místnost
v budově Gymnázia Kojetín, Svatopluka Čecha 683, Kojetín I - Město
pro voliče bydlící v ulicích: Jiráskova, Dvořákova, Svatopluka Čecha,
Hanusíkova, 6. května, Tvorovská,
Polní, Čsl. legií, Marie Gardavské,
Chytilova, Havlíčkova, Bří Šmejdovců, Stan. Masara a Sadová;
- ve volebním okrsku č. 7 je míst-

nost v Kulturním domě v Kojetíně
II - Popůvkách 37 pro voliče bydlící
v Kojetíně II - Popůvky;
- ve volebním okrsku č. 8 je místnost v Kulturním domě v Kojetíně
III - Kovalovicích 1 pro voliče bydlící
v Kojetíně III - Kovalovice.
Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky),
nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie
a je po dobu nejméně 45 dnů veden
v evidenci obyvatel.
Každému voliči budou dodány
3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky.
Ve dnech voleb Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
Mojmír Haupt, starosta

POZVÁNKA

Vstupné a provozní doba koupaliště

Zvu vás na zasedání
Zastupitelstva města Kojetín,
které se uskuteční
v úterý dne 16. června 2009
od 15 hodin
v sále Vzdělávacího
a informačního centra Kojetín
(Masarykovo nám. 8).

Rada města stanovila
výši vstupného na koupališti
v Kojetíně pro letní sezónu 2009, která začne v týdnu
od 30. 5. do 7. 6. 2009
podle meteorologických podmínek ve výši:
- 40 Kč pro dospělé,
- 30 Kč pro děti do 15 let,
- 50% slevy vstupného v době od 17 do 19 hodin,
- vstup zdarma mají děti do jednoho roku  
a držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P.

Z programu:
1. Zpráva o činnosti firmy
Technis spol. s r. o.
2. Zpráva o činnosti firmy
Pivovarský hotel s. r. o.
3. Návrh OZV o veřejném
prostranství
4. Financování Pivovarského
hotelu Kojetín s. r. o.
5. Použití finančních prostředků
z FRB-K
6. Nakládání s majetkem města
7. Aktuální informace,
připomínky, náměty a dotazy
členů ZM a občanů města
			
			

Mojmír Haupt,
starosta města

Provozní doba
v měsíci červnu 2009 bude,
v případě příznivého počasí,
v pracovní dny: od 12 do 19 hodin,
o víkendu: od 10 do 19 hodin.
Provozní doba
v červenci a srpnu 2009 bude
v pracovní dny: od 10 do 19 hodin,
o víkendu: od 9 do 19 hodin.
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Procházky Kojetínem (ulice a náměstí)
Ulice V Drahách
(nyní náměstí Svobody)

Tovačova stávalo pěkné sousoší
(nazvané U tří svatých). Kamenný
kříž s reliéfem sv. Máří Magdaleny,
socha sv. Františka Serafínského
a socha sv. Antonína Paduánského. Kříž ani sochy nejsou datovány, Karel Štéger je vročuje do
roku 1754 a jako donátory uvádí
Sigmunda a Alžbětu Hlavnických
z Kojetína. V současnosti již zde
zůstala jen torza soch. Obě sochy
jsou zničené.
Sladovní ulice

Kronikář Karel Štéger napsal „…
není v Kojetíně ulice tak široké!
Je to více jakés veliké náměstí in
spe…“ a měl pravdu. Dříve náměstí Rudé armády, nyní náměstí
Svobody. Odtud se rozvětvují cesty
a ulice na všechny strany - Sladovní ulice, Tvorovská, silnice k Měrovicím, Křenovská ulice. Ústí sem
Hanusíkova ulice a Vyškovská ulice.
Nesmíme zapomenout také na cestu vedoucí ke hřbitovu, která byla
ve dvacátých letech minulého století nově osázena kulovitými akáty.
Hřbitov byl zřízen v roce 1832, po
velké choleře z roku 1831.
Původně zde stávaly jen stodoly, domky nejprve po levé straně
a potom také po pravé, byly stavěny později. Mnohé měly ve výklencích mariánské sošky.
Prostor mezi silnicí a hřbitovní
cestou býval původně močálovitý,
postupně byl zatravněn a využíván
jako místo pro kolotoče a houpačky
a také  jako plácek pro míčové hry
mládeže.
Za železniční tratí z Kojetína do

Tato ulice také vychází z dnešního
náměstí Svobody. Stávalo zde 18
domků a chalup. Na rohu stávala tzv. Křípalova pekárna. Známá
byla také kovárna kovářského mistra pana Jana Šlosárka, který byl
známý vlastnoručně sestrojeným
bucharem a tím, že ze svých synů
vychoval zdatné kováře. Bývalo
zde také Hrabalovo zahradnictví a
stolařská dílna Jana Trpíka.
Za připomínku ještě stojí původně
osaměle stojící přízemní stavení s vysokým štítem, které neslo
zvučně znějící historické jméno
„Cimburk“. Kdo tento dům takto
nazval se nepodařilo zjistit.
Křenovská ulice

Směřuje z Drah (z náměstí Svobody) na sever. Končí v podstatě až
nad rybníčkem Jordánem, u železniční tratě na Tovačov. Pojmenována je podle akciové sladovny, která
byla postavena v roce 1870. (Vjezd
do sladovny byl z dnešní Palackého ulice). Teprve po vzniku sladovny se v této části města začaly stavět domy.

Křenovská ulice směřuje jihozápadním směrem do Křenovic.
Domky se v této ulici stavěly postupně. Bylo zde několik drobných
živností, např. výrobna octa a lihovin Klementa Zuckra, obchod zvaný „Konzum“.
V době, kdy kronikář Karel Štéger
popisoval Kojetín, zde ještě stávaly
stodoly, ale už také hřbitovní zídka
a za ní obydlí hrobaře tehdy pana
Ježe a „márnice“.

Tvorovská ulice
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Anketa
Anketu jsme uspořádali na gymnáziu mezi letošními maturanty
a týkala se samozřejmě maturit.
Ptaly se a fotily Monika Psotková a Jarmila Novotná ze sexty GKJ.
Marie Braunerová
Z jakých předmětů ses rozhodla
maturovat?
ČJ, AJ, Z, ZSV.
Byla jsi před maturitou
hodně
nervózní?
Ze začátků ne, přišlo to na mě až
dnes. Největší strach jsem měla
z češtiny.
Jak ses připravovala na maturitní zkoušky?
Přes školní rok jsem se učila na písemky, ale nejvíce jsem tomu dala
poslední týden před maturitami.

Veronika Blablová
Z jakých předmětů
maturuješ?
ZSV, Z, ČJ, AJ.
Na jaký předmět
ses nejvíce připravovala?
Rozhodně na češtinu.
Měla jsi trému?
Čekala jsem, že to bude horší, ale
paní profesorka Mlčochová je výborná.
Kolik času jsi věnovala přípravě
na maturitní zkoušku?
Učila jsem se průběžně, ale nejvíce
o „svaťáku“.

Klára Lejsková
Z jakých předmětů maturuješ?
ČJ, AJ, Z, ZSV.
Za chvíli půjdeš
na poslední předmět.
Který
to
bude?
Teď jdu na angličtinu. Bojím se jí
nejméně.
Na co ses nejvíce připravovala?
Určitě na český jazyk a ZSV.
Se kterým předmětem jsi měla
největší problémy?
Nejtěžší bylo asi ZSV, pan učitel
Růžička mě pěkně potrápil při otázce z demokracie.

Tomáš Kapoun
Které
předměty
sis vybral k maturitě?
ČJ, AJ, F a CH.
Který předmět byl
pro tebe nejobtížnější?
Nejtěžší byla chemie, na kterou
jsem se taky nejvíce připravoval.
Měl jsi před maturitou velký
strach?
Nervózní jsem byl jen hodně trošku.
Uspokojily tě tvé výkony?
S výsledkem jsem spokojen.

Veronika Horáková
Které
předměty
sis vybrala k maturitě?
ČJ, AJ, RJ, M.
Ze kterých předmětů jsi měla největší obavy?
Strašně jsem se bála angličtiny
a češtiny. Ale z té češtiny jsem měla
asi větší strach.
Jsi se svým výsledkem spokojená?
Ještě nevím, jak to všechno dopadne, ale může to být dobrý.

Vašek Křupka
Z jakých předmětů ses rozhodl
maturovat?
M, ČJ, AJ a IVT.
Kterému z těchto předmětů jsi
věnoval nejvíce
času?
Českému jazyku.
Který předmět ti dal nejvíce zabrat?
Nejtěžší pro mě byla asi matika.
Zabralo ti studium na maturitu
hodně času?
Učil jsem se jen o „svaťáku“.  

Hanka Hásová
Z jakých předmětů maturuješ?
ČJ, AJ, Z, ZSV.
Na jaký předmět
ses nejvíce připravovala?
Nejvíce jsem se
připravovala na ZSV a český jazyk.
Byla jsi před maturitou hodně
nervózní?
Před maturitou jsem si myslela, že
to neudělám. Ale zdálo se to horší,
než to doopravdy bylo.

Jana Nakládalová
Máš už za sebou
všechny předměty? Které?
Ano. D, ČJ, AJ
a ZSV.
Kterému předmětu jsi věnovala nejvíce času?
Nejčastěji jsem seděla nad češtinou, která byla taky nejtěžší.
Učila ses na maturitu hodně?
Jen to, co po mně chtěli průběžně
ve škole.
Zbytek o „svaťáku“.
Cítila jsi před maturitou velkou
nervozitu?
Nervózní jsem byla dost. Brečela
jsem už od čtvrtka.

Štafeta
Štafetu převzaly Jitka Veselá
a Eva Štulajterová ze sexty Gymnázia Kojetín a ptaly se na otázky Dany Sýkorové, které položily
Vladimíře Vránové.
1. Jak se vám líbí na novém pracovišti (ZŠ na ul. Svatopluka Čecha
a ZŠ v Tovačově)?
Líbí se mi tu, mám ráda děti.
2. Kam jedete na dovolenou?
Mám ráda Českou republiku, takže
pojedu určitě na Slapy a část dovolené strávím v Luhačovicích léčbou
hlasivek.
3. Co se vám v Kojetíně nelíbí?
V   Kojetíně se mi líbí, například
spolupráce s městským úřadem,

upřímně, kdyby se mi tu nelíbilo,
tak bych tady nezůstala.
Příště převezme štafetu Michaela
Štarhová.
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Rozlučková jízda parní legendy 464.202 přes
Kojetín

Kroměřížská dráha, o. s. a České
dráhy, a. s. vás srdečně zvou na
poslední dálkovou jízdu olomoucké parní „Rosničky“ 464.202, která
v pátek 5. června 2009 stane v čele
zvláštního rychlíku do Brna na velkolepý festival Brno - město uprostřed Evropy.
O tom, že této nejmodernější parní
lokomotivě bývalých ČSD, jejíž osud
je významně spjat právě s „naší“ tratí
Brno - Přerov, končí v červenci 2009
způsobilost kotle, jsme na stránkách
Kojetínského zpravodaje již informovali před její poslední jízdou do Tovačova v září 2008.

Let malých čarodějů
Dne 25. dubna 2009 se konal v Uhřičicích Let malých čarodějů pod
vedením místních vedoucích skautů
a ochotných maminek a babiček.
Každý večer se scházeli, aby nachystali sladkou odměnu a dárečky
v podobě malých čarodějnic. Sice letěly o 5 dní dříve, ale i tak byla účast
v hojném počtu. Hlavní organizátorky se převlékly do kostýmů a přilétly
pod mohutný kaštan u obchodu, kde
se pomalu slétávali i ostatní malí čarodějové a čarodějky.
Každý, kdo přilétl, dostal průvodní
kartu na krk. Hlavní čarodějnice Soňulena, Marulena, Božimíra i Jarulína rozdaly dětem pergameny, na kterých byla napsaná zaříkávadla, které měly odčarovat neduhy z domů,
kde vždy přistály. Také čarodějnice
oznámily svým kolegyním a čarodějům, co bude po cestě následovat.
Zaříkávadlo si všichni nahlas přečetly a let mohl začít. V popředí letu se
nesla zlá čarodějnice Befana, která
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Dne 5. června 2009 se zelená parní krasavice rozloučí i s tratí Přerov
- Brno, i když teď už můžeme říci,
že to snad nebude na příliš dlouho.
Lokomotiva by měla nadále zůstat
v domovské Olomouci, kde se během
následujících měsíců či let podrobí
náročné opravě, po které bude opět
zprovozněna.
A co vás čeká v Brně, pokud se
rozhodnete jet s námi?
- ve 22.30 hodin hrad Špilberk - Grandfinále přehlídky ohňostrojů Ignis Brunensis,
- 140 let městské hromadné dopravy
v Brně a železniční dopravní historie,
- od 18 hodin program na Brněnském
výstavišti (vstup zdarma) s vystoupe-

ním M. Žbirky (od 20.30 hodin),
- kulturní festival Zábava pod hradbami,
- další program v nákupní galerii Vaňkovka do 22 hodin,
(podrobný program oslav najdete na
www.ignisbrunensis.cz/denni-programy--582.html).
Ve zvláštním vlaku je pro vás připraveno
- občerstvení,
- prezentace Nadace okřídlené kolo
(železniční muzeum v Olomouci).
Cena jízdenky Kojetín - Brno a zpět
je předběžně stanovena na 200 Kč,
jízdenky je možné zakoupit v předprodeji ve stanicích Olomouc, Přerov
a Vyškov n/M, popř. přímo ve vlaku.

