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Co se událo za volební období 2006/2010
Ze Zprávy o hospodářském, sociálním a kulturním
rozvoji města Kojetína ve volebním období 2006 2010 - oblast investic a péče o majetek města
Dne 21. září 2010 schválilo Zastupitelstvo města Kojetína na svém zasedání materiál týkající se hodnocení
právě končícího volebního období. Kapitolu zabývající
se důležitou oblastí investic a zhodnocení majetku města předkládáme jako malé ohlédnutí za prací zastupitelstva v letech 2006 - 2010.
Prioritou bylo obnovení kvalitní infrastruktury města Kojetína, zejména opravy místních komunikací a chodníků
po prováděné rekonstrukci hloubkové kanalizace města,
dále pak modernizace panelových sídlišť, modernizace
škol a školských zařízení, výstavba nových zařízení určených pro kulturu, sport, zábavu a volný čas.
V průběhu volebního období tak bylo proinvestováno přes 110 mil. Kč a k nejdůležitějším rekonstrukcím
a velkým opravám patřily:
Oblast rekonstrukcí a oprav místních komunikací
„Rekonstrukce místní komunikace v ulici Růžová“, celkový náklad 3 mil. 448 tis. Kč, vše financováno z vlastních rozpočtových zdrojů města Kojetína. Komplexní rekonstrukce vozovky a chodníků se uskutečnila v letech
2008 - 2009. Pro zachování historického rázu ulice byly
použity nové dlažební materiály a bylo vytvořeno několik nových parkovacích míst.
„Rekonstrukce místních komunikací Hanusíkova, Čsl.

Legií a Dudíkova - I.etapa“. Na základě schváleného
projektového záměru proběhla v letech 2008 - 2009
rozsáhlá rekonstrukce páteřních komunikací v lokalitě
„Lešetín“ v celkové hodnotě 24 mil. Kč. Tento projekt
souběžně navazoval na již provedenou komplexní rekonstrukci hloubkové kanalizace v dané lokalitě města Kojetína. Financování bylo zabezpečeno částečně z prostředků strukturálních fondů EU (19 mil. Kč)
a částečně z vlastních zdrojů města Kojetína (5 mil. Kč).
Spolu s rekonstrukcí místních komunikací a chodníků
byly vybudovány zpomalovací pásy a provedeny úpravy
zatravňovacích zelených pásů.
V současné době je zpracován a odeslán k posouzení
projektový záměr, který řeší druhou etapu plánovaných
rekonstrukcí místních komunikací v dané lokalitě. V případě výběru ke spolufinancování je naplánována jeho
realizace na léta 2010 - 2011.
Oblast regenerace panelových sídlišť
„Regenerace panelového sídliště SEVER - I.etapa“.
V roce 2007 v rámci programu „Podpora regenerace panelových sídlišť“, pod MMR ČR, byla vypracována studie
a podána žádost o dotaci při realizaci I. etapy plánované
regenerace panelového sídliště Sever. Ve vybrané části
I. etapy dané lokality došlo k celkovým opravám chodníků a komunikací, byla vybudována nová parkovací místa v ulici Polní a nová cyklostezka. V rámci sadových
úprav byl celý prostor doplněn novou zelení a novým
městským mobiliářem. Celkové finanční náklady činily
3 mil. 650 tis. Kč a z prostředků státního rozpočtu bylo
financováno 2 mil. 650 tis. Kč. Spolufinancování Města
Kojetína činilo 1 mil. Kč.
„Rekonstrukce sportovního hřiště a vybudování dětského
hřiště na sídlišti SEVER“. Jelikož se v průběhu let 2008
- 2010 výrazně změnily podmínky spolufinancování ze
státního rozpočtu MMR ČR a jeho dotační procentuální
výše podstatně klesla, nepodařilo se realizovat následující dvě etapy, které jsou finančně náročnější. Nehledě
na tuto skutečnost bylo orgány samosprávy rozhodnuto
pokračovat v plánované regeneraci v rámci uvolněných
prostředků běžného rozpočtu města Kojetína. A tak na
přelomu roku 2008 - 2009 dochází k vybudování dětského a rekonstrukci sportovního hřiště v dané lokalitě
pokračování na straně 2
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pokračování ze strany 1
v celkových nákladech 1 mil. 200
tis. Kč.
Oblast výstavby kanalizace a kanalizačních přípojek
V letech 2007 - 2009 proběhla
komplexní rekonstrukce celkové
hloubkové kanalizace na území
města Kojetína, jejímž investorem
byla akciová společnost VaK Přerov. Město Kojetín se na realizaci
této rozsáhlé investiční akce spolupodílelo finančním příspěvkem
v celkové výši 15,3 mil. Kč.
Souběžně s průběhem prací při
rekonstrukci hloubkové kanalizace
probíhala výstavba dílčích přípojek
k této kanalizaci. Jedním ze záměrů, jež se podařilo realizovat, byl
projekt „Dobudování kanalizační
stoky v ulici Tvorovská“ celkovým
nákladem 759 tis. Kč, financovaným z vlastních rozpočtových
zdrojů.
V roce 2008 se podařilo realizovat
projekt „Vybudování sdružených
přípojek na ulici Padlých hrdinů“.
Celkové náklady činily 671 tis. Kč
a byly plně financovány z vlastních
rozpočtových zdrojů Města Kojetína.
Celkovým nákladem 1 mil. 380 tis.
Kč financovaným z rozpočtových
zdrojů Města Kojetína, proběhne
v měsíci září - říjen 2010 I. etapa
projektu „Dostavba kanalizace na
ulici Padlých hrdinů“. V dané lokalitě
je nevyhovující sběrná kanalizace,
která neumožňuje odvádění splaškové i srážkové vody do městské
kanalizace. Provedením dostavby
se mohou majitelé domů postupně
napojit na hlavní kanalizační řád. II.
etapa projektu je naplánována k realizaci v roce 2011.
Oblast školství
„Víceúčelová multimediální učebna ZŠ nám. Míru Kojetín“. V rámci
projektu „Infrastruktura pro rozvoj
vzdělávání„ a z důvodu potřeby
rozšíření výuky podle nového vzdělávacího programu byla v prostorách školy v roce 2009 vybudována
víceúčelová multimediální učebna
s účelným využitím multimediálního
zázemí (datové a audio systémy,
interaktivní tabule, dataprojektor DMS, jazyková učebna, napojení
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na internet). Celkové náklady činily
6 mil. Kč, z nichž 5 mil. Kč bylo financováno ze strukturálních fondů
EU a Město Kojetín se na realizaci
podílelo náklady ve výši 1 mil. Kč
z vlastních rozpočtových zdrojů.
Tyto moderní pomůcky výraznou
měrou podpořily možnosti využití
nových forem a metod výuky.
„Úprava prostor ZŠ Svatopluka Čecha pro potřeby MěDDM Kojetín“.
V souladu se záměry školské koncepce Města Kojetína byl v roce
2010 realizován výše uvedený
záměr. V uvolněných prostorách
ZŠ Sv. Čecha došlo ke stavebním
úpravám, na základě požadavků
a potřeb MěDDM Kojetín, pro potřeby mimoškolních aktivit dětí. Realizace probíhala v měsících dubnu
až květnu 2010 a byla plně hrazena
z rozpočtových zdrojů Města Kojetína v celkové výši 1 mil. 884 tis.
Kč.
„Rozšíření prostor MŠ Masarykovo
náměstí 52“. V souvislosti s vybudováním prostor na ZŠ Sv. Čecha
pro potřeby MěDDM došlo v souladu se záměry školské koncepce
Města Kojetína k uvolnění prostor
v budově MŠ Masarykovo náměstí
52. Realizované stavební úpravy
zajistily navýšení kapacity mateřské školy o jedno oddělení. Celková cena stavebních úprav činila
1 mil. 126 tis. Kč a byla plně hrazena z rozpočtových zdrojů Města
Kojetína. Vlastní realizace proběhla v měsících květnu až červenci
2010.
Oblast rozvoje cestovního ruchu
„Obnova Pivovarského hotelu Kojetín“, dokončení celkové rekonstrukce. V rámci programu SROP
ČR na léta 2006 - 2007 „Rozvoj
cestovního ruchu“ byla v roce 2006
zahájena celková rekonstrukce Pivovarského hotelu Kojetín, včetně
přikoupené sousední nemovitosti.
Celkovým nákladem cca 44 mil. Kč
byla budova Pivovarského hotelu
Kojetín zrekonstruována, v srpnu
2007 zkolaudována a slavnostně otevřena. Vzniklo moderní reprezentativní zařízení hotelového
typu se zachováním historického
rázu budovy, památkově chráněné.
Město Kojetín, jako hlavní investor
a vlastník nemovitosti si zachovává

maximální vliv na rozsah a především kvalitu poskytovaných služeb.
Prostředky strukturálních fondů EU
a prostředky KÚ Olomouc činily 24
mil. Kč a vlastní zdroje 20 mil. Kč.
V následujícím roce došlo k vybudování venkovních a sadových
úprav v areálu Pivovarského hotelu
Kojetín v celkové výši 490 tis. Kč
financovaných z vlastních rozpočtových zdrojů Města Kojetína.
Oblast prevence kriminality
Na základě rozhodnutí statutárních
orgánů samosprávy byly na začátku roku 2008 učiněny první přípravné práce pro instalaci a zprovoznění městského kamerového systému
v exponovaných lokalitách města
Kojetína. Na základě předložených
nabídek a dle výsledků výběrového řízení byla k realizaci zakázky
vybrána společnost Interal s.r.o.
V průběhu měsíců září až prosinec
2008 dochází k vybudování a zprovoznění I. etapy městského kamerového systému ve správě MP
Kojetín. Jsou monitorovány tyto
lokality: vjezd do Kojetína z ulice
Padlých hrdinů, prostory před budovou ZŠ Sv. Čecha a prostranství
před Pivovarským hotelem Kojetín.
Celkové náklady činily 493 tis. Kč
a byly plně hrazeny z rozpočtovaných prostředků Města Kojetína.
V roce 2009 proběhla druhá etapa
rozšíření městského kamerového
systému. Rozšíření proběhlo o lokalitu sídliště Sever, kde byly nově
vybudovány dětské a víceúčelové
sportovní hřiště. V této druhé etapě byly proinvestovány prostředky
ve výši 329 tis. Kč a byly opět plně
hrazeny z rozpočtovaných prostředků Města Kojetína.
Bohužel se nepodařilo uskutečnit
záměr vybudování nové víceúčelové sportovní haly, zejména pro míčové hry k zabezpečení kvalitního
vyžití jak aktivním sportovcům, tak
široké veřejnosti. Stejně tak se nepodařilo realizovat celkovou rekonstrukci objektu budovy polikliniky,
spočívající v provedení zateplení
střešního pláště budovy, výměně
oken a opravě střechy dle doporučení zpracovaného Energetického
auditu budovy. To jsou již úkoly pro
zastupitelstvo, které vzejde z říjnových voleb.
Jiří Šírek
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 85. zasedání konaném dne 8. září 2010
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- zřídila na funkční období od 1. 10. předložit I. pracovní verzi návrhu v našem městě a poskytnutí peně2010 do 30. 9. 2011 hlavní inven- rozpočtu Města Kojetín na rok 2011 žitého daru ve výši 15.000 Kč jako
příspěvek na zakoupení kompentarizační komisi a k provedení jed- na jednání rady města v 11/2010,
notlivých inventur za rok 2010 dílčí - schválila rozpočtové opatření zační pomůcky,
inventarizační komise a jmenovala č. 17/2010, které zahrnuje výdaje - schválila dodavatele pro předve výši 1141,54 tis. Kč, příjmy ve ložení nabídek k realizaci veřejné
předsedu a členy těchto komisí,
- stanovila termíny k provedení fy- výši 678,58 tis. Kč a financování ve zakázky malého rozsahu „Okrasná
výsadba druhé části ulice Sv. Čevýši 462,96 tis. Kč,
zických a dokladových inventur,
- uložila ředitelům příspěvkových - souhlasila s provedenými pře- cha v Kojetíně“,
organizací (ZŠ Sv. Čecha, ZŠ nám. suny mezi položkami rozpočtové - schválila uzavření smlouvy o dílo
na realizaci akce „Oprava silnice
Míru, DDM, MŠ, ŠJ, MěKS, CSS) skladby,
předložit finančnímu odboru MěÚ - nesouhlasila se zveřejněním zá- III/43327 Popůvky SO 102 - Osazev termínu do 30. 10. 2010 vlastní měru prodeje pozemku p. č. 362/1, ní obrubníků“ mezi Městem Kojetízajištění průběhu inventarizace ma- zahrada o výměře 524 m2, k. ú. Ko- nem a společností STRABAG a. s.,
ve výši 110 903 Kč,
jetku a závazků za rok 2010 včetně jetín,
schválila
cenu
stravného
složení HIK, DIK a termínů provede- - uložila vedoucímu oddělení sprá- ní fyzických a dokladových inventur vy majetku FO jednat se zájemcem ve Školní jídelně Kojetín, příspěvkoa předložit finančnímu odboru MěÚ o možnosti pronájmu části výše vé organizaci, pro děti navštěvující
Mateřskou školu sv. Josefa v Kojev termínu do 31. 1. 2011 závěrečný uvedeného pozemku,
- schválila poskytnutí peněžitého tíně, ve stejné výši, která platí dle
protokol o provedené inventarizaci,
- zřídila komisi pro přípravu rozpoč- daru ve výši 5.000 Kč občanskému aktuální cenové kalkulace pro děti
tu Města Kojetín na rok 2011 a jme- sdružení Středisku rané péče EDU- navštěvující Mateřskou školu, zříCO Zlín o. s., jako příspěvek na zenou Městem Kojetínem.
novala členy této komise,
Jiří Šírek
- uložila výše uvedené komisi zajištění péče tří klientských rodin

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém 32. zasedání konaném dne 21. září 2010
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- schválilo předloženou zprávou - schválilo rozpočtové opatření p. č. 212/2, ostatní plocha, o výměře
o hospodaření Města Kojetína č. 16/2010, a to: příjmy 0,00 tis. Kč, cca 400 m2, k. ú. Kovalovice u Kojeza I. pololetí 2010,
výdaje 750,00 tis. Kč, financování tína
- schválilo prodej bytu č. 908/3,
- schválilo zprávu o stavu pohledá- 750,00 tis. Kč,
vek Města Kojetína k 30. 6. 2010,
- schválilo rozpočtové opatření 1+1, o velikosti 56,54 m2 a podílu
- schválilo přijetí kontokorentního č. 18/2010 a to: navýšení výda- 5654/79949 na společných částech
úvěru a uzavření smlouvy o konto- jů 650,00 tis. Kč, snížení výdajů domu č.p. 908 a pozemku p.č.st.
korentním úvěru od České spořitelny - 650,00 tis. Kč, výdaje celkem 0,00 1169, na ulici Nádražní, k. ú. Kojetín,
- schválilo prodej části pozemku
a. s. ve výši 5.000.000 Kč, s dobou tis. Kč,
splatnosti do 1 roku od poskytnu- - schválilo dodatečné poskytnutí p. č. 256/1, zahrada, k. ú. Kojetín,
tí. Úvěr je určen na překlenutí pře- dvou peněžitých dotací na rok 2010 - schválilo prodej části pozemků
chodného nedostatku finančních dle návrhu komise pro poskytování p. č. st. 683, zastavěná plocha a náprostředků při nerovnoměrném na- peněžitých dotací RM - 20 tis. Kč pro dvoří a p. č. st. 682, zastavěná plocha
plňování daňových příjmů města TJ Sokol Kovalovice a 5 tis. Kč pro a nádvoří, vše k. ú. Kojetín, ulice Závodí,
v průběhu roku a způsob zajištění hasičský sbor Popůvky,
úvěru rozpočtem města, tj. budou- - schválilo poskytnutí finančního - schválilo Zprávu o hodnocení plněcími příjmy a uzavření smlouvy daru Římskokatolické farnosti Kojetín ní plánu hospodářského, sociálního
a kulturního rozvoje města ve volebo zastavení pohledávky z bankovní- ve výši 90 tis. Kč,
ho účtu,
- schválilo prodej části pozemku ním období 2006 - 2010. Jiří Šírek

Oznámení o době a místě konání voleb
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města
Kojetína podle § 29 zákona č. 491
Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
1. Volby do Zastupitelstva měs-

ta Kojetína se uskuteční v pátek
dne 15. října 2010 od 14 do 22 hodin a v sobotu dne 16. října 2010
od 8 do 14 hodin.
2. 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, ná-
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Oznámení o době a místě konání voleb
městí 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 - Město 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 Vzdělávacího a informačního centra (Okresní dům),
Masarykovo náměstí 8, Kojetín
I - Město pro voliče bydlící v uli-

cích: 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 místnost v Kulturním domě v Kojetíně
II - Popůvkách 37 pro voliče bydlící
v Kojetíně II - Popůvkách;
ve volebním okrsku č. 8 je místnost v Kulturním domě v Kojetíně III

- Kovalovicích 1 pro voliče bydlící
v Kojetíně III - Kovalovicích.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou
oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní
občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky, jde-li
o cizince, průkazem o povolení
k pobytu.
4. Každému voliči budou dodány
3 dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
Mojmír Haupt, starosta

Informace pro občany - sběr nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu pro občany Kojetína proběhne ve čtvrtek
21. října 2010 mobilními vozidly pro
sběr nebezpečného odpadu firmy Biopas Kroměříž spol. s r. o. a vozidla
budou přistavena na níže uvedených
stanovištích v přesně určenou dobu.
Ke svozovým vozům přineste vytříděné nebezpečné odpady:
- znečištěné prázdné obaly: plechovky od laku, staré barvy a lepidla,
zabarvené a nalakované předměty
jako hadry, štětce, kalíšky, stěrky, hůlky na míchání;
- prostředky na ochranu rostlin: postřiky všeho druhu ze zahrad, pěstování ovoce, zeleniny a zemědělství;
- barvy, laky: spreje - nátěry na dřevo, mořidla, laky ve spreji;
- ředidla od nátěrových hmot: čistící benzín, terpentýn, rozpouštědla;
- baterie: tužkové baterie, knoflíkové
baterie, baterie z osobních nákladních aut a traktorů;
- staré léky, telpoměry, chemikálie:
používané v domácnostech a domácími kutily jako laboratorní misky,
ustalovače, bělidla, kyseliny, louhy,
zvláštní lepidla;
- starý olej: motorový, mazací, převodový, fritovací oleje, aj.
V místních částech Popůvky a Kovalovice bude proveden svoz velkého domovního odpadu, odpadu ze
zahrad, tzv. bioodpadu v pátek 22.
října 2010 od 15 do 18 hodin.
- velký domovní odpad: domovní
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Stanoviště sběru odpadů 24. října 2010

Doba přistavení

1. Padlých hrdinů, bývalé uhelné sklady
2. Blanská - parkoviště u Kroměřížské ul.
3. Tržní náměstí - u čerpací stanice
4. Olomoucká - parkoviště u Jordánu
5. náměstí Svobody - parkoviště u hřbitova
6. náměstí Republiky - u centra žilní chirurgie
7. Popůvky - u zastávky autobusu
8. Kovalovice - u kapličky

14:15 - 14:35
14:40 - 15:00
15:05 - 15:25
15:30 - 15:50
15:55 - 16:15
16:20 - 16:40
16:50 - 17:10
17:20 - 17:40

odpad - skříně, koberce, zařizovací
předměty apod.;
- bioodpad: listí, tráva, plevel, větve
stromů do délky 1m, ovoce, zelenina
a jiný odpad rostlinného původu.
Upozorňujeme, že pro likvidaci odpadů, které vám v domácnostech
vzniknou během celého roku můžete
využít služeb Sběrného dvora v Družstevní ulici v Kojetíně.
Na sběrném dvoře je možné uložit
tyto odpady a elektrozařízení určená
k zpětnému odběru, a to:
- nebezpečné odpady: baterie, akumulátory, zářivky, léčiva, barvy, lepidla, pryskyřice, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné (plechovky,
plastové nádoby, skleněné nádoby
od laku, barev, lepidel);
- ostatní odpady: papír, sklo, plast,
železo, textilní materiály, pneumatiky
(zdarma pneumatiky osobních automobilů, přívěsů, motocyklů atd.), dřevo, velkoobjemový odpad, odpad ze
zahrad), stavební suť, tonery, elek-

trické a elektronické zařízení neobsahující nebezpečné látky;
- zpětný odběr elektrozařízení:
vyřazené elektrické a elektronické
zařízení: televizory, monitory, rádia,
elektrotechnické přístroje a zařízení,
pračky, ledničky, mrazničky, vrtačky,
vysavače apod.
Uložení odpadů a výrobků určených
ke zpětnému odběru je pro občany
Kojetína a místních částí Popůvky
a Kovalovice bezplatné - mimo uložení stavební suti a pneumatik větších
rozměrů (traktory, nákladní automobily atd.), uložení těchto odpadů hradí
i občané města a místních částí.
Provozní doba Sběrného dvora:
středa: 8.30 - 12.30 a 13.00 - 17.00 hodin
čtvrtek: 8.30 - 12.30 a 13.00 - 17.00 hodin
pátek: 8.30 - 12.30 a 13.00 - 17.00 hodin
sobota: 8.00 - 12.00 hodin
Podrobnější informace o možnosti
uložení odpadů na sběrném dvoře
můžete získat na tel.: 581 275 005.
Eliška Izsová
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Kroměřížská dráha, o. s. informuje
Trať Kojetín - Tovačov
aneb Malé varování
před velkým
problémem
Jedním z hodně diskutovaných
témat posledních týdnů a dnů se
v naší zemi stalo rušení místních
tratí - jejich provoz se dle „důkladných propočtů“ ministerstva
dopravy nevyplácí a majitele tratí,
Správu železniční dopravní cesty
(SŽDC), údajně jejich údržba stojí
stovky miliónů korun ročně. Ministerstvo dopravy v posledních letech sestavilo už několik seznamů
„lokálek na odstřel“, jejichž zrušením by se prý jen na údržbě tratí
ušetřilo ročně přibližně 300 miliónů korun, tedy suma, za kterou by
se dal postavit zhruba 1 kilometr
dálnice.
Nemá na tomto místě smysl podrobně rozebírat, že zmíněná částka je velmi nadsazená, protože na
drtivé většině zmiňovaných tratí se
už řadu let veškerá údržba omezuje pouze na průřez dřevin v okolí
tratí a pouze nejnutnější opravy
kritických míst tam, kde už nelze
více snižovat traťovou rychlost.
Hlavní důvod, proč toto téma otevírám v Kojetínském zpravodaji je
ten, že na těchto „od stolu“, tedy
zcela bez znalosti místní problematiky sestavených seznamech
tratí na zrušení, figuruje také
„naše“ trať z Kojetína do Tovačova.
Pro někoho to možná není překvapení, vždyť pravidelné osobní vlaky do Tovačova nejezdí už třicet let
a nákladní doprava klesla na minimum - ovšem POZOR, nenechte
se zmást!
Na tovačovskou trať rozhodně nemůžeme pohlížet jen jako na nostalgickou lokálku, po které občas
projedou historické motoráčky.
Hlavním důvodem, proč se trať dožila dnešních dnů, je vozba štěrku
ze Skašova do meziskladu v Polance nad Odrou a snad už v příštím roce mají přibýt další přepravy,
a to do nového meziskladu v BrněMaloměřicích. Sice jde dohromady
o jeden až dva vlaky denně, ale
jeden takový vlak najednou odveze cca 1200 tun štěrku! A protože