Předběžný jízdní řád:
Stanice		
Příj.	Odj.
Olomouc hl.n.		
16:20
Přerov		
16:45 17:06
Kojetín		
17:29 17:36
Brno hl.n.
19:28 23:30
Kojetín		
1:00	  1:01
Přerov		  1:21	  1:25
Olomouc	  1:45		

Poznámky
dozbrojení vody do parní lokomotivy
čas na přehlídku ohňostrojů a další program

Definitivní jízdní řád a další informace o jízdě najdete na plakátech ve stanicích nebo na webové adrese www.kromerizske-drahy.com.
za KMD, o. s. Rostislav Kolmačka
uhranula sedlákovi kravku a zapříčinila zlo. Let provázelo bubnování
čarodějů a čarodějnic, aby upoutalo
pozornost občanů. Někteří opravdu
vyšli a to už byl úkol přistát a odčarovat neduhy z jejich příbytků. Lidé
měli pro malé čaroděje i čarodějky
přichystané sladkosti a tak i naopak
čarodějnice Božimíra rozdala lidem
perníčky v podobě malé čarodějnice. Po náročném letu dědinou přistáli hromadně na fotbalovém hřišti.
Tam už bylo zajištěno občerstvení,
a to limonády, cukrová vata, popcorn
a ledová tříšť. Když se děti občerstvily, čarodějnice Soňulena vzala megafon a svolala opět malé čaroděje
a čarodějky a obeznámila je z disciplínami, které budou absolvovat
a po zdárném splněním je čeká
sladká odměna. Disciplíny byly následující: let - slalom mezi fáborkami, hádání čarodějnických zvířátek,
hod pavouka na síť, let koštětem
nad zemí, průlet pyramidami, let
nad překážkami, hádání čarodějnických bylinek a konečně přílet
k jeskyni, kde odměnou za splnění

úkolů dostaly od čarodějnice Martinky klíč z perníku s bonbony. Než
všichni oblétli disciplíny, mohli si
zahrát u čarodějnice Maruleny hru
- skok přes koště. I tam byli odměněni sladkostí. Děti si měly namalovat doma obrázky čarodějnice
a nachystat nějaké zaklínadlo abrakadabra. Obrázky vyhodnocovaly čarodějnice samolepkami.
Nejhezčí zaklínadla a obrázky se
hodnotily na závěr celé akce. Jenže
disciplínami vše nekončilo. Dalším
překvapením pro děti byl čarodějnický tanec při hudbě a vaření lektvaru
krásy v kotlíku. Božimíra a Evelína
přidávaly do lektvaru gumové potvůrky v podobě pavoučků, kteří mají
přinést štěstí, žabiček, myší, upířích zubů, včeliček a dalších surovin. Děti se rády přidaly k počítání
potvůrek, na oplátku mohly lektvar
ochutnat. Závěrem u přichystaného ohniště měly pálit zlou čarodějnici Befanu, ale z důvodu větrného
počasí a možného požáru Rada
starších čarodějnic rozhodla jen
o vyhoštění. Celá akce byla ukon-
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čena vyhlášením 1., 2. a 3. místa
v kresbě čarodějnic a rétorické soutěže rozdáním malých čarodějnic.
Počasí se vydařilo a všichni vypada-

li spokojeně. Ráda bych tímto článkem poděkovala všem zúčastněným
za pomoc při akci, babičkám, maminkám které vše vzaly sportovně

a převlékly se do kostýmů. Děkuji
Kulturní komisi při OÚ Uhřičice, že
umožnila uspořádat akci pro místní
děti.                   Marie Šestořadová

Uhřičické hody
Místní Obecní úřad v Uhřičicích pořádal hody jako každý rok. Letos  
nám vyšly ve dnech od 8. do 10.
května 2009. Patronem  Uhřičických  
hodů je svatý Florián, který má sochu uprostřed obce. V pátek 8. května místní organizace také přispěly
pro zpestření hodů svými aktivitami:
Sokol Uhřičice sehrál dvě fotbalová
utkání, v 17 hodin si zahráli starší pánové a v neděli hrály Uhřičice
proti Polkovicím. I místní dobrovolný
hasičský sbor přichystal pro místní
a okolní občany Hodovou zábavu
v kulturním domě, kde hrála roková
kapela Tip Top z Chropyně. Začátek
byl ve 20 hodin, sice chvíli trvalo, než
se sál zaplnil, ale i tak si přišly na své
všechny věkové kategorie, protože
kapela měla pestrý hudební repertoár. Když se blížil konec zábavy
a kapelník představoval své kolegy,
kteří hráli celý večer, museli dát ještě hudební přídavek pro neúnavné
tanečníky. Myslím si, že se místním
hasičům zábava včetně občerstvení,
které bylo po celý večer zajištěno,
moc povedla a všichni byli spokojeni.
V sobotu 9. května se ve 13 hodin
konala na obecním úřadě gastronomická soutěž pro místní děti, kterou
pořádali vedoucí skautů pod vedením
Soni Tiché „Kuchaříček 2009“. Sou-

těžilo se o nejkrásnější amoletu. Děti
soutěžily v kategoriích: kuchaříčci
(předškolní věk), kuchař junior (1.- 4.
třída), kuchař (5. - 9. třída). Děti zdobily dvě omelety surovinami, které si
doma připravily. Doba úpravy omelety byla 15 min. Nezávislá komise ve
složení: pan Čada, paní Zmrhalová
a paní Nohejlová vyhodnotila nejlepší tři omelety ze všech kategorií.
Děti byly odměněny věcnými dárky.
Další podívanou pro místní občany
byla výstava květin v bývalé radnici,
a to v době od 14 do 16 hodin, kterou zajistil místní obecní úřad, když
oslovil soukromého podnikatele Lumíra Silbernágla. Každý, kdo se přišel podívat, byl ohromen jak vůní, tak
pestrostí květin, krásných orchidejí,
ibišků, palem a dalších. Místní starosta Ctirad Chalánek nezapomněl
ani na děti a zajistil kolotoče, které
zaparkovaly u fotbalového hřiště.
Velký řetízkový kolotoč, trampolína,
malé ruské kolo a další. Občerstve-

ní bylo zajištěno v podobě cukrové
vaty, popcornu, ledové tříště. Taky
hospůdka U Pohody měla dost štamgastů, kteří se při slunných, nejen
hodových dnech, chladili dobrým pivem. V neděli 10. května se konala
v 10.30 hodin Mše svatá, tu doprovázel průvod s hudbou od místní hasičské zbrojnice kolem školky a obecního úřadu k svatému Floriánovi, kde
už byl přichystán altán  pro uskutečnění mše svaté. V popředí průvodu
šel pan farář z Kojetína s ministranty,
kteří nesli svaté korouhve.
I v neděli se mohli místní podívat
na výstavu květin. U kolotočů přibylo spoustu dalších lákadel pro děti,
velká nafukovací skluzavka, stánky
se sladkostmi z perníku a s hračkami. Na hody nám počasí přálo až
na nedělní odpoledne, kdy se kolem
16. hodiny spustila bouřka s deštěm
a kroupami. Ale jak rychle přišla, tak
i odešla a našim místním fotbalistům
přinesla výhru v utkání s mužstvem
s Polkovicemi, a to 2:1. Fotbalovým
utkáním hody začaly a také byly zakončeny, a to krásnou výhrou. Děkuji
za pěkný připravený program místnímu Obecnímu úřadu a také organizacím, které přispěly zábavou na
hodovém dění.    Marie Šestořádová
Foto: Soňa Tichá, Božena Zgyugová
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Den matek
Smíšený skautský oddíl v Uhřičicích pořádal za pomoci kulturní komise při Obecním úřadě 17. května
2009 Den matek v kulturním sále
v Uhřičicích. Začátek byl ve 14 hodin
a program pro maminky a babičky
byl pestrý. Na zahájení svátku matek přivítal všechny starosta Ctirad
Chalánek básničkami o maminkách
a seznámil všechny s přichystaným programem. Jako první byla
přichystána krásná módní přehlídka, kterou připravila Alice Stonová
a Eva  Pěchová s dětmi ze školy Sv.
Čecha z Kojetína. Na přehlídce byly
předváděny  modely i místními dětmi, které školu i družinu navštěvují.
Za předvedení pěkných modelů byly
odměněny potleskem a v zákulisí
i sladkým občerstvením. Vždy než
se nachystali další účinkující zahrál

Žáci Odborného učiliště
Křenovice v Kladně
vyhráli
Dne 18. května 2009 jsme se s pěti
vybranými žáky 1. až 3. ročníku oboru prodavač zúčastnili celorepublikové dovednostní soutěže žáků SOU
v Kladně. Soutěž připravila společnost Kaufland ČR v. o. s. pro žáky,
kteří vykonávají odborný výcvik
v rámci výuky na filiálkách Kaufland
po celé České republice.
Do soutěže bylo nominováno celkem 29 žáků, kteří se utkali v sedmi
disciplínách:
- vědomostní test,
- kartonový řez,
- rozhovor se zákazníkem,
- seřazení zboží podle ceny,
- jízda paletovým vozíkem,
- stavění čel a označení,
- výměna pásky ve váze.
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a zazpíval na elektrické varhany pan
Hájek z Kroměříže. Další z účinkujících byly děti z místní mateřské školy pod vedením Jarmily Droběnové
a Míši   Otáhalové - děti přednesly krásné básničky pro maminky
k svátku. Představily se i starší místní děti, které navštěvují Základní
uměleckou školu v Kojetíně. Adriana
Rozosová zahrála na altovou flétnu
hezké lidové písničky a Jakub Hrabal předvedl hru také na lesní roh.
Pořadatelé pozvali také dětský národopisný soubor  Sluníčko z Kojetína,
ti ukázali nádherné hanácké kroje
a zatančili pásmo lidových tanců.
Místní skauti pod vedením Soni Tiché a některých maminek přichystali „Zlatou bránu“ za doprovodu
flétny a hastrmánka. Na zakončení
ještě předvedli sestavu na písničku
„Voda živá“. Po celou dobu přichystaného programu ochotné maminky

roznášely kávu s tácky se zákusky
každé mamince a babičce. Na závěr programu děti z místní školky
a skautu rozdaly krásné růže a dárečky v podobě motýlků. Nezapomnělo
se ani na paní učitelky a vedoucí
z národopisného souboru Sluníčko.
Pro všechny účinkující bylo nachystané v zákulisí sladké občerstvení.
Pan Hájek dělal radost   svým hraním a zpíváním místním důchodcům
do pozdějších hodin. Děkuji všem
zúčastněným, kteří  přispěli krásnou
ukázkou ke zpestření programu,
také i vedoucím smíšeného skautského oddílu s ochotnými maminkami, které se postaraly o občerstvení,
růže a dárky. Nesmíme opomenout
poděkovat vedení obce, bez kterého
by se tato akce neuskutečnila.

Každý se snažil podat co nejlepší
výkon, avšak vyhrát mohli vždy jen
tři nejlepší z každého ročníku. Našim
žákům se při soutěžení velmi dařilo,
o čemž svědčí jejich výborná umístění:
1. ročník:
- Petra Švarcová - 2. místo,
Kaufland Přerov;
- Marek Fuks - 3. místo, Kaufland
Kroměříž;

že poprvé.
Všem žákům blahopřeji ke krásnému umístění a zároveň jim děkuji za
vzornou reprezentaci školy a smluvních pracovišť Kaufland Přerov
a Kroměříž. Současně bych chtěla
poděkovat i úseku vzdělávání společnosti Kaufland za zorganizování
této soutěže a velmi pěkné hodnotné ceny, které pro žáky připravili.