těžba na Skašově má i v příštích
letech pokračovat, je zcela jasné,
jak by se štěrk vozil v případě úplného zrušení trati - těžkými tahači
po silnici, tedy stejným způsobem,
jakým se už nyní distribuují kusové zásilky štěrku a kameniva, které i v tomto rozsahu nezůstávají
lidem v místech, kudy auta projíždí, lhostejné. Ostatně pamatujete
na blokádu silnice v Prosenicích
v první polovině září? To byl přesně ten případ. A protože v případě Přerova je kladen velký odpor
dalšímu nárůstu silniční nákladní
dopravy (toto téma mají před nadcházejícími volbami v programu
snad všechny v Přerově kandidující strany), zbývá jediná cesta,
kudy by se dal ze Skašova štěrk
k dálnici (a dále na Ostravu a zřejmě i Brno) po silnici vozit - přes
Kojetín.
Podobně závod TOPOS - Prefa
Tovačov, přestože už téměř 5 let
železniční dopravu nevyužil, nadále svou vlečku platí a udržuje ji
ve sjízdném stavu, aby ji v případě
potřeby převozu nadrozměrných
nákladů či větších skupin těžkých
betonových dílců mohl použít.
Nechci tady „maloval čerta na
zeď“, jsem optimista a pevně věřím, že Ministerstvo dopravy svůj
záměr (nejen) s tovačovskou tratí přehodnotí a bude se opravdu
chovat tak, jak má už více než 5 let
uvedeno v Dopravní koncepci ČR
pro roky 2005 - 2013 (viz stránky
ministerstva: www.mdcr.cz), která
jasně říká, že nákladní doprava

se má v maximální míře realizovat
po železnici. Zatím však stát stále
přeje více silnicím.
V každém případě bych tedy chtěl
na tomto místě veřejně varovat
stávající i budoucí vedení měst Kojetína a Tovačova a obcí Uhřičice
a Lobodice před unáhleným odsouhlasením zrušení tovačovské trati
(v případě, že se mašinérie rušení trati opravdu rozběhne, budou
se k tomuto záměru muset města
a obce při trati vyjádřit), protože
pak už by bylo přesídlení nákladní
dopravy z trati na silnice nevratnou záležitostí.
Další budoucnost trati může i v případě nezájmu státu (SŽDC) o její
vlastnictví a údržbu nabrat několik veskrze pozitivních směrů - od
ustanovení svazků obcí, do jejichž
majetku by byla trať převedena až
po převzetí trati do správy nějaké
soukromé organizace. Pravděpodobně by to města a obce při trati
něco stálo, ale určitě to nebude
tolik, kolik by se v případě převedení nákladní dopravy (u které
navíc lze po odeznění ekonomické
krize očekávat nárůst) na silnice
investovalo do opakovaných obnov poškozených silnic, o ušetření
obyvatel od rušného provozu na
silnicích ani nemluvě.
Ostatně zachování trati je krok,
který lze v její neprospěch kdykoliv změnit, ovšem kdybychom trať
nechali zrušit, její znovuobnovení
by už bylo prakticky nemožné...
Rostislav Kolmačka,
Kroměřížská dráha, o. s.

Dvojice motorových lokomotiv s třetí kolegyní na konci vlaku právě vytáhla
více než 1300 tun vážící soupravu se štěrkem na kopec nad Uhřičicemi,
rok 2009
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Kroměřížská dráha, o. s. informuje
Kroměřížská dráha, o. s. a České
dráhy, a. s. srdečně zvou všechny malé i velké na svezení historickým červeným motoráčkem
řady M131.1 „Hurvínek“ po lokálce z Kojetína do Tovačova o víkendu 23. a 24. října 2010.
Stejně jako v předešlých letech budou podzimní vláčky jezdit při příležitosti konání tradičního Výlovu
Hradeckého rybníka v Tovačově,
kde na vás kromě veřejného výlovu
ryb čeká - jako každoročně - bohatý
jarmark, pouťové atrakce a prodej
kaprovitých a dravých druhů ryb

(nejen) na vánoční stůl.
Vlaky budou jezdit za každého počasí - pokud bude zima jako v loňském roce, určitě budeme mít příjemně vytopeno! A stejně jako v letech minulých, také letos se mohou
hodné děti těšit na drobné dárečky
od sponzorů akce, v motoráčku
z 50. let minulého století si vyzkoušet cestování na dřevěných lavicích
a prohlédnout si řízení vozu pomocí
klik a pák, jaké se dnes už nevidí.
Ranní vlak bude veden až z Kroměříže, poslední vlak do Kroměříže.
Letos poprvé (a věřme že ne napo-

sledy) pro vás budeme zastavovat
také na provizorní zastávce na přejezdu nad rybníkem Jordán v Kojetíně. Pokud této zastávky budete
chtít využít, prosíme, buďte opatrní
a dbejte pokynů pořadatelů, které
budou na místě vyvěšeny.
Jízdné je taktéž stejné jako v předešlých třech letech: zpáteční jízdenka z Kojetína do Tovačova bude dospělého stát 50 Kč, děti 6 až 15 let
zaplatí 30 Kč, děti do 6. roku věku
samozřejmě vozíme zdarma.
Těšíme se na vás!
Rostislav Kolmačka

JÍZDNÍ ŘÁD:
334 (Kroměříž -) Kojetín - Tovačov a zpět
platí v sobotu a neděli 23. a 24. října 2010
km ČD, a.s. + KMD, o. s.
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zastávka Kojetín - nad Jordánem se nachází na přejezdu cesty od rybníka Jordán k zemědělskému
družstvu a je na znamení, nástup a výstup do/z vlaku je možný prvními dveřmi vlaku na straně k městu.
Dbejte své osobní bezpečnosti!
x zastávka Uhřičice - u hřbitova se nachází na přejezdu u hřbitova a je na znamení, nástup a výstup
do/z vlaku je možný jen prostřednictvím prvních dveří vlaku na straně k obci.
Dbejte své osobní bezpečnosti!
S vlak 381070 jede v úseku Kojetín - Kroměříž jen v sobotu
x

Došlo do redakce
Račí olympiáda
a pohádková cesta
Za krásné slunečné soboty
21. srpna 2010, na závěr letních
prázdnin pořádal Junák - svaz
skautů a skautek v Uhřičicích odpoledne plné sportovních disci-
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plín s názvem Račí olympiáda.
Dohromady bylo přichystáno pět
disciplín, ve kterých se soutěžilo,
a to: skok dozadu, slalom pozadu,
sprint na 10 m pozpátku, jízda na
kole (co nejpomalejší) a kposlední disciplínou byl hod plyšovou
hračkou vzad. Po splnění všech
daných disciplín byly děti odměně-

ny osvěžujícím nanukem. Než se
stačila vyhodnotit první tři místa
z jednotlivých kategorií, proběhla
soutěž v přetahované lanem a po
této soutěži se šli soutěžící seřadit
a vyslechnout si výsledek svého
snažení. První tři místa dostala diplom a ceny (pomůcky do školy).
Všichni zúčastnění byli na závěr
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Došlo do redakce
odměněni medailí, sladkým balíčkem a pamětním listem Račí olympiády.
Přesně za týden 28. srpna 2010
ve 14 hodin čekala na děti další
zábavná sobota z názvem Pohádková cesta. Tu pro děti přichystala
Renata Pešková za pomoci místní organizace Junák - svaz skautů
a skautek. Všichni zúčastnění se
sešli na fotbalovém hřišti a každý
účastník dostal průvodní kartičku
na svou Pohádkovou cestu. Děti

cestou nejdříve potkaly Karkulku
a měly za úkol uhodnout co nese
v košíčku, potkaly také čerty, loupežníky, Křemílka a Vochomůrku, Makovou panenku a další večerníčkové
a pohádkové postavy, u kterých plnily úkoly. Po absolvování pohádkové cesty byla pro děti připravena
diskotéka a soutěž v pojídání špaget. Děti, které nevyhrály, byly také
odměněny drobností. Akci navštívil také starosta Ctirad Chalánek,
který po předání cen pořadatelek
pronesl k dětem pár
pěkných slov na ukončení poslední prázdninové akce, popřál pěkný
školní rok 2010/2011
a pochválil místní pořadatelky za obětavou práci na dětských akcích.
Poté se už pokračovalo
v rytmu diska do podvečerních hodin.
Marie Šestořádová

Drakiáda
V sobotu 18. září 2010 připravila
místní organizace Junák - svaz
skautů a skautek na fotbalovém
hřišti pro děti Drakiádu. Každý
ze zúčastněných nejdříve dostal od
pořadatelů placku z papíru, na které byl dráček a děti si ho mohly vymalovat dle své fantazie a napsat
si na ni své jméno a poté už mohly
začít soutěžit. Všichni si přáli, aby
zrovna jejich drak vzlétl co nejvýše. Sobotní počasí bylo krásné,
slunečné, ale větříku se tentokrát
moc vát nechtělo. Některým šikovným dětem i přes nepřízeň počasí
dráček nakonec vzlétl. Draků spo-

lu s jejich doprovody bylo k vidění
spousta, a tak měly organizátorky
nelehkou úlohu. Hodnotily draky
dle různých kategorií jako např.
„drak vytrvalec“, „drak smolař“,
„největší drak“, „nejhezčí drak“,
„nejmenší drak“ a také „nejoriginálnější drak“. Při vyhodnocení jednotlivých kategorií čekala na všechny děti sladká
odměna. To ale ještě nebyl konec celé akce. Po
skončení Drakiády byly
přichystány různé soutěže, kterých se zúčastnily jak děti, tak i jejich
dospělý doprovod. Celé
odpoledne se vydařilo
a těšíme se na další
akce!
Marie Šestořádová

English Corner
Maybe I’m strange, but I like the
fall season. The leaves are changing color and the fruit trees are full
of fruit ready to be picked. I don’t
like the fact that it rains a lot, but I
like the chill in the air. After a hot
summer the colder temperatures
in the fall are invigorating. I really like all the seasons of the year.
I couldn’t stand to live in a place
that didn’t have all four seasons
of the year.
I am not much of a handyman,
but now that I own a home I must
do some things. I don’t mind
painting and fixing small things.
However, for the big problems
I must call friends or a professional to come and help me. The
problem is that everything costs
money! It’s not cheap owning
a home. There are always things
to fix and things to replace. It’s all
worth it though when you have
a nice home and it is all yours.
On top of that, the puppies are
getting bigger every day. I can’t
wait until they have new homes
and I don’t have to take care of
them anymore. They gobble up
all their food and look for more.
They have all their vaccinations
now so they are ready to sell.
strange (streindž) - divný
fall season (fo:l si:zn) - podzimní
doba
pick (pik) - sbírat
chill (čil) - chlad
invigorating (in’vigəreitiŋ) osvěžující
I couldn’t stand (ai kudnt stænd)
- nemohl bych vystát
handyman (hændimæn) - kutil
I don’t mind (ai dəunt maind) nevadí mi
however (hau’evə) - avšak
professional (prə’fešnl) - profík
worth it (wə:θ it) - stojí za to
on top of that (on top əf ðæt) ještě k tomu
I can’t wait (ai kænt weit) - už se
nemůžu dočkat
gobble up (gobl ap) - hltat
vaccination (væksi’neišn) očkování
Jay Davis
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Informace pro občany
Město vybudovalo
nový přechod
pro chodce
V letní prázdniny letošního roku vybudovalo Město Kojetín nový přechod pro chodce na ulici Palackého, kterým se zlepšil přístup z centra města k supermarketu.
Na tuto stavbu byl získán finanční
příspěvek od Olomouckého kraje
na bezpečnostní prvky na silnicích
I., II., a III. třídy, které nejsou součástí ani příslušenstvím silnic. Příspěvek byl poskytnut na opatření
sloužící k ochraně chodců nebo

opatření sloužící ke zvyšování
bezpečnosti účastníků silničního
provozu, zřizováním přechodů pro
chodce v průtazích obce.
„Přechod pro chodce na ulici Palackého v Kojetíně“ financovalo
Město Kojetín ze 2/3 ceny ze svého

rozpočtu na rok 2010, Olomoucký
kraj svým finančním příspěvkem
spolufinancoval tento projekt ve
výši 1/3 z rozpočtu Olomouckého
kraje. Celkové náklady stavby byly
331 tis. Kč, stavbu prováděla firma
STRABAG a. s. Brno.
Jiří Stav

Po nějaké době však nesouhlasil
s místními politickými praktikami
a na protest skočil z útesu do říčních vod. Když se o jeho činu dozvěděli obyvatelé města, vypluli na
lodích ve snaze ho najít. Třebaže
se jim to nepovedlo, vyplouvají na
řeku každoročně a bubnováním si
připomínají památku tohoto legendárního muže.
Dračí lodě jsou 12,5 metrů dlouhé
a váží cca 250 kg. Posádku tvoří
18 - 20 pádlujících osob, 10 nalevo a 10 napravo, bubeník a kormidelník. Bubeník udává pádlujícím
rytmus pomocí úderů do koženého bubnu. Kromě síly, vytrvalosti
a schopností je při dragonboatingu důležitá také jednota, harmonie a týmový duch. Přídě a zádě

lodí zdobí vyřezávaná dračí hlava
a ocas. Moderní historie dragonboatingu se datuje od roku 1976,
kdy se uskutečnil první festival
dračích lodí v Hong Kongu. Odtud se sport rychle rozšířil do celého světa. V současné době se
této disciplíně aktivně věnuje přes
50 miliónů sportovců z více než
50 zemí světa. Mezinárodní federace dračích lodí pořádá od roku
1995 oficiální mistrovství světa
i mistrovství Evropy. Závodí se
v drahách na vzdálenosti 200, 500
a 1000 m. Do České republiky se
tento sport dostal v roce 1998,
díky Sebastianu Pawlovskému
(původem Švýcar) a Liboru Hajovi
(původem Němec), zakladatelům
České asociace dračích lodí.

Došlo do redakce
Dračí lodě - historie
Přes dva tisíce let stará tradice
pádlování na dračích lodích pochází ze starověké Číny. Závody
zde jsou symbolem vlastenectví
a morální jednoty. Drak sám je
v Číně významným symbolem tělesně oplývá výhodami celého
spektra živočišné říše (hlava býka,
paroží jelena, koňská hříva, tělo
krajty, pařáty jestřába, rybí ploutve a ocas) a díky své síle a moci
může létat v oblacích a mlze a poroučet povětrnostním podmínkám.
Legenda praví, že v jednom městě
žil člověk jménem Ku-Juan, který
se mezi obyvateli těšil značné oblibě. Rovněž se politicky angažoval a stal se radním svého města.

Dračí mistrovství
kojetínských škol
Dne 7. září 2010 uspořádala Městská policie Kojetín, Kanoistika Kojetín, za podpory Města Kojetína
a spolupráce Rádia Haná první
„Dračí mistrovství kojetínských
škol“. Jednalo se o závody posádek dračích lodí na trati 200 m,
které proběhly v kojetínské loděnici pro žáky 6. - 9. ročníků.
Celkem se závodu zúčastnilo
12 posádek složených ze žáků
šestých, sedmých, osmých a devátých tříd kojetínských škol (ZŠ
Sv. Čecha, ZŠ nám. Míru, ZŠ Sladovní, Gymnázium Kojetín), z toho
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Došlo do redakce
sedm posádek závodilo v mladší
kategorii a pět ve starší. Posádku
každé lodi tvořilo 18 pádlujících
a jeden bubeník, přitom v každé
posádce muselo být nejméně šest
pádlujících děvčat. Kormidelníky
do lodí zajistila Kanoistika Kojetín
a pokud týmy neměly své vlastní „háčky“, byli jim jako háčci
přiděleni členové posádky dračí lodi Gymnázia Kojetín. Každá
posádka musela mít svůj vlastní
název a tak se na start jednotlivých rozjížděk postupně dostavili
Rat army, Modří draci, Ohniví draci, Draci, Tygři, Černoušci, Vorvani, Dreamteam, Růžoví tučňáci,
Vlci, Tytanyk a Bobři. Součet časů
po dvou rozjížďkách určil průběžné pořadí a vždy první čtyři týmy
z jednotlivých kategorií postoupily do závěrečných bojů o poháry
a medaile. Poslední finálová jízda mezi posádkami Vorvaňů
a Tytanyku skončila nejtěsnějším
rozdílem 0,01s a o konečném výsledku bylo možné rozhodnout až
po vyhodnocení snímku cílové kamery. Nejrychlejší byla posádka
Tytanyk, která zvítězila s časem
51,91s, ačkoli ještě dvacet metrů
před cílem ztrácela na Vorvaně téměř dva metry. V závěrečném finiši
však Tytanyk ztrátu nejen dotáhl,
ale nakonec předskočil Vorvaně
o dračí šupinu a dojel si pro nejcennější pohár a zlaté medaile.
Členové všech posádek projevili
obrovskou bojovnost a chuť po ví-

tězství, ale jako v každém sportu
i v závodech dračích lodí někdo
dojede první a někdo poslední.
Bez ohledu na pořadí v každém
případě zvítězil sport a dobrá nálada.
Závěrem je potřeba poděkovat celému organizačnímu týmu za skvělou akci a propagaci sportu, který
lze v současné době označit jako

nejúspěšnější sport v Kojetíně,
a to jak díky dosahovaným výsledkům, tak i díky počtu aktivně trénujících posádek. Zvláštní poděkování patří hasičům z kojetínské
stanice HZS Olomouckého kraje,
kteří na vodě zajistili bezpečnost
všech zúčastněných.
za organizační tým Jiří Hűbner,
velitel MP Kojetín

Konečné výsledky „Dračího mistrovství Kojetínských škol“:
Kategorie 6 + 7:
1. Bobři
2. Černoušci
3. Rat army
4. Růžoví tučňáci
5. Modří draci
6. Vlci
7. Tygři

nám. Míru
gymnázium
nám. Míru
nám. Míru
gymnázium
Sv.Čecha
nám. Míru

Gorčíková
Rotreklová
Holíková
Palkovská
Matějček
Hrabal
Smutková

Kategorie 8 + 9:
1. Tytanyk
2. Vorvani
3. Dreamteam
4. Draci
5. Ohniví draci

gymnázium
nám. Míru
gymnázium
nám. Míru
Sladovní

Dohnalová
Přecechtělová
Kropáč
Isakidis
Stiborková
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Mateřská škola Kojetín
Měsíc září v Mateřské
škole Kojetín
Nejkrásnější období roku - léto
a s ním i prázdniny jsou za námi.
Po krásném letním období jsme
tedy vstoupili opět do měsíce září,
do doby sklizeného obilí a dozrávajícího ovoce. A tak je od 1. září
naše školička zase plná dětí. Ten
první zářijový týden nebyl pro nikoho lehký, obzvláště pro ty nejmenší
a nováčky to byl ze začátku uplakaný týden. Každý má to zvykání
jiné… Ale na slzičky se brzy zapomnělo, protože pro děti bylo hned
na začátku školního roku připraveno mnoho překvapení.
Všechna oddělení byla řádně připravena na zahájení školního roku
včetně naší nové třídy „Žabiček“,
ve které bylo nové úplně všechno:
nové šatny, hrací koutky, nábytek

i hračky. Děti v obou MŠ přivítal
Kašpárek s maňáskovou pohádkou,
kterou si pro ně připravily učitelky.
V pátek 17. září 2010 jely děti z oddělení „Pastelek“, „Sluníček“ a „Rybiček“ na dopravní hřiště v Kroměříži. Po příjezdu se děti podívaly na
videonahrávku s dopravní tematikou
a vyplňovaly pracovní listy. Poté se
děti rozdělily na několik skupin. Část
dětí jezdila na dopravním hřišti na
kolech a koloběžkách, ostatní byly
chodci. Děti byly vedeny k respektování dopravních značek, semaforů, učily se jízdě a chůzi po pravé
straně chodníku či silnice. Akce se
jako vždy dětem líbila.
V pátek 24. září 2010 začaly nejstarší děti z oddělení „Pastelek“,
„Sluníček“, „Srdíček“ a „Rybiček“
navštěvovat předplavecký výcvik
v plaveckém areálu Města Přerova.
Děti mají možnost až do poloviny
měsíce prosince vždy jedenkrát týd-

ně užít si vody a vodních radovánek
pod dohledem zkušených lektorek.
Po ukončení kurzu dostanou „Mokré vysvědčení“.
A co nás čeká na podzim? Těšíme
se na cvičení do pořádné tělocvičny
v sokolovně, na kroužek angličtiny,
ale také na podzimní besídky pro
naše nejbližší. Již tradiční říjnovou
akcí bude 6. ročník „Drakiády“, který proběhne v areálu MŠ. Součástí bude nejen pouštění draků, ale
i společné opékání u táborového
ohně. Termín se včas dozvíte. Tak
už zbývá jen popřát, aby v tomto školním roce radostné zážitky
s dětmi převážily vše, co by naši
práci mohlo znesnadňovat, dětem
hodně nových kamarádů a také zaměstnancům hodně elánu do práce
ve školním roce 2010/11.
vedení MŠ

Mateřská škola sv. Josefa Kojetín
V Kojetíně byla
otevřena nová školka
V krásně prosluněném nedělním odpoledni se do Mateřské školy sv. Josefa v Kojetíně scházejí zástupy lidí
a mezi nimi i mnohé děti, kterým ani
přeplněná třída nevadí při pobíhání
mezi skříňkami a stolečky. Každému
z těch, kteří sem 12. září 2010 přišli
na slavnostní žehnání nové školky,
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přece musí ukázat, že už po necelých dvou týdnech od otevření se tu
cítí jako doma.
Odpolední
setkání
moderovala paní Zdislava Vyvozilová, která má v rámci olomoucké arcidiecéze na starosti církevní školy.
O pár slov poté požádala některé
ho z hostů této slavnostní události.
Kojetínský místostarosta Jiří Šírek
vyjádřil přesvědčení, že nová školka
může být zdravou konkurencí pro

školku městskou a obě zařízení spolu mohou dobře spolupracovat. Farář
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Mateřská škola sv. Josefa Kojetín
P. Pavel Ryšavý zase připomenul,
že budova, kde je školka umístěna,
se nyní vrací ke svému původnímu
účelu - Dům svatého Josefa sloužil
na začátku 20. století jako klášter
sester Svatého Kříže a ty zde mimo
jiné provozovaly právě školku.
Ředitelka mateřské školy Marie
Přecechtělová potom předala slova
díků a kytku všem, kteří se o vznik
zařízení zasloužili, mezi nimi i Karlu Wernerovi, který dohlížel na sta-

vební úpravy Domu svatého Josefa.
Zvláštní dík si podle ní zaslouží rodiče, kteří s úpravami a úklidem školky pomáhali, a všichni, kdo přispěli
finančními i hmotnými dary.
Poté už začal samotný obřad žehnání, který vedl generální vikář
Arcidiecéze olomoucké Mons. Josef Nuzík. Ve své promluvě hovořil
o významu péče o nejmladší generaci a také vzpomněl, jak budování
školky zpovzdálí prožíval: „Napřed
to vypadalo, že projekt o rok odložíme, pak se mluvilo o spuštění
v říjnu a nakonec se vše stihlo a děti
mohly nastoupit už od září,“ řekl.
V následné modlitbě prosil o požehnání pro děti i pro všechny, kdo ve
školce pracují - vedle ředitelky to je

ještě učitelka Veronika Kozubíková
a školnice Věra Musilová.
V současné době je do Mateřské
školy sv. Josefa zapsáno celkem
20 dětí, z toho tři z Uhřičic a jedno ze
Stříbrnic, zbytek z Kojetína. „Menší
počet je na začátek ideální, můžeme se dětem skutečně individuálně
věnovat,“ pochvaluje si stav Marie
Přecechtělová. Adaptace podle ní
proběhla bez problémů a na dětech
je vidět, že se do školky těší. „A když
jsou spokojené děti, jsem spokojená
i já,“ odpovídá na otázku, jak se jí na
novém působišti líbí. Více informací
o Mateřské škole sv. Josefa v Kojetíně naleznete na webových stránkách www.kojetin.cz/mssj.
Jiří Gračka

Základní škola nám. Míru Kojetín
První den ve škole...