2. ročník:
- Romana Švarcová - 2. místo,
Kaufland Přerov;
3. ročník:
- Petr Spodný - 1. místo, Kaufland
Přerov;
- Věra Hežová - 3. místo, Kaufland
Kroměříž.
Petr Spodný, žák 3. ročníku, obhájil
své prvenství v soutěži z loňského
roku, ostatní žáci se účastnili soutě-

Marie Šestořádová

Ilona Hudecová
vedoucí OV oboru Prodavačské práce
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Mateřská škola Kojetín
Co přinesl květen v MŠ
Kojetín?
Za soumraku na přelomu dubna
a května začíná jeden z nejoblíbenějších lidových zvyků „Pálení čarodějnic“. Ve čtvrtek 30. dubna přiletěli
na naši školní zahradu čarodějové
a čarodějky z oddělení „Sluníček“
a „Pastelek“ na svých košťatech
a zahrada se pak proměnila v kouzelnou čarodějnickou školku. Děti v čarodějnických maskách plnily po celé
dopoledne kouzelnické úkoly. Trochu
odvahy potřebovaly při plnění úkolů
na stanovištích kolem MŠ při letu na
koštěti, součástí letu byla návštěva
chaloupky staré ježibaby. Nakonec

si zazpívaly čarodějnické písničky
a slíbily nám, že přiletí i příští rok!
Květen jsme zahájili besídkami ke
Dni matek. Maminky i babičky jsme
potěšili nejen písničkou, básničkou
nebo tanečkem, ale i malým dárečkem, vlastnoručně vyrobeným.
V pátek 15. května děti z oddělení
„Rybiček“ vystoupily v „Domě svatého Josefa“ s programem jarních písní
a básní spojeným s oslavami všech
maminek, které uspořádala pro seniory Charita Kojetín. Za povedené
vystoupení patří poděkování dětem
i jejich učitelkám.
Ve středu 20. května se všechny děti
z mateřských škol zúčastnily zábavného dopoledního programu   „Náš
kamarád Ferda Mravenec“, který

proběhl v parku Palackého sady ve
spolupráci s MěDDM Kojetín. Děti si
prošly jednotlivá stanoviště a na závěr je čekala sladká odměna.
Sdružení Happy Time a společnost
Danone a. s. připravily v rámci  Sportovních her MŠ 2009 výtvarnou soutěž „Kostík, můj kamarád sportovec“,
do které se zapojily děti z oddělení
„Pastelek“.
Obě školičky navštívila Marie Ryšavá z Městské knihovny. Již poněkolikáté zábavnou formou představila
dětské spisovatele. Tentokrát si děti
vyslechly čtení s jarní tematikou.
Koncem května již tradičně naše
mateřská škola připravila výlety. Ve
dnech 27. a 28. května jsme si vyjeli
za exotickými zvířátky do ZOO Lešná a ZOO na Kopečku. Rodičům děti
své zážitky nejen pověděly, ale také
namalovaly.
A teď už nás čeká poslední měsíc červen. Školní rok nám opět uběhl
jako voda, máme za sebou plno akcí
a tak věříme, že nám červen přinese
nejen plno sluníčka, ale také ještě
hodně zážitků.      
vedení MŠ

Sportovní jaro ve škole
Kinderiáda
V letošním roce se naši žáci, tým složený ze zástupců 2. - 5. tříd, poprvé
zúčastnili dětské atletické soutěže

nazvané „Kinderiáda“. Z celkového
počtu 32 škol moravského regionu
vybojovali i mezi sportovními školami
velice pěkné 7. místo v soutěži družstev. Do školy přivezli řadu medailí

z individuálních disciplín. Poděkování a blahopřání patří nejen závodníkům, ale současně i vedoucím týmu
M. Kopřivové a  I. Trefilkové.
Z. Šípek
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Mc Donald cup
Malí fotbalisté (žáci 1. - 3. tříd) vybojovali na okrskovém kole Mc Donald cupu v Přerově, který se konal 7.
května 2009, 2. místo a postoupili do
okresního finále, kde se podělili o 6.
a 7. místo. Tým velice dobře koučoval
Vladimír Zaoral, náš školník a vášnivý
fotbalista.   Děkujeme všem zúčastněným za vzornou reprezentaci školy. Tuhé
boje dokládáme záběry ze soutěže.

Vysaďme si vlastní les
Blíží se konec školního roku a s ním
i závěrečné kolo naší sběrové soutěže „Vysaďme si vlastní les“. V dosavadních třech kolech nasbírali
naši žáci ve spolupráci s rodiči a
dalšími příznivci naší školy více jak
30 tun starého papíru. Při stávající

Jak to bude u nás?
V souvislosti s výstavbou naší nové
víceúčelové multimediální učebny
musí škola přizpůsobit i vlastní provoz. Přinášíme proto aktuální informace k závěru školního roku na naší
škole. Vyučování bude upraveno tak,
aby byla maximálně zajištěna bezpečnost našich žáků a konec školní-

ekonomické krizi máme odběratele,
který za nasbíraný papír platí. Je to
sice výrazně menší výnos za jeden
kilogram, ale umožňuje nám ocenit
snahu našich dětí. Pětinu výtěžku
věnujeme na věcné odměny sběračům a nejlepší třída získá na závěr možnost využití části finančních
prostředků pro třídní akci (návštěvu

aquaparku ve Vyškově, zoologické
zahrady...). Bližší pravidla i průběžné výsledky naleznete na našich
webových stránkách www.zskojetin.
cz v kapitole Aktuality - Soutěže. Poslední kolo se uskuteční v úterý 2.
června 2009 od 7.00 do 16.00 hodin
u naší školní garáže. Držíme všem
soutěžícím palce.

ho roku bude 24. června 2009, kdy
žáci obdrží závěrečné vysvědčení.
Následující dny 25., 26., 29. a 30.
června 2009 budou vyhlášeny volné
dny pro žáky. Podrobnější informace
dostanou žáci začátkem června do
deníčků a žákovských knížek, rodiče
se je dozví na třídních schůzkách 9.
června 2009 nebo je najdete na našich webových stránkách.

Vybíjená (4. - 5. třídy)

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Vítězové z naší školy
Žáci naší školy se zúčastnili okresního kola dopravní soutěže v Přerově,
odkud si přivezli vítězství a postoupili
do krajského kola, které se uskutečnilo v polovině května, kdy reprezentovali v kraji město Kojetín a svou
školu.
Za reprezentaci školy děkuji Tomáši
Ochockému, Jakubu Roubalovi, Michaele Ďurtové a Barboře Zedníčkové.
Olga Odehnalová, ředitelka školy
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Projektové vyučování
aneb Pobyt v přírodě s plněním úkolů v rámci „Týdne zdraví“ (24. dubna
2009)
Žáci 8. ročníku se v rámci pobytu v přírodě vydali na vycházku neznámo
kam. Cíl cesty byl zašifrován v několika
zprávách, které jsme museli dešifrovat.
Došli jsme na určené místo - Hájenka
u Cholerovského hřbitova. Proč se tak
toto místo jmenuje si žáci dodatečně
zjistili na internetu.
Cestou jsme plnili úkoly z přírodopisu
- poznávání rostlin a živočichů. Zjistili
jsme, že zde probíhá vakcinace lišek.
U místního chovného rybníka jsme si
prohlédli přírodu, jeden žák, člen rybářského sdružení, nám vyprávěl o chovu
a lovu ryb.   Pro zpestření dopoledne
jsme nasbírali dřevo na táborák, opékali špekáčky a zároveň jsme se seznámili se zásadami slušného chování
a bezpečného rozdělávání ohně v pří-

Na okrskovém turnaji ve vybíjené
dne 20. května 2009 vybojoval náš
tým opět účast v okresním finále!
Blahopřejeme a děkujeme na reprezentaci školy. Finále se uskutečnilo
v pondělí 25. května 2009 na hřišti
Základní školy Svisle v Přerově.
Z. Šípek
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
rodě. Dalším úkolem bylo předcházení úrazům v přírodě a jejich následné
ošetření. Tato část úkolu bude zpracována později v hodinách výtvarné
výchovy. Na zpáteční cestě jsme sbírali rostliny, které dali žáci vylisovat na
výrobu herbáře. Nezapomněli jsme ani

na sportovní aktivity - u rybníka jsme
zkusili hod do dálky a indiánský běh.
Celé dopoledne bylo velmi vydařené.
Protože se ho zúčastnili jen žáci 8.
ročníku, byla tato vycházka přínosem
i proto, že jsme se žáky navázali kontakt, hovořili jsme o různých školních i

osobních problémech. Celá tato akce
bude zpracována jako projekt na velký formát a vyvěšena na chodbě školy, aby se i ostatní žáci mohli alespoň
touto formou seznámit s naší aktivitou
v přírodě.
Marie Němečková

že i v době finanční krize jsme se nesetkali s negativním postojem občanů
k této sbírce. Díky tomuto přístupu se
letos vybralo 17500 Kč, které poputují
na účet nemocnic v našem kraji a budou použity na nákup zdravotnických
přístrojů a vybavení. Z výtěžku předchozích sbírek byly zakoupeny inkubátory pro novorozenecká oddělení
a další přístroje pro okolní nemocnice.
Na závěr bychom vám rády poděkovaly za všechny, kterým tyto přístroje
pomohly při jejich pobytu v nemocnici. Děkujeme.               
L Valášková a M. Alexová, kvinta GKJ

Krajské kolo
středoškolské odborné
činnosti

Gymnázium Kojetín
Srdíčkový den
Stejně jako každý rok i letos po celé
České republice proběhla charitativní akce konaná pod záštitou Občanského sdružení „Život dětem“. Dne 7.
dubna 2009 proběhla tradičně i v Kojetíně. Studenti našeho gymnázia
v ulicích města oslovovali kolemjdoucí s prosbou o příspěvek 35 Kč do kasičky. Každý, kdo byl ochoten zaplatit
tuto částku, obdržel přívěšek na klíče
ve tvaru srdce s klasickým symbolem
Občanského sdružení - sluníčka.
Bylo pro nás příjemným překvapením,

Beseda o historii Kojetína
„První písemná zmínka o Kojetíně je
z roku 1233 a nachází se v listině moravského knížete Přemysla.“ Těmito
slovy začala přednáška o kojetínské
historii, na kterou jsme zavítali v pondělí 20. dubna 2009. Přednášku vedl
samotný kronikář města Kojetína František Řezáč, takže jsme si mohli být jisti, že co se nedozvíme tady, nedozvíme
se nikde jinde.
Výklad nás zavedl do hluboké historie,
kdy jsme kromě poslouchání museli
i sem tam využít naše excelentní znalosti dějepisu (to když přednášející
zkoušel historii zakládání měst). Ještě
že máme holky! Naneštěstí však pokus
o „město na zeleném drnu“ zklamal,
protože Kojetín je prý město vzešlé z trhové vsi. Ze třináctého století jsme se
přesunuli zase o kousek blíže dnešní
době, když jsme si vyprávěli o várečném právu. Vyprávění o pivu nás - stej-

ně jako v hodinách dějepisu - zajímalo
ze všeho nejvíce.
A pokračovali jsme dál, k významné
kapitole místní historie - totiž k existenci židovské komunity. Dozvěděli jsme
se o tom, že Židům bylo zakazováno
zemědělství a tudíž se museli živit obchodováním a bankovnictvím. Zajímavá informace pro nás byla, že Židé
byli utlačováni mnohem dříve než před
druhou světovou válkou kvůli bohatství
a že je do Kojetína muselo přijet ochraňovat vojsko.
V souvislosti se židovstvím jsme se
dostali až na konec devatenáctého
století, kdy nám byla položena otázka, který velký český politik se postavil
proti utlačování Židů. Jméno předsedy
sociální demokracie, které prolétlo sálem, sice vyvolalo úsměvné okamžiky,
ale otázka zůstala nezodpovězena. Až
pan přednášející nám musel říci, že to
byl prezident Masaryk. Dostali jsme se
také k událostem druhé světové války,
kdy jsme si poslechli zajímavý příběh
o záchraně místní synagogy před německým wehrmachtem.
Od událostí druhé světové jsme se
vrátili kousek zpět, do dob Rakouska - Uherska. Byli jsme upozorněni na
významné vyhlášky, které jsou v muzeu k vidění (např. zpráva o přesunutí
sněmu z Vídně do Kroměříže) a také
na originál historické mapy Kojetína,

Dne 13. května proběhlo v Prostějově
krajské kolo středoškolské odborné činnosti. Této přehlídky jsme se zúčastnili
s prací „Regulace vodních toků - historie a současnost sifonu“. Jak již název
napovídá, tato práce patří do oboru
historie. Po zkušenostech získaných z
kola okresního pro nás tato obhajoba
již nebyla tak velkou neznámou, jako
tomu bylo u obhajoby okresní. Rámcově jsme věděli, co se po nás chce, a pokusili jsme se dobře připravit. Obhajoba
byla úspěšná, krajské kolo jsme vyhráli
a odměnou je postup do celostátního
kola, které se bude konat ve Dvoře
Králové nad Labem ve dnech 12. -14.
června. Budeme rádi, když nám budete
držet palce.
J. Palička a T. Šestořád, sexta GKJ
kde byla zakreslena i všechna tehdejší předměstí. K vidění také byla galerie
kojetínských starostů od roku 1848.
Po asi hodinové přednášce jsme dostali možnost prohlédnout si celé muzeum,
kde jsme kromě již zmíněných vyhlášek a starostů mohli vidět také znaky
různých cechů. Mimo to jsme si mohli
prohlédnout nástroje pekařů a různé
kamenné sochy a historické relikvie.
Tím jsme s poděkováním za přednášku
ukončili celou naši návštěvu muzea.
Nevím, jestli se ode mě očekává nějaký závěr, nicméně jsme počítali s tím,
že přednáška bude shrnutím internetových údajů z Wikipedie. Obrovský
omyl! Přednášející byl opravdu machr, který o celém problému hodně
věděl a všechno vykládal tak, že nás
to zaujalo. Já osobně znám Kojetín
jenom z cesty od nádraží ke škole
a dokonce i kojetínští domorodci, které
máme ve třídě, byli občas překvapeni
historií svého města. Takže poučné
a účelné dopoledne.
Jakub Kalinec, 2. ročník, GKJ
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Gymnázium Kojetín
Debatní turnaj
„Ostrý Nymburk“
Uplynul měsíc a Debatní klub Gymnázia Kojetín se opět vypravil na
jeden z turnajů. Po kvalifikačním turnaji v blízkém Přerově nás po strastiplné cestě po české železnici čekalo
krásné město Bohumila Hrabala Nymburk.  Nebyl to však turnaj zcela
obyčejný, jednalo se o celostátní finále České debatní ligy a také English debate league. Na tento prestižní
finálový turnaj jsou zvány týmy, jenž
se umístily na prvních osmi místech
průběžného hodnocení. Naši školu
reprezentoval tým Mr. ERROR ve
složení Tomáš Skácelík, Filip Vraník
a Marek Raclavský. Tito debatéři se
snažili za všech sil, avšak na postup
do semifinále to bohužel nestačilo. V konečném pořadí se umístili
na sedmém místě, což je vzhledem
k počtu týmů, které se soutěže zú-