Poděkování
V zářijové nabídce akcí pro žáky
II. stupně základních škol a víceletého gymnázia se v letošním škol-

ním roce objevila novinka - přebor
třídních posádek dračích lodí na trati
200 m. Celá soutěž se setkala s velice příznivým ohlasem všech zúčastněných a organizátorů, Městské

policii Kojetín i jejich partnerům, patří poděkování za užitečnou soutěž,
která přispěla ke správnému rozjezdu nového školního roku. Výborná
organizace, zajištění komplexního
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Základní škola nám. Míru Kojetín
zázemí, informovanost i počasí přispělo k výbornému celkovému vyznění - netradičnímu pohodovému

zahájení školního roku.
Uvítali bychom, kdyby se z této soutěže stala tradice. Přinášíme několik

snímků z akce.

Zdeněk Šípek
foto: Ivan Malík, Jan Raclavský

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Nový školní rok
Jak u nás začal nový školní rok? Ve
středu 1. září 2010 jsme slavnostně
zahájili školní rok 2010/2011. Hned
první den si mohli žáci prohlédnout
novou učebnu výpočetní techniky,
kterou jsme získali díky projektu EU
do škol. Naše škola získala 1 milion
korun a postupně z těchto finančních prostředků bude ještě zakoupena interaktivní tabule, tiskárny,
kopírka a také interaktivní učebnice.
Nová učebna je vybavena dvaceti
novými počítači, včetně výkonného
serveru. Učitelé v průběhu školního
roku 2010/2011 a 2011/2012 vytvoří
studijní materiály, které budou využity ve vyučování. Tyto studijní matriály jsou také součástí projektu EU do
škol. Nedílnou součástí je také další
vzdělávaní pedagogických pracovníků.
Pátek 3. září 2010 jsme využili k plnění projektu Zdravá bezpečná
škola, na který jsme získali finanční

Projekt Nebát se
a nekrást
V letošním roce se naší škole ZŠ
Svatopluka Čecha podařilo získat
dotace Ministerstva školství a mládeže na projekty vypsané tímto ministerstvem.
Jedním z těchto projektů je projekt
na prevenci sociálně patologických
jevů pod názvem „Nebát se a nekrást“. Jeho cílem je omezit kriminalitu v našem městě a na naší škole,
hlavně co se týká drobných krádeží.
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prostředky z KÚ Olomouckého kraje
díky tomu, že je škola součástí sítě
Zdravých škol. Pro žáky 1. stupně
připravili vyučují dopoledne plné
zdravého pohybu na našem školním hřišti, žáci 2. stupně se věnovali
plnění úkolů týkající se výchovy ke
zdravému životnímu stylu.
Projektové dny se stávají stále více
součástí našeho vyučování zejména díky tomu, že se nám daří získávat finanční prostředky z různě
vypsaných projektů. Částka 55.000
Kč bude věnována k prevenci proti rizikovým jevům chování, projekt
má název „Nebát se a nekrást“
a jeho autorem je Pavel Navrátil. Při
plnění projektu budeme spolupracovat s psychologem, kurátorem,
Městskou policií, žáci se budou
učastnit soudního líčení, navštíví
nápravné zařízení a na škole bude
proveden výzkum rizikových jevů.
Celkové hodnocení projektu bude
provedeno na dvoudenní pobytové
akci a s výstupy budou žáci a rodiče
seznámeni na veřejném vystoupení

účastníků projektu, které se uskuteční před Vánocemi v tělocvičně.
Takřka 80.000 Kč jsme získali z projektu financovaného MŠMT na volnočasové aktivity našich žáků - na
škole bude pracovat kroužek výtvarný, dramatický, angličtina hrou,
míčové hry, stolní tenis, kroužek
debatní ligy, doučovací kroužek
a kroužek polytechnické výchovy ve
školní dílně. Kroužek čtenářských
dovedností chceme zaměřit i na
spolupráci se seniory.
Celý projekt směřuje k lepší spolupráci mezi žáky různého věku,
k utužení kamarádských vztahů, ke
správné volbě povolání, k vytvoření
dobrého klimatu ve škole. Na některé projekty nám přispěl i zřizovatel.
Na začátku školního roku jsme zaznamenali první velký úspěch našich
žáků - účast na celostátní debatní
lize přinesla našim žákům 1. místo.
Byli bychom rádi, kdyby se nám dařilo po celý školní rok tak, jak jsme
začali.
Olga Odehnalová, ředitelka školy

V rámci projektu jsme v měsíci září
provedli výzkum stávajícího stavu.
Na základě výsledků si žáci zjistí
informace týkající se tématiky trestního a přestupkového zákona. Poté
nás přijdou poučit zástupci Policie
ČR, paní kurátorka a paní Nakládalová z odboru VVŠK MěÚ Kojetín.
V listopadu se zúčastníme soudního procesu a navštívíme vybrané zařízení Vězeňské služby ČR.
Naše snažení vyvrcholí v prosinci,
kdy absolvujeme dvoudenní pobyt
na Tesáku, kde si shrneme získané
informace a připravíme si prezen-

taci pro veřejnost, kterou představíme v rámci Dne otevřených dveří
na naší škole v prosinci 2010.
V rámci projektu si žáci sami své
snažení zdokumentují pomocí kamery. Vytvoří si vlastní filmový dokument, který zůstane v naší škole
i po skončení tohoto projektu pro
další využití ve výuce.
V příštím roce bychom rádi na tento projekt navázali, bohužel ale vše
bude záležet na dostatku peněz pro
prevenci v rámci MŠMT.
Pavel Navrátil
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Gymnázium Kojetín
Maturanti v Praze
Kdo by se nechtěl podívat a projít po
jednom z nejstarších měst v Evropě,
které díky své poloze bývalo v minulosti centrem obchodu a umění? Studentům oktávy a 4. ročníku gymnázia
byla tato příležitost nabídnuta, a tak
jsme se ve středu 8. září 2010 vydali
vstříc dobrodružstvím, jež nás čekala
v našem hlavním městě, v Praze.
Je ráno okolo 5.30 hodin a my ještě
ospalí a unavení vyhlížíme přimhouřenýma očima vlak, který nás odveze
do Olomouce, kde náš čeká jediný
přestup naší cesty do „Srdce Evropy“. Ve vlaku panuje nálada tak dobrá, že nám cesta uteče velmi rychle
a my náhle z okýnka spatříme nápis
„Praha - Hlavní nádraží“. Teď začíná ta obtížnější část našeho výletu,
neboť se musíme prodrat davem lidí
až ke skřínkám, kde na několik hodin
odkládáme naše těžká zavazadla.
Pánové ukázali, že gentlemani ještě
nevymřeli, a tam, kde bylo potřeba,
ochotně pomohli křehkým dámám.
Naším prvním cílem se stává Obecní

Srdíčkový den
Tentokrát proběhl tzv. srdíčkový
den, pořádaný občanským sdružením Život dětem,
v úterý 14. září
2010 a opět u toho
byli studenti GKJ, kteří se rozhodli přispět svou pomocí při prodeji

dům, kde máme na 11.00 hodin naplánovanou prohlídku. Z našich výrazů lze vyčíst, že nás cesta znavila,
a tak každý hledá místo, kde by se
dalo posadit. Výklad nám byl podán
s citem a my naslouchali dějinám,
které přímo šeptaly z každé malby,
obrazu či pouhého zdánlivě obyčejného stolu.
Dostáváme se blíže k centru Prahy
a navštěvujeme staré Židovské Město - Josefov. Pomalu ale jistě nám docházejí zásoby, které nám maminky
nabalily a paní učitelky Mlčochová
a Juřenová usoudily, že je čas na rozchod. V mžiku se skupinka studentů
rozprchla a splynula s kulturně pestrým a rozličným davem, jak už to ve
velkých městech bývá.
Je čas na to, abychom vyzvedli svá
zavazadla a vydali se metrem na
zastávku Dejvická a pak autobusem
přímo na Strahov, kde na nás čekají
koleje, na nichž strávíme dvě noci.
Ubytujeme se, vybalíme a vyrážíme
do divadla Bez zábradlí na hru Tři
muži na špatné adrese. S klidem na
duši by každý z nás mohl říci, že to
bylo nejúžasnější divadlo, jaké jsme
kdy viděli. V hledišti se nenašel jediný člověk, jenž by se nesmál. Někteří
z obecenstva se řehtali tak, že potřebovali kapesníky, aby otřeli slzičky.
Tak jsme si prodloužili život o pár minut a už už se těšili na další den.
Programem druhého dne byla návštěva Národního divadla, kde nad
tou krásou výzdoby zůstával doslova rozum stát. Vše pozlacené, vše
dovedené k dokonalosti a v nás se
probudila národní hrdost zároveň se
vzpomínkou na starou známou frázi
o „zlatých českých ručičkách“. Blíží
se pravé poledne a my se procházíme po Václavském náměstí. Později přecházíme přes Karlův most
a pomalu míříme k sídlu našeho prezidenta, k Pražskému hradu, kde se
drobných upomínkových předmětů.
Finanční výnos poputuje na dětská
zařízení poškozená letošními bleskovými povodněmi.
Jak už bývá zvykem, nejdříve jsme
ve škole obešli své známé a učitelský sbor a teprve se zazvoněním
vyrazili do ulic města Kojetína, kde
jsme pokračovali s prodejem plastových srdíček. K oslovení kolemjdoucích bylo zapotřebí velké množství

s průvodkyní vydáváme na cestu po
malém okruhu Pražského hradu, jež
zahrnuje katedrálu sv. Víta, Starý královský palác s Vladislavským sálem,
baziliku sv. Jiří a Rožmberský palác.
Po prohlídce dostáváme rozchod
a pomalu je za námi další příjemně
prožitý den.
Náš třetí a poslední den se vstávalo opravdu těžce, a to už jen při pomyšlení, že budeme muset toto nádherné město opustit. Už zrána jsme
se rozdělili na dvě skupinky, jelikož
někteří chtěli navštívit ZOO a vidět
gorilí rodinku, no a ti druzí, jejichž
srdce tluče v rytmu válečné vřavy, se
zajeli podívat do vojenského muzea
na Žižkově.
Odpoledne jsme si všichni dali sraz
na naši poslední prohlídku. Ta se konala ve Valdštejnském paláci. Zprvu
jsme prošli nádhernými zahradami
a poté jsme byli nuceni odevzdat
všechny zbraně a projít přes detektor
kovu. Obešlo se to bez větších problémů - až na zapomenutou vidličku
v batůžku jednoho z našich studentů. Prošli jsme si palác, podívali se
do míst, kde zasedají naši senátoři,
a už nás čekala jediná cesta - cesta
domů.
Ve vlaku bylo veselo a konec naší
výpravy nám ukrátil zpěv a vyprávění
zážitků z Prahy.
M. Psotková, J. Grygar,
oktáva GKJ
kuráže - potkali jsme spoustu milých
lidí, kteří si srdíčko rádi koupili, ale
našli se i tací, kteří nás až vulgárně
odmítli.
Nakonec se nám podařilo vše prodat a získat kromě výtěžku více než
12 000 Kč i dobrý pocit, že díky nám
se mají lépe děti, které to potřebují.
V. Karhánková, L. Benešová,
A. Brandejsová, A. Hermanová,
sexta GKJ
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Kurzy MěKS Kojetín 2010/2011
JAZYKOVÉ KURZY