Exkurze Osvětim královské město Krakov

Jednoho krásného rána, v 5.30
hodin, se zavřely dveře dálkového
autobusu a my, studenti gymnázia,
naše profesorky a dva řidiči, se vydali na cestu do Polska za poznáním historie.
Plynulá a celkem příjemná cesta trvala asi čtyři hodiny a my jsme zdárně dorazili na polské hranice, kde
jsme se ani nezastavili a pokračovali
dál do Malopolského vojvodství, kde
se nacházel první cíl naší cesty, a to
bývalý koncentrační tábor Osvětim.
Spolu s námi jela také průvodkyně
z cestovní agentury, která nám vše
zařídila a v průběhu cesty nám řekla
i pár informací o místě, kam jedeme.
Po příjezdu na místo jsme se rozdělili na dvě skupinky, vyfasovali
jsme sluchátka, místní   průvodkyni
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častnili, obdivuhodný výsledek.
Paralelně s finálovým turnajem probíhal i tzv. open turnaj. To je turnaj,
kterého se debatéři účastní spíše
pro ukojení svých debatních tužeb,
jelikož tento turnaj nemá žádný vliv
na pořadí Debatní ligy. Tohoto turnaje se zúčastnil další z kojetínských
týmu - Sedmořádci. Ve složení Tomáš Šestořád, Jan Palička a Lukáš
Burget dovedli vyhrát všechna kola,
ovšem vzhledem k dalším faktorům
hodnocení to stačilo pouze na třetí
místo. V celkovém pořadí tak obsadili dvanáctou příčku.
Je zvykem, že na finálovém turnaji
bývá vyhlášena také soutěž Debatní
pohár, kdy se sčítají výsledky všech
debat, které tým během sezóny oddebatuje. Sedmořádci se probojovali
na čtvrté místo z více než sedmdesáti a Mr. ERROR se dostal na konec
první desítky.
Debatní turnaje nejsou jen o deba-

tování, ale i poznání a setkání se
s mnoha známými lidmi. Po tom co
nás ubytovali v tříhvězdičkovém hotelu jsme měli nutkání vydat se na
krátkou procházku za poznáním. Ve
světle pouličních lamp působí Nymburské náměstí pohádkově. Zvlášť
renesanční radnice. Po probdělé
noci na hotelovém pokoji se nám naskytla příležitost zřít finálové debaty v českém i anglickém jazyce. Po
krátkém vyhlášení výsledků následovalo předání prestižních odznaků
ADK. Po šestadvacátém dubnu zdobí bronzový odznak klopu Tomáše
Šestořáda a další z nás se na něj
netrpělivě těší.
Tak skončila debatní sezóna
2008/2009. Pod vedením naší trenérky Taťány Dohnalové se gymnázium dovedlo prosadit i v debatování
a již teď se těšíme na další zážitky
v příštím školním roce.
Lukáš Burget, GKJ

a šli vzpomínat na hrůzy, které se na
tomto místě udály. Nebyli jsme tam
sami. Všude kolem nás byla slyšet  
angličtina, slovenština, němčina, ale
i francouzština.
Procházeli jsme jednotlivými místnostmi, v nichž byly na zdech připevněny obrovské fotografie ze života
vězňů, které v té době pořídil jeden
z příslušníků SS. Veškeré informace byly systematicky rozděleny a
ke všemu, co jsme viděli, provedla
slovní výklad i naše průvodkyně.
Po skončení prohlídky jedné části koncentráku jsme jeli do jeho, o
tři kilometry vzdálené, druhé části.
Tento areál už byl o poznání větší. Jen plot, který tento koncentrák
obepínal, byl cca 40 km dlouhý. Ale
zub času už zapracoval i tady, takže
se dodnes zachovala jen část „obytných domů“, tzv. baráků, kdy jeden
byl určený asi pro 300 lidí. (V době
„provozu“ zde prý bylo uvězněno kolem 400 tisíc lidí). Je to hodně, uvědomíme-li si, že zde bylo umístěno
kolem padesáti dvou dvoupatrových
„postelí“, na kterých byli nuceni spát
dva lidi najednou. A nespalo se jen
na těchto „postelích“.
Vystoupali jsme také na strážní věž,
ve středu „Brány smrti“ a spatřili  celý
areál jako na dlani. Bylo už vidět jen
pár baráků a paní průvodkyně nám
zde přiblížila příběhy lidí, kterým se

odtud podařilo uprchnout, ale i příběhy lidí, kterým se to nezdařilo.
Prohlídka skončila a my jsme pokračovali za poznáním do asi hodinu
vzdáleného historického města Krakova. Když se člověk ohlédl v autobuse na ostatní, bylo vidět, že toho
chození mají už docela dost a hodinovou přestávku, kdy se jen sedí
(a v některých případech i leží), bral
každý s povděkem. Jen v přední
části autobusu bylo jaksi hlučněji.
V Krakově jsme došli na středověké
náměstí, seznámili se s jeho pamětihodnostmi a posléze jsme prozkoumávali jeho nádherné okolí samostatně. Vycházky jsme měli povoleny jen do čtvrt na šest, a pak už se
šlo zpět k autobusu a jelo se domů.
(I přes pokročilou únavu byla zase
nejvíc slyšet přední část autobusu).
Za polskými hranicemi jsme udělali další krátkou přestávku a pak už
nás čekala jen cesta zpět do Kojetína. Tam jsme dorazili kolem půl jedenácté v noci. Na místě už čekali
někteří rodičové, šťastní, že mají
své děti živé a zdravé zpět.
Nemyslím, že by někdo litoval, že
tam byl. Přece jen je to kus nejenom
polské historie, o které by měl každý
vědět, ale je to i kus naší, historie
české.
Veronika Petříková, 2. ročník GKJ
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Městský dům dětí a mládeže Kojetín
Indiánská stezka

Detektiv pátral
v Kojetíně

K oslavě Dne země, která proběhla
24. dubna 2009, jsme pro děti 1. - 3.
tříd připravili v okolí rybníka Na hrázi „Indiánskou stezku“. Za krásného
počasí se děti zábavnou formou učily vnímat přírodu, poznávat zvířata
a rostliny. Se sladkou odměnou si
malí indiáni také odnesli dýmku míru
a indiánskou čelenku.

„Předskokan“ Zelené
stezky
Ve dnech 24. dubna a 29. dubna se
zúčastnili žáci ZŠ Svatopluka Čecha,
ZŠ nám. Míru, Gymnázia Kojetín
a ZŠ Tovačov „předskokana“ soutěže Zelená stezka zlatý list. Výuka
proběhla u tůněk nedaleko Kojetína
a mezi největší zajímavosti, které
děti objevily, můžeme zařadit např.
žábronožky. Získané informace
z „předskokana“ studenti dále využili
v Zelené stezce.

Zelená stezka zlatý list
V Kojetíně proběhl již 37. ročník
místního kola soutěže „Zelená stezka zlatý list“, který jsme uspořádali ve spolupráci s Městem Kojetín,
odborem životního prostředí. Akce
se zúčastnilo 95 dětí a soutěžilo se
např. v kategoriích hydrobiologie,
dendrologie, meteorologie, životní
prostředí, ekologie a další.
V kategorii mladší žáci se umístili:
1. místo: Marian Sedlář, Lukáš Lejnar, Alexandra Hájková, Vendula
Páleníková, Dominika Coufalová,
Petra Tejchmanová - Gymnázium
Kojetín, 75 bodů;
2. místo: Lucie Takačová, Lucie Hanáková, Barbora Zatloukalová, Jan
Tabara, Martin Smutný, Lukáš Procházka - Gymnázium Kojetín, 74
bodů;
3. místo: Pavlína Krvačná, Tomáš
Juřík, Jiří Bocan, Kamila Rozehnalová, Natálie Kosková, Matěj Kožurko - ZŠ Tovačov, 60 bodů.

V rámci Dne země se žáci 4. a 5. tříd
zúčastnili zábavné dopolední soutěže Detektiv „PET“ v Kojetíně. Děti
získaly informace o městském systému nakládání s komunálním odpadem a o postupech třídění odpadu ve
sběrném dvoře v Kojetíně. V praktické části monitorovaly sběrné nádoby
na tříděný odpad v našem městě.
- 1. místo: 4. A ZŠ nám. Míru
1. skupina: Natálie Pešová, Tomáš
Řeháček;
2. skupina: Karolína Kantorová, Alena Mužíková, Eliška Straková;
- 2. místo: 4. tř. ZŠ Sv. Čecha
Patrik Macourek, Ondřej Ochocki,
Marian Plíšek, Patrik Mirvald;
- 3. místo: 5. B  ZŠ nám. Míru
1. skupina: Jana Michálková, Martina Duchoňová, Barbora Podepřelová, Simona Brázdilová, Marie Tomaníková;
2. skupina: Justyne-Sonja Otavová,
Pavlína Pavelková, Jana Macková,
Daniela Šimová.
V kategorii starší žáci se umístili:
1. místo: Roman Panáček, Lukáš
Burget, David Formánek, Lenka
Gardavská, Martina Kyasová, May
Tran Hau - Gymnázium Kojetín, 98
bodů;
2. místo: Lukáš Knob, Jiří Beneš,
Kateřina Trávníčková, Klára Ligurská, Klára Horáková, Miroslav Krybus - Gymnázium Kojetín, 96 bodů;
3. místo: Lucie Hudcová, Soňa Pecharová, Alice Illeová, Vojtěch Berčík, Michal Okál, Jan Jášek - Gymnázium Kojetín, 92 bodů.
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Městský dům dětí a mládeže Kojetín
Šikulka je šikulka
Ve školním roce 2008/2009 učinila
kapela Šikulka Stříbrnice změny ve
svém repertoáru. Kromě lidových písní začaly děti vystupovat s písněmi
vlastními. Skládat písně, zpívat je a
hrát v kapele je učí Antonín Ježowicz.
Změnilo se také pole působnosti. Už
nevystupují jen na Kojetínsku, ale i na
regionální úrovni.
Na vystoupení a soutěže v tomto
školním roce se kapela připravovala
už od prázdnin. Na Kojetínských hodech hrála k tanci folklórnímu tanečnímu souboru Sluníčko při MěDDM
Kojetín. V říjnu 2008 vystoupila s čerstvě připravenými vlastními písněmi

na vernisáži ve Stříbrnicích. Adventní koncert ve Stříbrnicích absolvovala v prosinci 2008. Na jaře 2009
se kapele otevřely nové možnosti.
15. března zapůsobila spolu se Sluníčkem na oblastním kole soutěžní
přehlídky „Tovačovské fěrtóšek“ na
porotu a postoupily do kola regionálního v Prostějově. Dne 28. března
vystoupila kapela s vlastními písněmi
a také hrála k tanci Sluníčku na tradičním Velikonočním jarmarku ve
Stříbrnicích. V sobotu 4. dubna se kapela vydala za hranice Kojetínska až
do Mohelnice a vystoupila na soutěži
Moravský vrabec, kde dostala několik
nabídek pro další prezentaci. Po této
akci jste je mohli slyšet v rozhlase.

Dne 18. dubna proběhla již zmiňovaná regionální folklórní soutěž v Prostějově, které se Šikulka zúčastnila
se Sluníčkem. V sobotu 25. dubna
vystoupila kapela s vlastními písněmi na akci Posezení pro důchodce
ve Stříbrnicích, kterou pořádala obec.
Vystupovací maratón zakončila na
regionální soutěži Brána 2009 na
Flóře Olomouc 26. dubna, kde uspěla
a postoupila do kola státního, které proběhne v listopadu tohoto roku
v Brně. Další vystoupení mají před
sebou.
Vážím si jejich vytrvalosti a píle
a jsem ráda, že se věnují tvořivé činnosti, kterou nedělají radost jen sobě,
ale i druhým lidem.      A. Matějčková

Městská knihovna Kojetín informuje...
Připravované akce na měsíc červen:
Besedy pro první třídy
základních škol
„Neplechaté pohádky“

Pro velký úspěch do třetice
s ilustrátorem Adolfem Dudkem
„Malování pro děti“

Besedy pro mateřskou školu
v rámci
celostátní akce
„Celé Česko čte dětem“

„Knihovnická minima“
pro předškolní oddělení MŠ
Soutěž pro malé čtenáře
„Hra s písmeny“

Informace o aktuálních knižních novinkách, akcích
i on-line katalog knihovny
najdete na webových stránkách knihovny:

www.kojetin.cz/meks/knihovna.php

Půjčovní doba
v červenci a srpnu:
Oddělení
pro dospělé čtenáře
Úterý
Čtvrtek
Pátek

8 - 12 14 - 17 hodin
8 - 12 14 - 17 hodin
8 - 12 hodin
Dětské oddělení

Pondělí 9 - 12 13 - 15 hodin
Středa 9 - 12 13 - 15 hodin

Představujeme výtvarníky
Jan Trávníček a Jan
Chytil - děd a syn
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Jan Trávníček se narodil 24. června 1909 v Dědicích u Vyškova.
Po většinu života bydlel a tvořil
v Kojetíně. Od roku 1960 byl členem
zdejšího Amatérského výtvarného
kroužku. Rád zobrazoval realitu kolem sebe - kytice, zátiší, své blízké,
krajinu... Nejčastějšími používanými
technikami jsou olej, pastel, akvarel a intarzie. Připravovaná výstava
obsahuje průřez celoživotním dílem
v rozsahu téměř tří desítek děl. Zemřel v Kojetíně dne 8. března 1985.
Jan Chytil se narodil 10. prosince
1978 v Němčicích nad Hanou a nyní

žije v Mladošovicích u Třeboně. Neškolený amatér, který však od dětství
kreslí rád kdykoliv, kdekoliv a na cokoliv. Studium na SUPŠ v Českém
Krumlově, obor malba nedokončil.
Mnoho námětů čerpá z jihočeské
krajiny, druhou část ze dvou desítek
vystavených děl budou tvořit kresby
na fantaskní a abstraktní témata.
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Z kulturních akcí
Otevření výstavy obrazů
Vladimíra Křepelky
Netradičně, v pondělí, 4. května 2009
byla slavnostní vernisáží otevřena
výstava obrazů, s prostým názvem
Obrazy z let 1962 - 2008, aktivního
výtvarníka z Brna a kojetínského rodáka Vladimíra Křepelky. Vladimír
Křepelka je celý svůj život umělecky činný jak ve výtvarném umění,

Kojetínská májka
odolávala pouze týden
Ve čtvrtek 7. května 2009 byla v Kojetíně obnovena stará hanácká tradice - stavění máje. 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.
Kojetínský máj měřil 19,10 metrů
a byl postaven v parku před sokolovnou. Kojetínská chasa si vyhlídla a
pokácela máj v lese podle tradice na
1. máje. K postavení máje došlo až
týden poté - v odpoledních hodinách

které prezentuje v kojetínské galerii
VIC, tak především v hudbě, které
zasvětil svůj život. Proto ho přišli jak
jinak než hudbou potěšit žáci místní
základní umělecké školy ve složení
Marie Tomaníková a Tadeáš Piskovský (trumpeta), Jiří Tomaník a Michal
Jež (tenor) za klavírního doprovodu
Lenky Čechové. Průvodního slova
se zhostil František Řezáč, který
představil život a dílo kojetínského
rodáka Vladimíra Křepelky.
chlapi dovezli před sokolovnu opracovaný strom a začali hloubit dvoumetrovou díru. Děvčata mezitím nazdobila vršek máje pentlemi, růžemi
a věncem. Na máj také zavěsila zvonec, který bude vítr rozezvučovat
do dály. Poté se chlapi jali žebříků
a provazů a máj začali pomalu vztyčovat k nebesům.  Byla to fuška, ale
vše se zdárně podařilo - za vítězné
famfáry cimbálové muziky Dubina
a za potlesku několika desítek diváků
byl máj v Kojetíně postaven a krášlil
náměstí u sokolovny. Touto cestou
děkujeme všem členům národopisného souboru Hanácká beseda za
perfektní přípravu i realizaci stavby
máje. Po vztyčení máje oslavy pokračovaly v sále sokolovny, kde do

tance i k poslechu do půlnoci vyhrávala cimbálová muzika Dubina.
Tradice stavění májí byla v Kojetíně
založena s velkou slávou a sklidila
úspěch i pochvalu všech zúčastněných. Děkujeme všem divákům, kteří nás přišli podpořit.
Z pátku na sobotu (z 15. na 16.
května) neznámí chlapci naši krásnou májku ukradli. Dokonce přijeli
vyjednat výkupné, ale zřejmě se zalekli hodného Jirky Minaříka, tak se
ani nestačili představit a sdělit jejich
podmínky - třeba se ještě ozvou, ať
se dozvíme, kdo májku předčasně
pokácel. Jak to všechno dopadlo
- vás budeme informovat! Tak i tak
máj v Kojetíně pokácíme!
sledujte www.kojetin.cz/meks

ho máje, kterým se v letošním roce
přihlásilo minimum souborů s inscenacemi určenými pro děti a přehlídce hrozilo, že ztratí statut postupové přehlídky směrem na Rakovník.
Naše gesto se nám nakonec trochu
vymstilo a ukázalo se jako ne příliš
úspěšný umělecký počin (inscenace

není přímo určena dětem). Názor poroty nebyl pro nás příznivý - v prvé
řadě nevhodná volba předlohy, režijní nezdar, herecké nedostatky - laxnost, povrchnost, nedostatky v dikci
a mluvním projevu vůbec, malé
klaunské schopnosti...
názor poroty: na www.kojetin.cz/meks

Hanácká scéna
neuspěla na přehlídce
Soutěžní přehlídky Hanácký divadelní máj 2009, kterou pořádalo sousední město Němčice nad Hanou
ve dnech 2. - 9. května 2009, se zúčastnil i domácí divadelní soubor Hanácká scéna s pohádkovou komedií
z dílny Járy Cimrmana s názvem
Dlouhý, Široký a Krátkozraký.
Místní členové souboru se rozhodli k
účasti a přihlásili se s touto inscenací
do soutěžní části přehlídky s postupem na Národní přehlídku amatérského činoherního divadla pro děti
Popelka Rakovník 2009 po domluvě
s pořadateli Hanáckého divadelní-
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Z kulturních akcí
Mezinárodní taneční
soutěž v breakdance
V kojetínské Sokolovně se 9. května uskutečnila netradiční akce pro
mládež v rámci oslav páteho výročí
vzniku taneční breakdance skupiny
Hollywoods Stars, působící nejen
v Kojetíně, ale i Přerově a Hranicích
na Moravě. Chlapci si dali na soutěži
náležitě záležet, sehnali si sponzory
a za pomocí ostatních fandů tohoto
velmi populárního tance, připravili
vskutku velkou podívanou. Organizátor Buža-Petr Dvořák měl již několik dní před akcí plné ruce práce.
Je nutné si uvědomit, že postarat se
o hladký průběh a vychytat všechny
detaily je mnohdy nadlidský úkol.
V den akce se na místo sjelo nakonec 18 skupin, převážně z ČR, ale
díky lákavé ceně pro vítěze ve formě
1000 eur, se objevily i skupiny z Rakouska, Polska a Německa. Soko-

lovna se ukázala jako nejlepší místo
pro soutěž takového rázu, protože
tanečníci měli nejen dost místa na
rozcvičení, ale také šatnu a občerstvení. Soutěž se odehrávala formou
battlů na pódiu, kde se v každém
kole proti sobě postavily dvě skupiny
a za doprovodu skvělého Dje Cosmica z Německa změřily své síly. Akcí
prováděl MC Bart a s pomocí porotců
Hahnyho (Německo), Tella (Rusko)
a domácího Davida (Hollywood
Stars) rozhodovali o postupujících
skupinách. V celém sále panovala od
začátku výborná atmosféra a kluci na
place ukazovali to nejlepší z tanečních prvků, takže se příchozí diváci
opravdu nenudili. Soutěž byla doplněna vystoupením pořádající skupiny Hollywood Stars a power moves
battlem člena Hollywood stars proti
tanečníkovi z Brazílie, což je speciální disciplína zaměřená převážně na
silové točící prvky. Ve finále se utkala
favorizovaná profesionální skupina

Made in Kojetín
Pekelný klubový večer s výrobní
značkou Made in Kojetín se konal
v sobotu 16. května 2009. Na akci
se představily dvě mladé začínající
kojetínské kapelky Blatt Sheet List
(progresive-metal) a Bloodground
(trash-core). V programu také vystoupily populární IQ Opice (opičí
rock) a známá Veselá zhouba (rock-alternative). Děkujeme všem, že
podpořili mladé kojetínské metalové
talenty i rockové stálice.

Dobrodružství
se Sindibádem
V neděli 17. května mezi nás přijel
náš milý a oblíbený kamarád z Brna
- Radim Koráb s pohádkovým příběhem s názvem Sindibádova dobrodružství. Jednalo se o pohádku,
u které se děti, ale i jejich rodiče, neza-
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Foto: chandra
stavili ani na konci, protože je děj vtáhl
do stavu trvalého snění. Viděli jsme nespočet všelikterých loutek a jiných hýbacích zařízení, které sloužily k uvádění do údivu diváků. Tato pohádka byla
určena k zapomínání na všední starosti a zapůsobila stoprocenteně. Jen byla
škoda, že zapůsobila na hrstku diváků,
kteří do sokolovny zavítali - zato si skoro všichni v pohádce zahráli.

Survivals působící na české i zahraniční scéně, proti pražské skupině
Disco Satelite. Porotci se jednohlasně shodli a rozhodli, že nejlepší skupinou se stali zkušenější Survivals
z Brna ve složení Dewil, Thunder,
Treph a Feer. Třetí místo si odnesla
skupina Pentiful z Prahy. Vítězové si
za velkého aplausu a respektu všech
odnesli slíbenou odměnu a litr a půl
šampaňského. Poté propukla již očekávaná party, kde svoje neuvěřitelné
taneční kreace všech stylů, předvedl
powermover Honza (HS). Akce byla
hodnocena jako velice povedená,
všechny zúčastněné skupiny byly
nadšené a věříme, že se zúčastní
dalších plánovaných akcí. Akce by
jistě neproběhla bez velkého úsilí
pořádající skupiny Hollywood Stars
a organizační pomoci Rudých koní.
Akci také podpořilo Město Kojetín,
Městské kulturní středisko a několik
sponzorů, za což jim patří velký dík.
Buža-Petr Dvořák
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Z kulturních akcí
Dana Morávková
a Jan Révai v Kojetíně
Anglickou kriminální komedii o tom,
jak by se dalo zbohatnout, kdyby šlo
všechno podle plánu, s názvem Milion liber nám v Kojetíně ve čtvrtek
21. května 2009 zahráli dva populární
pražští herci Dana Morávková a Jan
Révai v režii Jurije Galina.
Vtipná a chytrá anglická komedie nabídla představitelům hlavních rolí vel-

Pěvecký soubor Cantas
opět koncertuje
Jarním koncertem pěveckého souboru Cantas při MěKS Kojetín
s názvem Toulavý boty, který se konal v pátek 22. května 2009 v sále
Vzdělávacího a informačního centra,
se podařilo souboru opět navázat
na úspěšné předešlé koncertování.
Zcela zaplněný sál  vyslyšel v podá-

ké herecké příležitosti, které oba protagonisté 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.
Na jevišti rozehráli příběh s detektivní
zápletkou o bohaté a krásné vdově,
která hledala dvojníka za svého manžela, a kterého našla v mladém bezdomovci. Přivedla ho do svého luxusního
bytu a pokusila se z něho udělat muže

z vyšší společnosti. Inscenace přinesla řadu komických, ale i dojemných situací s nečekaným rozuzlením.

ní kojetínských děvčat na tři desítky
písní od lidových přes muzikálové
a pohádkové až po písně folkové, spirituálové i modernějšího rázu. Jako
hosté se představily děti z pěveckého
souboru Základní školy Želatovská
z Přerova. Oba soubory vede, diriguje i hudebně doprovází Zuzana Zifčáková - celý pěvecký soubor Cantas
včetně MěKS Kojetín jí děkuje, že
každou středu si pod jejím vedením
může zazpívat a také, že se podařilo

zrealizovat jarní koncert.

- svah-

Kam za kulturou a sportem
Tradiční červnová akce pro děti k jejich svátku

VÍTÁNÍ LÉTA

pondělí 1. června 2009 - 17.30 hodin

Bohatý program pro děti, v kterém vystoupí:
Mažoretky Šarm Kojetín, Mateřská škola Kojetín, Sluníčko
Kojetín, Šikulka Stříbrnice, Sokol Kojetín, Honza Krčmař laso, Pepa Zahradník - kolty, Základní umělecká škola
Kojetín, ZŠ Sladovní Kojetín, Kvítko Kojetín...
Pro děti jsou připraveny:
hry a soutěže, sladké odměny, dětská diskotéka,
balónky, občerstvení...