UMĚLECKÉ SOUBORY

TANEČNÍ KURZY

- JAZYK ANGLICKÝ

- DĚTSKÝ DRAMATICKO
DIVADELNÍ KROUŽEK

- TANEČNÍ PRO STUDENTY
GYMNÁZIA KOJETÍN
(i studenty jiných škol v okolí)

* Začátečníci
Každý čtvrtek od 17.30 hodin
učebna Gymnázia Kojetín
Lektor: Zuzana Kebzová
Cena: 3.000 Kč (35 lekcí/2 hodiny)
* pokročilí
Každou středu od 17.30 hodin
učebna Gymnázia Kojetín
Lektor: Radana Nosková
Cena: 3.000 Kč (35 lekcí/2 hodiny)

- JAZYK NĚMECKÝ

pro malý zájem se neotevírá

- JAZYK RUSKÝ

pro malý zájem se neotevírá

POHYBOVÉ KURZY
- JÓGA

Každé úterý od 17 do 19 hodin,
Poliklinika Kojetín
permanentka: 300 Kč (10 vstupů)
1. cvičení: 5. října 2010

- CVIČENÍ PILÁTES METODOU
Každé úterý od 19 do 20 hodin
sál VIC Kojetín
permanentka: 250 Kč
(10 vstupů + jeden zdarma)
Začalo se: 14. září 2010

pro malý zájem se neotevírá

- VÝTVARNÝ KROUŽEK

pro malý zájem se neotevírá

- FOTOKlub

pro malý zájem se neotevírá

- DIVADLO
Divadelní soubor Hanácká
scéna při MěKS Kojetín

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

- VÝTVARNÁ TVORBA, FOTO
Tvůrčí skupina
Signál 64 při MěKS Kojetín

Pravidelné schůzky každý první pátek
v měsíci - Klubovna Sokolovny Kojetín
Zde se neplatí kurzovné!

PĚVECKÝ SOUBOR
Pěvecký soubor
Cantas při MěKS Kojetín
Pro všechny, co rádi zpívají.
Každou středu od 18.30 hodin
VIC Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

Každou středu od 17 do 19 hodin
sál Sokolovny Kojetín
Začalo se: 15. září 2010
cena: 600 Kč / 1 účastník

(10 lekcí + prodloužená + závěrečná kolona)

- TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Každou středu
od 19.30 do 21.30 hodin
sál Sokolovny Kojetín
1. lekce: 6. října 2010
Cena: 1.200 Kč / pár
(6 lekcí + závěrečná taneční)

- FOLKLÓRNÍ TANCE
Národopisný soubor
Hanácká beseda
při MěKS Kojetín

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

- COUNTRY TANCE
Taneční skupina
LUCKY WHILE
při MěKS Kojetín

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

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY
Městské kulturní středisko, nám. Republiky 1033, Kojetín, telefon: 581 76 20 46, 774 001 405
Vzdělávací a informační centrum, Masarykovo nám. 8, Kojetín, telefon: 581 202 202, 774 001 403

Zájezdy s CK Marion tour Kroměříž
9. října 2010

Muzejní noc ve Vídni

Vídeň - Albertina

9. října 2010

23. října 2010

Cena: 565 Kč

Tropický ostrov v Berlíně
Cena: 1590 Kč
9. října 2010

Termální lázně
Mosonmagyarovár
Cena: 630 Kč

16. října 2010

Termální lázně Velký Meder
Cena: 590 Kč

16. října 2010

Vídeň - Mořské muzeum
a Prátr
Cena: 550 Kč
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16. října 2010
Cena: 550 Kč

Termální lázně Velký Meder
Cena: 590 Kč

23. října 2010

Tropický ostrov v Berlíně
Cena: 1590 Kč
23. října 2010

26. října 2010

Vídeň - Španělská jezdecká
škola
Cena: 565 Kč

26. října 2010

Vídeňská muzea
Cena: 565 Kč

28. října 2010

Ať žije rockenroll - muzikál
Cena: 1100 Kč

Carmen - muzikál

28. října 2010

23. října 2010

Cena: 590 Kč
INFORMACE A PŘIHLÁŠKY:
Městské kulturní středisko
nám. Republiky 1033, Kojetín
telefon: 581 76 20 46
www.kojetin.cz/meks
www.marion-tour.cz

Cena: 1100 Kč

Ať žije rockenroll - muzikál
Cena: 1100 Kč
23. října 2010

Baron Prášil - muzikál
Cena: 900 Kč

Praha
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Kam za kulturou
Výstava u příležitosti 60 let trvání divadelního souboru
Hanácká scéna MěKS Kojetín

TRADICE OCHOTNICKÉHO
DIVADLA V KOJETÍNĚ

Výstava obrazů Jaroslava Bílého z Olomouce

ARCHITEKTONICKÉ
A PŘÍRODNÍ MOTIVY

- fotografie - plakáty - scénáře - kulisy - kostýmy - rekvizity -

Výstava otevřena
od 11. října 2010 do 12. listopadu 2010

Historický pořad pro žáky ZŠ a studenty gymnázia

Námětem této výstavy jsou architektonické a přírodní motivy
vyjádřené jak reálnou, tak abstraktní formou a taktéž různými
formami mezi realitou a abstrakcí. Jsou zpracovány většinou
kresbou, malbou a kolážemi. Druhým tématem výstavy
jsou krajiny a přírodní motivy. Toto abstraktní vyjádření
je inspirováno jak čistě fantazií, tak dojmy z reálné krajiny.
Výsledkem by mělo být zajímavé barevné, tvarové
a kompoziční sdělení pro diváka.

Výstava je otevřena v prostorách
expozice muzea VIC
a je veřejnosti zpřístupněna po celý rok 2010
Vzdělávací a informační centrum Kojetín
Masarykovo náměstí 8, Kojetín

KELTOVÉ

úterý 5. října 2010 - dopoledne
Pořad Fáber - manželé Pěnkavovi
Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč
Pohádka pro děti MŠ

O BALYNCE, DOBRÉM ŠTĚNĚTI
čtvrtek 14. října 2010 - 10. hodin
Uvádí Divadelní studio D3 Karlovy Vary
Sokolovna Kojetín, vstup: 20 Kč
45

Páteční divadla
aneb Neseďte v pátek doma - seďte v divadle!

 ...TO JSI TEDA PŘEHNAL
pátek 22. října 2010 - 19.30 hodin
Uvádí: Divadlo Post Skriptum Praha

Divadelní komedie autora Josefa Nitry je volně inspirována
Gogolovou Ženitbou. Groteskní až absurdní děj plný originálních
živě zpívaných písniček, které divákovi utkví v paměti a občas
i tancem, se točí kolem námluv Agátky a jejích nápadníků.
Divák se při této komedii baví od začátku do konce. A o zábavu
a pohodu tvůrcům i aktérům představení jde především.
Některé repliky již samostatně žijí v běžném životě.

Sokolovna Kojetín, vstupné: 60 Kč

 HROBKA S VYHLÍDKOU
pátek 19. listopadu 2010 - 19.30 hodin
Uvádí: Divadlo 6. května Holešov

Divadelní detektivní komedie autora Normana Robbinse uvede
holešovské divadlo v režii Jana Nejedlého. Do vily na samotě,
ve které žije rozvětvená rodinka různým způsobem trhlých
podivínů, přijíždí právní zástupce otevřít závěť po otci, který,
jak se ukáže, svým potomkům nic moc neodkázal, a dokonce
možná vůbec nezemřel. Vilu navštíví také spisovatelka dívčích
románů se svým legračně nesmělým průvodcem.
A vzápětí se v pochmurném rodinném sídle začnou dít podivné
události, při kterých v žilách tuhne krev a do posledního okamžiku
není jasné, kdo a co bude dědit, kdo komu líčí past
a jestli vůbecněkdo přežije.

Sokolovna Kojetín, vstupné: 50 Kč
Možnost zakoupení předplatného se slevou
na obě páteční divadla (22. 10. a 19. 11.): 99 Kč
Srdečně zveme na 1. ročník

PŘEHLÍDKA PĚVECKÝCH
SOUBORŮ kojetín 2010
"S PÍSNIČKOU SE MLÁDNE"
sobota 6. listopadu 2010
Sokolovna Kojetín, program bude upřesněn

Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

po - pá 9 - 11 a 12 - 17 hodin, so, ne po telefonické dohodě 774001403

Pro milovníky koní a westernu

2. HUBERTOVA JÍZDA
s Hubertovou zábavou
sobota 16. října 2010

HUBERTOVA JÍZDA

Pole u Račové v Kojetíně
Program: 9 hodin - sraz jezdců a koní
10 hodin - Huberotva jízda
Trasa Hubertovy jízdy: Račová - Včelín
- Myslivecká chata Uhřičice (oběd) - Špalír - Račová
Jsou zajištěny vozy a vlečky pro diváky,
kteří po celou dobu mají možnost sledovat
jezdce na koních, jak zdolávají překážky.
Po příjezdu z vycházky proběhnou soutěže:
Hon na lišku, Páni, Amazonky a Barely
vstup: zdarma
možnost zakoupení snídaně a oběda

HUBERTOVA zábava

Sál Vzdělávacího a informačního centra Kojetín
20 hodin, vstup: 70 Kč
Program: K tanci a poslechu zahrají Šediváci Přerov - Trikové lasování - Show s kolty - Hubertův soud - Vyhlášení Krále honu 2010
- Pravé kovbojské speciality - Tombola Zeměpisná přednáška
pro žáky ZŠ a studenty Gymnázia Kojetín

POHODÁŘI - ISLAND

úterý 26. října 2010 - 8.15 a 10 hodin
Sokolovna Kojetín
Pro rock(chtivé)

BETHRAYER MEATFLY FEST

Bethrayer (thrash / core / groove // Kojetín)
Dark Gamballe (crossover-crossover // Vyškov)
Hazydecay (metal-hardcore // Olomouc)
Crashpoint (alternative-metal // Ostrava/ Studénka)
Tortharry (death-metal // Hronov)
Disfigured Corpse (grind // Ostrava/Havířov/Orlová)
Sunset Trail (nu-metal-hardcore // Olomouc)
Soulsick (metal-hardcore // Jeseník)
sobota 30. října 2010 - 18 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 130 Kč
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Kam za kulturou
Travesti skupina opět v Kojetíně

Sportovní dopoledne nejen pro ženy a dívky

úterý 9. listopadu 2010 - 19 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 170, 180 Kč
Předprodej na VIC Kojetín, Masarykovo nám. 8

sobota 13. listopadu 2010 - 9 hodin
Rozpis cvičení bude upřesněn!
Sokolovna Kojetín