Nádvoří Vzdělávacího a informačního centra
Masarykovo náměstí 8 Kojetín
!Vstup volný pro všechny děti k jejich svátku!

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Územní odbor Přerov PS Kojetín
za spolupráce jednotky SDH Kojetín
u příležitosti 135. výročí založní provedou

Taktické cvičení

Požár střechy a půdního prostoru

Vzdělávacího a informačního centra
(bývalý Okresní dům) Kojetín
spojené s

VÝSTAVOU POŽÁRNÍ TECHNIKY
na Masarykově náměstí Kojetín
čtvrtek 4. června 2009 - 9.30 hodin

DĚTSKÝ DEN

(průzkum, evakuace a záchrana osob, lokalizace
a likvidace požáru za pomocí dých. a výškové techniky,
evakuace materiálu, evakuace a záchrana osob
(i pomocí výškové techniky), ochlazování střešního
pláště přilehlé budovy, usměrnění dopravy v místě
požáru, evakuace cenných předmětů a materiálu...)

Lízátkový závod

TJ Sokol Kovalovice vás zve na

TJ Sokol Kovalovice vás srdečně zve na
sobota 20. června 2009 - 9 hodin
Hřiště v Kovalovicích
Na děti čeká spousta soutěží a tradiční
Červencový rockový svátek s RK Božkov

BOŽKOV FEST 2009

sobota 18. července 2009, start: 13.00 hodin
Kapely: My Wave (13.00), IQ Opice (14.00),
Rattle Bucket (15.20), Dark Gamballe (16.50),
Imodium (18.20), No Name (19.50),
The.Switch (21.30), Totální nasazení (23.00),
Bethrayer (0.30), Barricade (1.45)
Střelnice Kojetín - www.bozkovfest.cz

TRADIČNÍ TURNAJ
V MALÉ KOPANÉ

sobota 4. čevence 2009 od 8.00 hodin
Startovné na jedno mužstvo činí 600 Kč.
Občerstvení všeho druhu zajištěno.
Přihlášky a veškeré podrobnější informace
podá Radoslav Tvrdoň, tel.: 602 743 475.
Hřiště v Kovalovicích
Přijďte, jste srdečně zváni!
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Kam za kulturou
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

Výstava děl členů tvůrčí skupiny

SIGNÁL 64
slavíme 45. VÝROČÍ

Vernisáž výstavy pátek 14. srpna 2009 - 17 hodin
Výstava potrvá do 4. října 2009
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo nám. 8, Kojetín

Výstava obrazů členů tvůrčí skupiny Signál 64

Boleslav Leinert a Petr Leinert v Kostelci na Hané
Vernisáž výstavy čtvrtek 18. června 2009 - 17 hodin - Kostelec na Hané

Vyhlášení nejlepších sportovců města Kojetína za rok 2008
V pondělí 27. dubna 2009 proběhlo
v sále sokolovny vyhlášení nejlepších sportovců a osobností v oblasti
sportu za rok 2008.
Nejúspěšnějšími sportovci města
Kojetína za rok 2008 se stali:
1. v kategorii sportovních nadějí:
- Nguyen Thanh Tung,
- Filip Jež,
- Matěj Šóš,
- Dominika Coufalová,
- Kristýna Rosecká,
- Barbora Zatloukalová.
2. v kategorii jednotlivců do 19 let za
sportovní úspěchy v roce 2008:
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- Kateřina Kavulová,
- Petra Pospíšilová,
- Jana Nakládalová.
3. v kategorii jednotlivců nad 20 let
za sportovní úspěchy v r 2008:
- Zuzana Šubíková,
- Olga Bobišová,
- Alena Pátková,
- Dušan Ševčík,
- Milan Zaoral,
- Jakub Odehnal,
- Stanislav Hrňa,
- Josef Roh,
- Jana Judasová,
- Zdeňka Judasová.

4. nejúspěšnějším sportovním kolektivem města Kojetína v roce 2008:
- družstvo mladších žáků TJ
Slavoj Kojetín,
- Wings of the dragon - posádka
dračí lodi,
- Družstvo „D“ oddílu stolního
tenisu TJ Sokol Kojetín,
- Šarm - mažoretky Kojetín.
5. osobnosti v oblasti sportu - za mimořádné zásluhy o rozvoj kojetínského sportu:
- Jarmila Mrázková,
- Ladislav Pospíšil,
- Jaromír Huťka,
- Petr Bosák,
- Vladimír Zaoral,
- Pavel Válek,
- Václav Baďura.
Podle hlasování na webových stránkách Města Kojetín se sportovcem
- sympaťákem stala s největším počtem obdržených hlasů Katka Kavulová.                  Blahopřejeme všem!
Jiří Šírek
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Kojetínské hody 2009 a Kojetínské hudební léto 2009
Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín
za finanční podpory Olomouckého kraje
vás srdečně zvou na

KOJETÍNSKÉ HODY 2009

které se budou konat o víkendu 14. - 16. srpna 2009

a

KOJETÍNSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2009
které proběhne v týdnu od 17. do 21. srpna 2009

Předběžný program: (změny vyhrazeny)
PÁTEK 14. SRPNA 2009

NEDĚLE 16. SRPNA 2009

Bowling city Kojetín - 14 hodin

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
9 hodin

Diskotéka pro děti

(kouzelník, hry a soutěže pro děti)

Mše svatá

VIC Kojetín - 17 hodin

slavnost Nanebevzetí
Panny Marie

(Slavíme 45. výročí založení skupiny)

Hlavní program
na Masarykově náměstí:

Vernisáž výstavy děl členů
tvůrčí skupiny Signál 64
Hospůdka U Pedyho - 20 hodin

Taneční večer s hudbou

Stadion Morava Kojetín - 20 hodin

Předhodová zábava

SOBOTA 15. SRPNA 2009
Sportovní areál u Gymnázia Kojetín
9 hodin

Hasičské závody
mladých hasičů
o „Hodový koláč“

Areál sokolské zahrady  - 9 hodin

Turnaj Střední Moravy
ve volejbalu

Vzdělávací a informační centrum
9 - 17 hodin

Výstava tvůrčí skupiny
Signál 64
Sokolovna Kojetín - 14 hodin

IX. setkání harmonikářů
Vladimíra Pospíšila
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
18 hodin

Mše svatá

9 - 13 hodin

Průvod Hanáků
Jízda králů
Předání hodového práva
Vystoupení
národopisných souborů
13 - 14 hodin

Dechová hudba Věrovanka
14 - 17 hodin
Průvod a vystoupení

Mažoretky Šarm Kojetín
Taneční vystoupení

country skupina Lucky While
Vzpomínkový koncert na

Pavla Nováka

Skupina scénického šermu

Cordiallo Přerov

Taneční vystoupení break dance

Hollywood stars
17 - 18 hodin
Koncert

Děda Mládek Illegal Band
18 - 19 hodin
Koncert

Nightwish revival

Vzdělávací a informační centrum
9 - 17 hodin

Výstava tvůrčí skupiny
Signál 64

Obřadní síň MěÚ Kojetín - 12 hodin

Setkání rodáků
(ročník 1934)

Nádvoří VIC - 14 hodin

Cimbálová muzika
Park Masarykovo náměstí
14 hodin

Hry a soutěže pro děti
(MěDDM Kojetín)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
17 hodin

Mariánské nešpory

KOJETÍNSKÉ
HUDEBNÍ LÉTO 2009
Masarykovo náměstí - 17 hodin

PONDĚLÍ 17. SRPNA 2009
Feels Roštín

(country, folk)
+ pěvecký soubor Cantas Kojetín

ÚTERÝ 18. SRPNA 2009
Guns N‘ Roses revival
Uhřičice/Kojetín
(rock 80. let)

STŘEDA 19. SRPNA 2009
Zlatý voči Praha
(pop-rock)

ČTVRTEK 20. SRPNA 2009
Dechová hudba

předvečer slavnosti
Nanebevzetí Panny Marie

Doprovodný program:

Moraváci Přerov

Areál sokolské zahrady - 20 hodin

Masarykovo náměstí - 9 hodin

PÁTEK 21. SRPNA 2009
Antaranga Kroměříž

Taneční hodová zábava
s živou kapelou

Hodový jarmark
skákací hrad, autovláček...

a další (rock)

19

Kojetínský zpravodaj

6/09

Rok 2009 a Charita Kojetín
Milí čtenáři,
srdečně jste zváni na akce, které jsme pro vás připravili
k letošním oslavám hned několika výročí, vztahujících se
k Charitě Kojetín. Určitě stojí za to si tyto významné události připomenout:
- 15. 8. 1899 (110 let) zahájila v Kojetíně činnost Kongregace milosrdných sester sv. Kříže, byl jim požehnán a dán
do užívání klášter - dnešní Dům sv. Josefa.
- 9. 6. 1924 (85 let) byl požehnán a dán do užívání sirotčinec - nyní sídlo Charity Kojetín.
- 1. 6. 1999 (10 let) byla ustavena Charita Kojetín jako
dobrovolné sdružení věřících.
- 1. 12. 1999 (10 let) byla Zřizovací listinou olomouckého
arcibiskupa Mons. Jana Graubnera udělena právní subjektivita   Charitě Kojetín a vznikla tak organizace, která

slouží všem potřebným až doposud.
Každé výročí se má oslavovat, a v případě tolika najednou je to jistě potřebné o to víc. Dovolujeme si Vás proto
všechny pozvat na několik akcí, které jsme přichystali pro
širokou veřejnost. Na co se můžete těšit?
17. 6. 2009 od 11 hodin se bude konat na Domě sv. Josefa
Romský den.
19. 6. 2009 v 19 hodin začne v kostele Nanebevzetí Panny Marie koncert Moravských madrigalistů.
24. 6. 2009 od 9 do 17 hodin se široké veřejnosti otevřou
dveře všech našich zařízení, abyste měli možnost přímo
se seznámit s naší prací a prostorami organizace.
Věříme, že všichni společně strávíme při blížících se oslavách příjemné chvíle. Těšíme se na shledanou s vámi.
Helena Gračková, ředitelka Charity Kojetín

Ze života katolické farnosti
Milí čtenáři,
kalendář, kterým se zde každý měsíc probíráme, obsahuje na konci června svátek apoštolů Petra a Pavla, letos
zvláště významný proto, že slavíme pavlovské jubileum:
dva tisíce let od jeho narození. O Pavlově životě nám toho
Bible říká poměrně dost, v jistém smyslu víc než o samotném Ježíšovi. Víme proto, že se narodil v maloasijském
městě Tarsos (dnes na jihovýchodě Turecka), v židovské
rodině, která však měla i římské občanství. I proto dostal
kromě svého židovského jména Saul také jméno římské:
„Paulus“ znamená v latině „malý“. Povoláním byl podle Nového zákona „stanař“, což znamená, že buď stany přímo
vyráběl, nebo pro ně zpracovával kůže. Mimo to ale získal
Pavel velmi dobré náboženské vzdělání - židovskému náboženství a zákonu se vyučil u jednoho z nejznámějších
rabínů té doby, u Gamaliela v Jeruzalémě.
Svému náboženství byl Pavel velmi oddán: ve svých spisech vzpomíná, jak „vynikal ve věrnosti k židovství nad
mnoho vrstevníků v našem lidu a nadmíru horlil pro tradice
našich otců.“ Tato horlivost jej vedla i k tomu, že - opět
podle vlastních slov - „horlivě pronásledoval církev Boží
(tedy křesťany) a snažil se ji vyhubit,“ protože ji považoval za nebezpečnou pro židovství. Devátá kapitola Skutků
apoštolských vypráví, jak si Pavel vyžádal doporučující
listy pro židovskou obec v Damašku, aby mohl křesťany
pronásledovat i tam. Po cestě však prožil událost, kterou
Skutky popisují jako „světlo z nebe“ a „hlas“; Pavel sám
o tom píše Galatským: „Ten, který mě vyvolil už v těle mé
matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se zjeviti mně
svého Syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům.“ Z horlivého žida Saula se stává neméně horlivý
křesťan Pavel. Tento okamžik jsme schopni, díky dokladům jiných pramenů a porovnáním Pavlova života s historickými dokumenty, umístit někdy do roku 34 po Kr.
Biblické texty dále popisují, jak se Pavel vydal hlásat Ježíše Krista národům a místům, kde dosud křesťanství nebylo přítomno. Vykonal tak celkem tři cesty po značné části
tehdy známého světa a opakovaně při nich navštívil Malou
Asii, Makedonii a Řecko i ostrov Kypr. Právě díky jeho působení vznikla první křesťanská obec na evropské půdě
- ve Filipech - i mnohé jiné v dalších městech. Někdy kolem roku 58/59 byl Pavel při návštěvě Jeruzaléma zatčen
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a obviněn z toho, že vystupuje proti židovskému náboženství. Odvolal se však jako římský občan k císaři a byl poté deportován do
Říma. Po několikaletém věznění, jak vypráví
tradice, byl popraven během pronásledování
křesťanů za císaře Nerona, pravděpodobně
kolem roku 64. V místě jeho hrobu dnes stojí
římská bazilika sv. Pavla za hradbami.
Z apoštolova působení se nám v Bibli dochovalo několik
spisů - přinejmenším sedm novozákonních listů pochází
právě od něj a u některých dalších se odborníci o skutečném původu přou. Tyto dopisy jsou cenným svědectvím o Pavlově osobě i o životě prvních křesťanů. Tak
v prvním listě Korintským Pavel odpovídá na dotazy rázu
praktického, například chování při bohoslužbě či ohled na
druhé v morálních otázkách. Právě v tomto dopisu najdeme i krásná slova tzv. velepísně na lásku: „Kdybych mluvil
jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem
jenom dunící kov a zvučící zvon. A kdybych rozdal všecko, co mám, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá, láska vytrvá.“ Jinde se zase zabývá
problémem otroctví, když posílá nazpět otroka a jeho pánovi píše: „Snad proto byl na čas od tebe odloučen, abys
ho měl navěky - ne už jako otroka, nýbrž mnohem více
než otroka - jako milovaného bratra. Přijmi ho k sobě jako
mne.“
Snad nejlépe Pavla vystihují jeho vlastní slova: „Těm, kdo
jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem
jsem se stal vším, abych získal aspoň některé,“ píše
a ukazuje tak, že se do své činnosti dokázal dát bezvýhradně. Právě jeho zásluhou se křesťanství už několik let
po smrti Ježíše rozšířilo po celé římské říši a svatý Pavel
si místo mezi apoštoly a po boku Petrově právem zaslouží. Kéž nás jeho příklad posiluje ve vytrvalosti a odhodlání
plnit dobře své závazky!                                    Jiří Gračka