Pohádka pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ

Tradiční akce oznamující příchod adventu

TRAVESTI SCREAMERS

PEKELNÁ POHÁDKA
ANEB KAM ČERT NEMŮŽE
čtvrtek 25. listopadu 2010 - 8.15 a 10 hodin
Uvádí: Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod
Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč

CVIČME V RYTME (6)

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ
pátek 26. listopadu 2010 - 17 hodin
Masarykovo náměstí Kojetín

Městská knihovna Kojetín připravuje...
Týden knihoven
4. - 10. října 2010

V rámci celostátní akce
„Týden knihoven“
připravujeme:
úterý 5. října 2010

„Den otevřených dveří“
v prostorách knihovny

pátek 8. října 2010
Setkání všech
neprofesionálních knihovníků
střediska Kojetín
v Městské knihovně v Kojetíně
- exkurze žáků základních škol
do knihovny
- exkurze studentů gymnázia
do knihovny
- všichni zájemci, kteří se v tomto
týdnu zaregistrují do knihovny,
budou mít tuto registraci zcela
zdarma až do konce
kalendářního roku!
- po celý týden se mohou děti
všech věkových kategorií
zúčastňovat v dětském oddělení
různých soutěží
Po ukončení akce s názvem
„Týdne knihoven“ zahájíme
v říjnu další ročník tradičních
lekcí informační výchovy
pro žáky 5. a 6. tříd
základních škol.
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Na začátek měsíce listopadu
připravujeme besedu
se spisovatelem, scénáristou
a režisérem
Arnoštem Vašíčkem
s názvem

Fantastické záhady

Beseda se koná pro širokou
veřejnost
ve středu 3. listopadu 2010
v 17.30 hodin
v sále VIC
(Masarykovo nám. 8.)
vstupné: 30 Kč
Nevysvětlené archeologické objevy
naznačují, že minulost naší planety
je daleko tajemnější, než si vůbec
dovedeme představit.
Pořad o největších záhadách světa,
nadpřirozených jevech, nevysvětlených úkazech, doplňují unikátní
videozáznamy. Mimo jiné uvidíme
mumie trpasličích tvorů z indonéské džungle, ostatky tajemných mořských stvoření a další rarity.
Besedu doplní také povídání o natáčení tel. seriálů „Ďáblova lest“
a „Strážce duší“.
Ve stejný den dopoledne, tedy
3. listopadu 2010
se také budou konat besedy
s Arnoštem Vašíčkem s názvem

Tajemný svět legend
pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ

Arnošt Vašíček využívá nejnovějších vědeckých poznatků a archeologických objevů a na základě
překvapivých faktů se pokouší do-

kázat, že v četných legendách nacházíme ozvěny zcela konkrétních
událostí.
Arnošt Vašíček ve svých knihách,
televizních dokumentárních cyklech a filmech vychází především
z osobních zkušeností. Při výpravách za neodhalenými tajemstvími
naší planety navštívil již téměř 90
zemí světa na pěti kontinentech
a také četné ostrovy v Tichomoří
a v Indickém oceánu.
Předmětem jeho zájmu jsou především záhadné archeologické nálezy, nevysvětlené úkazy a tajemné
jevy a také utajované rituály a legendy naznačující kontakty s jinými
světy.
Pátrá zejména po obecně neznámých senzačních skutečnostech,
s nimiž se čtenáři a diváci seznámí
vůbec poprvé a z nichž některé nesou punc světového unikátu.
Televizní tvorba:
Setkání s tajemnem 1994) - 13 dílný dokumentární cyklus, scénář
Planeta záhad (1996 - 1999) - 52 dílný
dokumentární cyklus, scénář, kamera,
režie
Strážce duší (2005, 2008) - 13 dílný seriál, scénář
Ďáblova lest (2008) - 3 dílný thriller, scénář
Knižní tvorba :
Autor dosud vydal přes dvacet knih,
např. Maska smrti, Strážce duší, Záhady
Peru, Záhady Číny a Tibetu, Na lovu záhad, Setkání s tajemnem, Ďáblova lest,
Návrat Strážce duší aj.

Hana Divilová
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Evropský týden mobility
V letošním roce se Město Kojetín zapojilo již podruhé do celostátní akce s názvem Evropský týden mobility.
ETM byl pro letošní rok ve znamení celoevropského tématu Doprava a zdraví s heslem „Prodluž si život buď aktivní!“. V týdnu od 16. do 22. září 2010 proběhly jednotlivé akce věnující se tomuto tématu.
Přinášíme vám podrobnou reportáž z této akce.

čtvrtek 16. září 2010:
„Soutěžní odpoledne“
Letošní Evropský týden mobility
(ETM) na téma „Prodluž si život, buď
aktivní!“ byl zahájen ve čtvrtek v organizaci Centrum sociálních služeb
Kojetín akcí „Soutěžní odpoledne“.
Akce byla zahájena ve 14 hodin
v altánech a v kulturních místnostech na jednotlivých domech s pečovatelskou službou (DPS), kde byly

DPS Dr. E. Beneše
- soutěž ve skládání puzzle

pro účastníky připraveny soutěže
o věcné ceny i malé občerstvení.
Na všech DPS panovala výborná
nálada a chuť si zasoutěžit. Na DPS
St. Masara zpříjemnila účastníkům
odpoledne nejstarší obyvatelka tohoto domu s pečovatelskou službou Bedřiška Grussová, a to když
svým krásným hlasem zazpívala
několik známých českých písní.
Soutěžní odpoledne se všem velmi
líbilo, což dokazuje účast 58 seniorů, zdravotně postižených občanů

DPS St. Masara
- příprava na soutěže

a dětí ze znevýhodněného sociálního prostředí.
CSS Kojetín

DPS J. Peštuky
- soutěž v házení míčků

DPS 6. května
- čerpání nových sil na soutěžení

čtvrtek 16. září 2010:
Aerobik s Radkou
V rámci zahájení cvičební sezóny
TJ Sokol Kojetín si nadšenkyně pro
aerobik zasportovaly pod vedením
Radky Michálkové v tělocvičně Sokolovny Kojetín (13 účastnic).
TJ Sokol Kojetín

pátek 17. září 2010:
„Dnes jedu do práce
na kole“

ze kterého všechny společně vyrazily do zaměstnání a jak jinak než
na připraveném jízdním kole. Do

práce na kole přijely také všechny
pracovnice MěKS Kojetín - Sokolovny, VIC a Městské knihovny.

organizátorem akce místostarostou
Jiřím Šírkem alias zdravotní sestrou
Vlastou Borůvkovou. Po kontrole
jízdních kol strážníky Městské policie se cyklisté vydali na šestnáctikilometrovou trasu, která vedla
Špalírem do Lobodic na most přes
řeku Moravu, kde Jiří Šírek v malé

přednášce upozornil na chráněnou
krajinnou oblast Zástudánčí. Z Lobodic vedla trasa lesem až do cíle,
na místní loděnici, kde na všechny čekalo občerstvení a kulturní
program, ve kterém předvedly své
umění členky pěveckého souboru
Cantas Kojetín. Fotoprojekcí byl

Vyhlášené akce, která proběhla
v pátek s názvem „Dnes jedu do práce na kole“, se zúčastnily všechny
zaměstnankyně Centra sociálních
služeb Kojetín. Třináct cyklistek dorazilo v 6.45 hodin na dohodnuté
místo, a to do „Židovského parku“,

pátek 17. září 2010:
„Na kole s místostarostou
po okolí Kojetína“
V odpoledních hodinách se všichni účastníci sjeli na Masarykovo
náměstí, kde byli přivítáni hlavním
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Evropský týden mobility
také prezentován loňský ročník Týdne mobility a unaveným účastníkům
vyhrával Milan Zahradník na harmoniku do večerních hodin. Celý den
nás doprovázela skvělá atmosféra,
uvolněná nálada a slunečné počasí.
Všichni odjížděli domů spokojeni,
unaveni, ale se slovy, že už se těší
na další ročník (70 účastníků).
Město Kojetín a MěKS Kojetín

pátek 17. září 2010:
Výuka country tanců

ků, které se za sebou opakují v určitých sekvencích. Tyto „choreografie“

se vztahují vždy k určité skladbě. (20
účastníků) Lucky While MěKS Kojetín

Do sálu Sokolovny si v pátek přišli
zatancovat všichni milovníci country
tanců. Výuku zajistili členové country
taneční skupiny Lucky While. Vyučovalo se „moderní country“ - Line dance, při kterých nepotřebujete tanečního partnera. Každý tanec se skládá
z přesně stanovených tanečních kro-

sobota 18. září 2010:
Volejbalový turnaj
smíšených družstev
V sobotu 18. září 2010 uspořádal
TJ Sokol Kojetín - oddíl volejbalu
společně s MěDDM Kojetín turnaj
ve volejbale smíšených družstev
s názvem „O pohár majitele pohřebního ústavu“. Do turnaje se přihlásilo celkem 10 družstev a hrálo
se systémem každý s každým na

sobota 18. září 2010:
Active Night for Healt
in Hell
V rámci týdne mobility se nezapomnělo ani na mládež, pro kterou
byla určena pekelná klubová techno
párty v suterénu Sokolovny Kojetín.
O hudbu se postarali DJ´s - Bek,
Ni-Gazz, Luis, Torin, Funsmacker,
Marcuss a Ramires (70 účastníků).
MěKS Kojetín
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dva hrané sety. Družstva na prvních dvou místech z každé skupiny
se poté utkala o 1. - 4. místo. První
místo vybojovalo družstvo s názvem
„Aquabelly“, jako druhé se umístilo
družstvo s názvem „Squadra azura“ a třetí místo si vydřelo družstvo s názvem „Lllama“ před vítězi
z minulého roku, družstvem „Gute
smake“. Děkujeme tímto všem zúčastněným a doufáme, že na příštím ročníku se potkáme opět ve
stejném, ne - li vyšším počtu. Turnaj
se vydařil i díky slunnému počasí
(70 účastníků).
TJ Sokol Kojetín
a MěDDM Kojetín

Výsledková listina turnaje:
1. Aguabelly
2. Squadra azzura
3. Lllama
4. Gute smake
5. Kosťa ředitel cirkusu
6. Student chlap
7. SK Košík
8. Kantoři
9. Božkov tým
10. My tu urnu nechceme
největší úderník:
Roman Háček Kusák
největší údernice:
Hana Titzová
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Evropský týden mobility
20. září 2010:
Přednáška na téma:
„Prodluž si život,
buď aktivní!“

život, buď aktivní!“ Přednáška byla
zaměřena na zdravý životní styl,
péči o zdraví, tělo a duši. Posluchači se také seznámenili s životním

stylem seniorů v Číně.
Přednášky se zúčastnilo 30 seniorů
a 13 zaměstnankyň CSS Kojetín.
CSS Kojetín

pulární jóga. Dvouhodinu očistných a zklidňujících cviků vedl
Jiří Pleva z Kojetína v tělocvičně
na kojetínské poliklinice (7 účastníků). Velký počet účastnic nalákalo cvičení s Janou Zdráhalovou v tělocvičně ZŠ nám. Míru

v Kojetíně (30 účastnic) a závěr
sportovního dne patřil zdravému
cvičení metodou Pilátes v sále
Vzdělávacího a informačního centra, které předcvičovala Monika Paráková (19 účastnic).
MěKS Kojetín

Další akce, která se konala v rámci Evropského týdne mobility proběhla v pondělí 20. září 2010 ve
Víceúčelové klubovně na DPS Dr.
E. Beneše 3, Kojetín. Jednalo se
o přednášku přírodního terapeuta
Milana Peterky na téma „Prodluž si

pondělí 20. září 2010:
Aerobik s Marcelou
Do programu Týdne mobility bylo
zařazeno i druhé aerobikové cvičení TJ Sokol Kojetín, tentokrát
s cvičitelkou Marcelou Šírkovou
(10 účastnic).
TJ Sokol Kojetín