Pozvánka na dětský den na charitě

Římskokatolická farnost Kojetín a Charita Kojetín srdečně zvou
všechny malé i velké na odpoledne plné soutěží, her
a dobré zábavy, které proběhne v neděli 21. června 2009
v prostorách Charity v Kroměřížské ulici (začátek ve 14.30 hodin).
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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov
Program setkání včervnu 2009

1. 6. a 8. 6. 2009 - pondělí
Duchovní výchova
od 13.30 hodin na ZŠ nám. Míru (5. B)

7. 6., 14. 6., 21. 6. a 28. 6. 2009 - neděle
Bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru

2. 6. 2009 - úterý
Svatodušní pobožnost
od 15.00 hodin v DS Tovačov (společenská místnost)

21. 6. 2009 - neděle
Bohoslužby
od 8.15 v Polkovicích (obřadní síň Obecního úřadu)

3. 6., 10. 6., 17. 6. a 24. 6. 2009 - středa**
Modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru
3. 6. a 10. 6. 2009 - středa
Duchovní výchova
od 13.30 hodin na ZŠ Sladovní ul. (8. tř.)
4. 6., 11. 6., 18. 6. a 25. 6.* 2009 - čtvrtek
Biblická hodina
od 18.00 hodin na faře
7. 6. 2009 - neděle
Bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

15. 6. a 22. 6. 2009 - pondělí
Duchovní výchova
od 13.30 hodin na faře (1. skupina)
17. 6. a 24. 6. 2009 - středa
Duchovní výchova
od 13.30 hodin na faře (2. skupina)
29. 6. 2009 - pondělí
Duchovní výchova
Vysvědčení
od 13.40 hodin na faře a ve sboru
(obě skupiny dohromady)

* poslední v tomto školním roce;  ** v prázdninových měsících červenci a srpnu se modlitební
setkání uskuteční vždy 1. středu v měsíci.
Petr se ujal slova a řekl: „Opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě se mu líbí, kdokoli Ho ctí
a koná spravedlnost. To je to poselství, které Bůh svěřil synům Izraele; jím zvěstuje pokoj skrze Ježíše Krista,
který je Pánem všech.“ Skutky apoštolské 10,34-35
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.
Každá civilizace je formována příběhem, ke kterému se odkazuje a na němž staví svůj obraz světa, svůj koncept dobra
a zla, svou představu o dějinách, o smyslu života. Příběh Bible
má v našem světě takovouto určující roli již celá tisíciletí.
Ať už jde o filosofii, literaturu, výtvarné umění, hudbu, architekturu, právo či politiku, naše civilizace zjevně či skrytě čerpá
z biblického poselství a vede s ním stálý dialog. Bez osobní
znalosti tohoto rámce, bez schopnosti rozumět všudypřítomným odkazům na biblické postavy, příběhy a výroky bychom
se ocitli v prázdnu a naše vlastní kultura, náš vlastní svět by se
nám staly cizími.
Bible má proto i v dnešní době svou nezastupitelnou roli. Není
to jen dávná literární památka či pouhý předmět odborného
studia badatelů. Je to stále živá kniha, kterou dnes aktivně čtou
více než dvě miliardy lidí po celém světě. Překlad, který právě
otevíráte, vznikl z touhy po tom, aby se s poselstvím této Knihy
knih mohla nově a bezprostředně setkat i současná generace
českých čtenářů.
„Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč.
Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až
do srdce…“ Židům 4,12
Za překladatelský a realizační tým A. Flek, Praha, leden LP2009

Dokončený překlad všech knih Bible najdete zde: http://www.
nbk.cz/preklad_bible/bible21
On-line Bibli nalezne na webové adrese: http://online.bible21.
cz/
50.000 Biblí rozebráno za 28 dní.
Praha, 4. května 2009 - Vydavatelství Biblion, o. s. oznámilo,
že skladové zásoby prvního vydání „Bible, překlad 21.století“
jsou rozebrány. Poslední kusy se v těchto dnech doprodávají
na pultech knihkupectví.
Kniha vyšla 1. dubna 2009 v nákladu 50.000 výtisků. Celý náklad byl   rozebrán během pouhých 28 dní. Podle webových
stránek Svazu českých nakladatelů a knihkupců obsazuje  Bible21 již tři týdny za sebou první místo v řebříčku nejprodávanějších knih.
Zájemci o nový překlad Bible si nyní budou muset počkat na
dotisk. Dalších 55.000 výtisků je již objednáno a na trhu by se
„Bible21“ měla znovu objevit počátkem června.
Bible v překladu 21. století byla pod záštitou ministra kultury
slavnostně představena veřejnosti 9. dubna v pražské Betlémské kapli, kde z ní předčítali přední čeští herci. Do následných
veřejných čtení Bible se během velikonočního víkendu zapojily
stovky jednotlivců a desítky církví i dalších organizací ve více
než 85 městech České republiky.
S novým překladem Bible se veřejnost setkala také 14. - 17.
května 2009 v rámci veletrhu Svět knihy na pražském Výstavišti. V sobotu 16. května v 16.30 hodin. zazněly ukázky biblických
textů  v podání Jana Potměšila  ve veletržní Literární kavárně
v pravém křídle Průmyslového paláce.

21

Kojetínský zpravodaj

6/09

Centrum sociálních služeb Kojetín
V pondělí 11. května 2009 navštívil
Město Kojetín Evžen Tošenovský
společně s přerovským poslancem
Petrem Boháčem. Navštívili kojetínské muzeum a pekárnu, kde ochutnali čerstvě usmažené koblihy. Také
se zajímali, jak Město Kojetín pečuje
o seniory a zdravotně postižené občany.
Při této příležitosti se přišli podívat
i do organizace Centrum sociálních
služeb Kojetín, kde si prohlédli DPS
na nám. Dr. E. Beneše 3 a Víceúčelovou klubovnu, která slouží k setkávání seniorů, zdravotně postižených
občanů, dětí ze znevýhodněného
sociálního prostředí a k pořádání
kulturních akcí. Víceúčelová klubov-

na je vybavena v rámci „Projektu
modernizace“ výpočetní technikou,
kterou mohou využívat výše uvedené skupiny osob a také osoby vedené v evidenci žadatelů o zaměstnání
na úřadu práce.
Při této návštěvě byl organizaci CSS

Kojetín přislíben finanční dar na dovybavení Víceúčelové klubovny.
Lenka Slováková

to sportu. Jedná se o velice populární
sport nejen ve světě, ale i u nás.
A jak bychom tuto sezónu zhodnotili?
Úspěšně jsme navázali na zkušenosti
z minulé sezóny, kdy jsme vybojovali v druhé přerovské lize první místo
a postoupili do ligy první.   Na podzim
loňského roku započalo kruté prvoligové
zápolení 10-ti týmů v základní části. Po
odehrané základní části jsme vedli tabulku s náskokem tří bodů před týmem
Kovo Topičů a Lucky Strike. S novým
rokem liga vstoupila do nadstavbové
části, kde týmy mezi sebou bojovaly ve
třech kolech o co nejlepší umístění před
závěrečným play-off. Sváděli jsme lité
boje o udržení předního místa v tabulce
a s velkou odhodlaností jsme se vždy
stavěli i dvojnásobným mistrům Kovotopičům. I přes bodovou rovnocennost,
kdy o pořadí rozhodly výsledky vzájemných zápasů (což značí o velké vyrovnanosti týmů) jsme uhájili první místo
v tabulce. Nadstavbová část ukázala,
že je nezbytné zaměřit se tréninkově
na  zlepšení fyzické kondice, strategie  
a techniky hry se zvláštním zaměřením
na přesnost hodu.
A bylo tu play-off.   Tato část ligy se
hraje na pět vítězných utkání. Jako
vedoucí tým jsme narazili na tabulkově nejslabší soupeře, tým Game Over
a podle předpokladů jsme je vyprovodili ze soutěže s výsledkem 5:0. Byl to
pro nás velmi důležitý rozjezd do semifinále, kde jsme se utkali s týmem SK
Démon. Démoni nedokázali zopakovat
svůj výkon jako ve čtvrtfinále a celkem
jasně prohráli 5:2. Touto výhrou jsme

ukončili hrací den a bylo nám víc než
jasné, že ostudu  jsme určitě neudělali.
My, tým Bowling City, nováčci v první
lize jsme postoupili do finále!
Pátek 9. květen 2009 byl stanovený jako
den velkého finále. Již od rána zápolily
týmy v přerovské herně Trumf. Některé
o udržení v první lize, jiné, v tzv. malém
finále, o třetí místo, či velkém finále
o druhé a první místo. K tomu, aby se
jeden z týmů stal mistrem ligy, bylo třeba vyhrát celkem 6 utkání. My, koječáci,
jsme nastoupili proti dvojnásobným mistrům přerovským Kovotopičům v boji o
příčku nejvyšší. Všichni očekávali velmi
vyrovnaný souboj, protože po základní
části a nadstavbě měly oba týmy shodný počet bodů. Bylo jasné, že musíme
vydat to nejlepší, co v nás dřímá. Hráli jsme s neuvěřitelným nasazením,
celý tým držel při sobě, byli jsme jako
rozjetý vlak, ze kterého nešlo vystoupit. I štěstí stálo na naší straně. Záhy
jsme se ujali vedení 2:0, zanedlouho se skóre vyhouplo na 4:2 pro nás
a pak jsme si doslova krůček po krůčku vychutnávali cestu k získání titulu
a ani na vteřinu jsme nepochybovali

Ze sportu
Bowling city Kojetín
vyhrálo ligu!

Právě se za námi zavřela vrátka
celoroční soutěže. A jak jsme jako
nováčci uspěli? Po krutých bojích
s vyrovnanými soupeři získal tým
Bowling City ve složení František
Sehnalík (kapitán), Lenka Drbalová,
Hana Dvouletá, Zdeněk Dvouletý
a  Antonín Nesrsta zlato v 1. přerovské
amatérské lize pořádané každoročně
bowlingovou hernou Trumf Centrum
v Přerově.
Jedná se o soutěž družstev rekreačních hráčů bowlingu, ve které ti,
co v sobě našli sportovního ducha
měří své bowlingové schopnosti
a síly s ostatními, kteří propadli tomu-
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Ze sportu
o tom, že bychom nesesadili vládce ligy
z trůnu. Neuvěřitelné se stalo skutkem,
tým Bowling City Kojetín se stal novým
mistrem přerovské ligy! Vyhráli jsme nečekaně a hladce 6:2, nahráli jsme doposud nejlepší bodový průměr (560 b.)
ze všech her, které se kdy v herně odehrály. Dočkali jsme se velkého vítězství
a do Kojetína si odvezli putovní pohár
pro vítěze.
A teď ještě pár čísel. Uvádíme nejvyšší
náhozy, kterých docílili členové týmu za
celou sezónu: Dvouletý - 245, Sehnalík
- 234, Nesrsta - 224 a Drbalová - 220.
Máme pohár, máme zlato! Velký dík patří Dušanu Medunovi za jeho podporu
po celou sezónu. A vy zvědaví, běžte se
podívat, náš pohár je vystaven v prodejně Hanačka! Druhé místo patří Kovotopičům a třetí týmu SK Démon. „Sláva
vítězům, čest poraženým!“   
tým Bowling City Kojetín

Na závěr
Teď si řekněme něco málo o pravidlech této hry. Princip hry spočívá
ve srážení celkem 10-ti kuželek
koulí na dráze v celkové délce
62stop. Jedna hra je sestavena z
10-ti frejmů. Na začátku každého
frejmu se hráč snaží srazit všech
10 kuželek. Pokud je úspěšný, výsledek je STRIKE a končí frejm.
Když po prvním hodu ještě některé
kuželky stojí, háže se druhý pokus (tzv. dohoz). Pokud jsou pak
i ostatní kuželky sraženy, výsledek
je SPARE. Když však jedna nebo
více kuželek zůstává stát i po druhém hodu, výsledkem je nedohozený frejm a hráči se připisuje
pouze počet padlých kuželek. Po
uhraném SPAREu si hráč připisuje
10 bodů plus počet sražených kuželek v dalším hodu, po STRIKE

má hodnotu 10 plus poček kuželek
sražených v následujích 2 hodech.
Tudíš bodovací systém není jen
jednoduché sčítání sražených kuželek. SPARE a STRIKE umožňují
získat zvláštní prémii. Bodovací
systém bohatě odměňuje po sobě
jdoucí STRIKE. A proto vysoko bodované hry přes 200 bodů je možné nahrát pouze shromažďováním
STRIKE.
Je těžké neoblíbit si týmovou hru
- tzv. ligu. Bowlingový tým nastupuje k zápasu s třemi hráči, na
soupisce může být uvedeno až 6
hráčů a existuje možnost libovolného střídání po odehrání každé
jednotlivé hry. Nezáleží na složení
družstva. V případě, že za tým nastoupí žena, získává tzv. hendikep
8 bodů - a toho je třeba řádně využít!

TJ Slavoj Kojetín zvítězil v utkání jara a vede
tabulku 1. B třídy

Naše snaha se nám zúročila před
koncem první půle, kdy nás poslal
do vedení střelou zpoza šestnáctky
Lukáš Lejsek. Slavoj odcházel do
kabin s nadějným jednobrankovým
vedením, což byla dobrá výchozí pozice do půle druhé. Co nepřinesla půle první (a to útočný fotbal
plný šancí), to plně vynahradila,
celkem hodně zaplněným ochozům
na našem domácím stadioně Morava, půle druhá. Hráčům Slavoje se
po dobré kombinační akci podařilo
uvolnit Petra Flóru, který tváří tvář
s brankářem hostů zanechal klidnou
hlavu a zvýšil vedení domácích na
dva nula. O pár minut později se
dostal odražený míč na kopačku levonohého záložníka Martina Grmely
a ten svou slabší pravou nohou poslal nechytatelný projektil do šibenice (Slavoj vedl 3:0). Od této chvíle
byl na hřišti již jen jeden tým. Naši
svého soupeře přehrávali na všech
postech a hráli jak z partesu. Další
branky na sebe nenechaly dlouho
čekat. Další útočnou akci naši kluci
sehráli tak, že šli dokonce tři hráči
Kojetína na osamoceného gólmana
Všechovic, Lukáš Vondra předložil
Květovi Láníkovi přihrávku, kterou
nejde pohrdnout. Z úrovně malého
vápna a odkryté brány se střelec
formátu Květoše nemýlí. Poslední
hřebíček zabil nekompromisně znovu Květa Láník, který využil kolmici,
zpracoval si míč, obešel gólmana

hostí a do prázdné brány uzavřel
účet tohoto utkání na 5:0. Musíme
také vyzdvihnout defenzivní práci
celého týmu a také našeho brankáře Ondru Knopa, který sice za naší
dobře fungující obranou neměl moc
práce, ale podržel ve dvou těžkých
situacích. Trenér a vedoucí mužstva
dostali před zápasem úkol vybrat
nejlepšího hráče Kojetína, kterému
bude po utkání věnován dárkový
koš od zástupců místní politické organizace, a to pana Hýbnera a Trávníčka, ale oba zhodnotili, že tento
úkol je prostě nesplnitelný, protože
v tomto zápase měl Slavoj 16 nejlepších hráčů, bráno i s náhradníky,
kteří podporovali své kamarády na
hrací ploše a k týmovému duchu
toto patří. Celý tým šlapal jako dobře
namazaný stroj, kluci ukázali všem
jak moc chtějí postoupit. Dárkový
koš a poukaz na 3 kvalitní fotbalové
míče značky Adidas byly po zápase předány celému týmu do rukou
kapitána Lukáše Vondry. Děkujeme
za podporu. Po tomto vítězství se
dostáváme do vedení, ale musíme
být pořád na zemi. Čeká nás ještě
hodně dlouhá cesta k vysněnému
postupu a budeme potřebovat to pověstné
fotbalové štěstíčko.

TJ Slavoj Kojetín - Všechovice
5:0
Sestava: Ondřej Knop, Michal Štolfa, Tomáš Rumpál, Radek Tomšic,
Zdněk Polách, Martin Grmela, Lukáš Vondra, Jan Kantor, Petr Flora,
Lukáš Lejsek, Květoslav Láník. Náhradníci: Karel Kočička, Jakub Krčmař, Ondřej Šmida, Tomáš Nakládal
a Petr Ernst.
Střelci: Květoslav Láník (2), Lukáš
Lejsek (1), Petr Flora (1), Martin
Hřmela (1)
Hodnocení utkání:
Vstup do velice důležitého utkání
mezi do soboty vedoucím týmem
tabulky, hostujícími Všechovicemi
a domácím týmem Slavojem Kojetín, který se nacházel na druhé
příčce tabulky s dvoubodovým odstupem, byl, jak se dalo očekávat,
z obou stran velice opatrný. Hráči
obou týmů se snažili hrát hlavně ze
zabezpečené obrany a do útočných
akcí se pouštěli s rozvahou a se záměrem hlavně se nedopustit nějaké
zbytečné chyby, po které by mohl
soupeř skórovat. Asi tak od dvacáté
minuty začínali přebírat aktivitu na
své kopačky hráči Slavoje Kojetín.
Naši kluci si začali postupně vytvářet nadějné šance ke skórování.

Roman Matějka,vedoucí mužstva
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Ze sportu
Kanoistika Kojetín
zahájila sezónu 2009

přijel do Kojetína reprezentační  trenér dračích lodí  Petr Procházka, aby
zde provedl fyzické testy uchazečů
o reprezentaci na mistrovství světa
dračích lodí, které se uskuteční 26.
až 30. srpna   2009 v Praze a Rači-

cích. Testů se účastnili draci a dračice z Kojetína, Přerova a Znojma.
Přejeme všem, kteří se testování
zúčastnili, aby jejich snažení bylo
korunováno zařazením do reprezentačních posádek ČR.

Běh mužů na 1000m

Testování silových schopností

V sobotu 18. dubna uspořádal oddíl
rychlostní kanoistiky první závody letošní sezony „Dlouhé tratě na Moravě“. Závodů se zúčastnilo celkem
sedm oddílů z Čech, Moravy a jeden
oddíl z Polska. Ozdobou závodů byl

start reprezentantů ČR v rychlostní kanoistice Martina Plška a Filipa
Švába. Fandové kanoistiky tak měli
možnost vychutnat si pohledem mistrovskou jízdu našich reprezentantů.
Kanoistiku  Kojetín reprezentovali závodníci: Kateřina Kavulová, Martina
Kavulová, Dominika Coufalová, Pe-

tra Šupčíková, Petra Procházková,
Jan Škurka, Dominik Paťha, Ondřej
Vendulka a Antonín Hrabal.
Umístění  kojetínských  závodníků:
1. místo: Kateřina Kavulová, Dominika Coufalová, Martina Kavulová,
2. místo: Dominika Coufalová, Petra Šupčíková, Jan Škurka, Dominik
Paťha,
3. místo: Petra Procházková, Martina Kavulová.
Díky příznivému počasí a obětavé
práci všech organizátorů se závody
staly příjemným sobotním zážitkem,
jak pro samotné závodníky, tak i pro
jejich příznivce. Závodníci, kteří se
umístili na medailových místech, obdrželi od pořádajícího oddílu diplomy
a drobné věcné ceny.

Benjamínky na trati 2000 metrů Dominka Coufalová a Martina Kavulová

Start smíšené kategorie C1 muži,
junioři, dorostenci na 5000 metrů

Kanoistika Kojetín je sportovní oddíl, který se zabývá závodní činností v oblasti rychlostní kanoistiky
a dračích lodí. V oblasti dračích lodí
patříme k nejpočetnějším oddílům
v České republice. Stali jsme se vítězi celkového žebříčku za rok 2008
v kategorii veteránů, obsadili jsme
druhé místo v kategorii mužů a třetí
místo v kategorii žen.
V oblasti rychlostní kanoistiky se náš
oddíl umístil v soutěži oddílů ČR na
22. místě z 39 bodujících oddílů.
V měsíci dubnu jsme zahájili závodní činnost. V pátek 10. dubna 2009

Douhé tratě na Moravě

A zase závodíme
Třetí květnovou sobotu se dragonům
letos poprvé otevřely brány Račicckého kanálu, aby po dlouhé zimě
opět změřili síly a ukázali, že nezaháleli ani když venku mrzlo. V sobotu
byly na programy krátké tratě (200m,
500m). Ženy ve své kategorii získaly
stříbro na obou tratích. Těsně dojely
za pražskými W.I.L.D.kami a těsně
před Tragédkami. V kategorii OPEN
dojeli muži na obou tratích šestí. Veteráni nezklamali a dovezli zlata. MIXová posádka na nejkrátší trati dojela třetí, na půlkilometrové druhá.
Večer se o kulturní program postarala Hudba Praha, Doutnající Pařezy
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a Baťa & Kalábůf něžný beat.
Ráno se vody opět rozčeřily. Závodilo se na 2000m dlouhé trati. Ženám
se opět těsně podařilo vyjet si stříbro, muži zabojovali a skončili s bramborou na krku, veteráni si zase sáhli
na zlato, MIX dojel třetí.

Pavel Válek,
trenér Kanoistiky Kojetín
Po závodech program pokračoval
tréninkem národního reprezentačního výběru, kde i Kojetín má své
zástupce v každé kategorii. Kolem
druhé hodiny odpoledne opustila
i naše žlutá Karosa Račice a vydala
se směrem ke Kojetínu.	              -m-

6/09

Kojetínský zpravodaj

Inzerce
Prodej bytů
v Tovačově.

Obec Troubky nabízí
ke koupi byty v bytovém
domě na adrese:
Tovačov, Nádražní 358.

Bytový dům obsahuje 4 byty. Budova
byla postavena v roce 1992 jako
banka. V roce 1998 přestavěna
na byty a od té doby je užívána
k bydlení.

Bližší informace:
Obec Troubky,
Dědina 286/29, Troubky
Telefon: 581 299 219
Mobil: 739 021 800

Prodám RD 2+1 v Kojetíně
po rekonstrukci.
Cena: 1.350 000 Kč
Kontakt: 774 21 33 02
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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

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

Mimořádná nabídka
Cvičitelům, kteří mají zájem získat
zkušenosti ve vedení táborů
nabízíme možnost stáží na jednotlivých bězích.

Tábor RaD I.

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

informace a přihlášky viz. www.rodinnehry.wz.cz
15. 8. - 22. 8. 2009

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

Další akce ve Vrážném
2. 7. - 4. 7. 2009

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

22. 8. - 23. 8. 2009

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

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:
Městský dům dětí a mládeže Kojetín,
Masarykovo náměstí 52, telefon: 581 76 24 98

26

6/09

Kojetínský zpravodaj

Historické fotografie

Dětský domov v roce 1945, dnes DPS 6. května

Otevření porodnice 1. - 2. května 1954, dnes DPS
6. května

Porodnice v roce 1955, dětská sestra Rosáková

Porodnice v roce 1955, dětský lékař Chalánek s porodní
asistenkou Janou Krátkou

Porodnice v roce 1955, porodní asistentka Zapletalová
ze soukromé sbírky Františka Riegla

Vzpomínka
Dne 24. června 2009 vzpomeneme
nedožité 100. narozeniny
naší maminky, babičky a prababičky,

paní Vandy Kalovské
S úctou vzpomíná rodina
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Vítání občánků
V sobotu 16. května 2009 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Blahopřejeme!
Klára Čížkovská

Adam Behanec

Martin Zdráhal

Marie Matějčková

Blahopřání
Dne 3. června 2009

foto: J. Šírek

oslaví krásných 90 let
náš tatínek, dědeček a pradědeček

pan Ladislav Babiánek
Vše nejlepší, hodně zdraví a božího požehnání přeje celá rodina.

Dne 26. srpna 2009

oslaví krásných 80 let
náš tatínek a dědeček

pan Antonín Glacner
Vše nejlepší, hodně zdraví a božího požehnání přeje celá rodina.

Dne 2. května 2009 oslavila významné životní jubileum,

devadesáté narozeniny,

paní Drahomíra Kučírková z Kojetína.
Do dalších let přejeme pevné zdraví a stálou pohodu v rodinném kruhu.
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