úterý 21. září 2010:
Den cvičení „Prodluž si
život - buď aktviní“
Úterní sportovní akci „Den cvičení“ odstartovala v Kojetíně po-

Jóga

středa 22. září 2010:
„Den bez aut - náměstí
pro lidi“
Pro základní školy a gymnázium se
k tomuto dni konaly po celý den na
Masarykově náměstí soutěže.
Dopoledne byly připraveny soutěže
pro děti z prvního stupně.
Kromě soutěží si děti přinesly vyrobená ekovozidla, která byla vystavena a porotou vyhodnocena.
Odpolední program byl věnován
dětem z 2. stupně a gymnazistům.
Jejich hlavním úkolem bylo vyrobit
si pojízdné ekovozidlo, se kterým

Cvičení s Janou
soutěžili mezi sebou. Na celý závod
dohlížela a ve finále hodnotila odborná porota.
Celý den byl zpestřen doprovodným programem, kde si děti mohly
vyzkoušet skákací boty, které předváděl pan Zapletal, jízdu na koních

Cvičení Pilátes
a ukázku výcviku koní Hanácký
dvůr Polkovice, hrací stoly, kuželky
a jako poslední bod doprovodného
programu byla návštěva vlakového
nádraží v Kojetíně, kde zájemce
provázel Rostislav Kolmačka.
MěDDM Kojetín
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Charita Kojetín - Dům svatého Josefa
PROGRAM NA ŘÍJEN 2010
PRO VŠECHNY SENIORY Z KOJETÍNA A OKOLNÍCH OBCÍ
pondělí od 9 hodin:
- lidové, zábavné a biblické tance
- ergoterapie (rukodělná činnost)
úterý od 9 hodin:
- zdravotní cvičení
- hry na PC pro seniory
- ovládání mobilního přístroje
středa od 9 hodin:
- sborový zpěv s lidovými písněmi
- hodinka čtení na pokračování,
čtení tisku u kávy
čtvrtek od 9 hodin:
- setkání u modlitby
- hrajeme divadlo
pátek od 9 hodin:
- zdravotní cvičení
- promítání filmů, hry, křížovky atd.

Program mimo stálé aktivity:
pátek 8. října 2010
Výlet na zámek do Holešova
odjezd 8.30 hodin
vstupné pro seniory 40 Kč,
doprava 70 Kč
středa 13. října 2010 od 9 hodin
Pečeme, smažíme
- jablka v kuchyni pokaždé jinak
- potřeba přihlásit se předem
kvůli zajištění potřebného
množství surovin

pátek 22. října 2010 od 9 hodin
Putování tučňáků
Promítáme přírodopisný film
s dějem, který vás nadchne
úterý a středa
26. a 27. října 2010
od 9 hodin
Vyrábíme dušičkové věnečky
a dekorace na hroby
(nutné přihlásit se předem,
hradíte skutečné výrobní náklady)

Dovoz a odvoz na programy zajistíme po předběžné
osobní domluvě nebo
na tel. číslech: 581 762 160 a 720 126 475.

Charita Kojetín - Rodinný klub Maria
Děti a mládež
z Rodinného klubu
Maria vystoupily
na Romské pouti
V sobotu 18. září 2010, za krásného slunného počasí, se sedm
mladých, kteří pravidelně navštěvují Rodinný klub Maria, vypravilo
v doprovodu pracovníků Charity
Kojetín na Svatý Kopeček u Olomouce.
Cílem jejich cesty byla 12. Romská pouť, na kterou se sjely stovky
účastníků z nejrůznějších regionů
České republiky. Při bohoslužbě v tamní bazilice k přítomným
Romům promlouval P. Jiří Rous.
Posluchače povzbudil ke snaze
dodržovat křesťanské zásady,
projevovat lásku lidem okolo sebe
a konat dobro a také zdůraznil vý-

znam naděje ve věčný život. Poté
nastal v ambitech za bazilikou čas
pro taneční a pěvecká vystoupení
mnoha romských souborů.
Pro předvedení svého umění
dostaly prostor i děti a mládež
z kojetínského Rodinného klubu Maria. Pro tuto příležitost si
děvčata nacvičila pod vedením
pracovníků Charity romské tance
a s nadšením je předvedla návštěvníkům akce. Temperamentní
pohyby tanečnic trefně zasazené
do rytmu živé romské hudby rozvl-

nily i mnohé diváky. Ale nezůstalo
jen u tance.
Do programu přispěli také chlapci
dovednou hrou na klávesy a kytaru
a zpěvem dalších romských písní.
Na svatokopečském pódiu vystoupila i terénní pracovnice Rodinného klubu Maria, Lýdia Pompová,
jejíž dojímavý romský zpěv podtrhly tóny tahací harmoniky Miroslava Červeňáka.
Publikum ocenilo snahu a předvedené výkony účinkujících svým
potleskem.
Všem tanečnicím, hráčům a zpěvákům z Rodinného klubu Maria,
kteří na Romské pouti předvedli
své umění a potěšili jím přihlížející
i pracovníkům věnujícím se dětem
a mládeži patří velké díky!
Marie Ležáková,
vedoucí Rodinného klubu Maria
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Ze života katolické farnosti
Milí čtenáři,
v měsíci říjnu, který se před námi nyní otevírá, už ani
krásné počasí a babí léto člověka neošálí a nepřesvědčí ho, aby zapomenul na pomalu se blížící zimu.
Přes den se sice slunce snaží, seč jeho zbývající síly
dovolí, z večerní oblohy ale přesto mizí čím dál tím
dřív a ráno si cestu skrze ranní mlhy nachází čím dál
tím později. Ačkoliv je procházka podzimní přírodou
krásná, užijeme si ji jen tehdy, máme-li se z ní kam
vrátit a kde se zahřát.
O to více právě v těchto týdnech začínáme oceňovat
význam slova „domov“, čtyř pevných stěn a střechy
nad nimi, kde na nás někdo čeká, kam patříme a kde
se cítíme dobře. Slovo domov v sobě nese jistotu, stabilitu zázemí, navozuje představu klidu a odpočinku,
je pevným bodem v proměnlivém světě.
Svůj vlastní symbolický význam pro nás však mají
i jiné budovy: lékařská ordinace nebo lékárna vzbuzují představy neveselé, pokud pro nás zrovna nejsou
místem úlevy od bolesti či nemoci. Škola vyvolává
vzpomínky na více či méně vzdálené roky dětství a na
tehdejší kamarády, ale také třeba na špatné známky,
které jsme odsud nosili. Policejní stanice zase může
být symbolem bezpečí a práva, jinak o ní ale bude
smýšlet člověk, který před chvílí platil pokutu za špatné parkování.
Hovořit v zamyšlení ze života farnosti o budovách
je v tomto měsíci na místě - každý rok si právě
22. října připomínáme, že v tento den byl před dávnými lety posvěcen náš kojetínský kostel. Stalo se tak
přesně roku 1741, tedy před více než čtvrt tisíciletím,
po rozsáhlé opravě chrámu, který byl postaven ještě
o nějaké desetiletí dříve. I náš kostel je tedy takovým
symbolem stálosti a pevným bodem, protože patří
k nejstarším budovám našeho města.
Bylo by ovšem zajímavé zjistit, co se lidem při pohledu
na kostel honí hlavou ve skutečnosti. Spočine jejich
pohled se zalíbením na barokní architektuře, prohlédnou si detailněji sochy na průčelí? Nebo se od budovy

samé posunou k úvahám o tom, co
představuje
a k čemu
slouží? Odpovědět si může
každý
sám
a bezpochyby
se to bude lišit
i podle situace, ostatně
jako u výše
zmíněných
příkladů
jiných budov.
Co však lze
zpochybnit
jen těžko, je
ta skutečnost,
že
kostely
a
potažmo
křesťanství
tvoří významnou součást evropské kultury a dědictví.
Toto vědomí nabývá na významu zvláště v rámci současné diskuze ohledně stavby mešit v zemích Evropské unie nebo Severní Ameriky. Nedávné výročí útoku
na newyorská Dvojčata tento spor o stavbu muslimských modliteben na místě, kde dříve stály mrakodrapy Světového obchodního centra, jen přiostřilo. Důležitá otázka by však neměla znít: „Chceme mít ve
svých městech mešity?“, ale spíše: „Co je pilířem naší
současné civilizace, o co se opíráme?“ Když se západní civilizace celkem pochopitelně brání přílivu cizí
kultury, co může nabídnout ona sama, z čeho čerpá?
Problémem totiž nejsou mešity ve sporu s kostely, ale
islám, který většina obyvatel západní polokoule zná
především v jeho vyhraněné až fanatické podobě,
v konfrontaci s duchovním vzduchoprázdnem. A tento
zápas je skutečně velmi nerovný.
Jiří Gračka
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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov

„Jsem vděčný Tomu, který mě zmocnil - Kristu Ježíši, našemu Pánu - že mě poctil tou výsadou,
abych mu mohl sloužit.“ 1. Timoteova 1,12

PROGRAM SETKÁNÍ V ŘÍJNU 2010
3. 10. 2010 (neděle)

6. 10., 13. 10., 20. 10. a 27. 10. 2010 (středa)

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

od 18.00 hodin v Husově sboru

3. 10., 10. 10., 17. 10. a 24. 10. 2010 (neděle)

7. 10., 14. 10. a 21. 10. 2010 (čtvrtek)

od 10.00 hodin v Husově sboru

od 18.00 hodin na faře

Bohoslužby ve Skalce

Bohoslužby v Kojetíně

4. 10., 11. 10., 18. 10. a 25. 10. 2010 (pondělí)

Duchovní výchova

Modlitby a zpěvy z Taizé

Biblická hodina v Kojetíně
17. 10. 2010 (neděle)

Bohoslužby v Polkovicích

od 13.30 hodin na ZŠ nám. Míru, 5.B

od 8.15 hodin (obřadní síň Obecního úřadu)

4. 10. 2010 (pondělí)

31. 10. 2010 (neděle)

Biblická hodina v Tovačově

Slavnostní bohoslužby v Kojetíně

5. 10., 12. 10., 19. 10. a 26. 10. 2010 (úterý)*

*Termín „duchovní výchovy“ na ZŠ Sladovní ul. je předběžný,
ještě se může změnit, sledujte laskavě vývěsku školy
a NO, případně oznámení po bohoslužbách a webové stránky.

od 15.00 hodin v DS Tovačov (společenská místnost)

Duchovní výchova

od 12.40 hodin a od 13.30 hodin na ZŠ Sladovní (5. a 9. tř.)

od 10.00 hodin v Husově sboru

Z programu setkání na měsíc listopad: Tradiční „vzpomínkové - dušičkové“ bohoslužby připadají letos
na 1. neděli v měsíci, tj. 7. listopadu 2010 ve Skalce od 8.15 hodin a od 10.00 hodin v Kojetíně.
„Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života,
z koho bych měl mít strach?“ Žalm 27,1
Naše setkávání jsou otevřena veřejnosti, všichni jsou srdečně zváni bez rozdílů vyznání či konfesní
příslušnosti. Přijďte, těšíme se na vás. Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho dalšího
najdete na našich webových stránkách: http://ccshkojetin.wz.cz/
Výstava k 90. výročí vzniku Církve československé
husitské - „Od Husa k dnešku“
Sestry a bratři,
v rámci jubilejního roku jsou pořádány různé akce připomínající 90. výročí naší církve. Po dobu jednoho měsíce
od 13. září do 10. října tohoto roku se koná výstava v prostorách Novoměstské radnice v Praze na Karlově náměstí
věnovaná tomuto výročí s názvem „Od Husa k dnešku“.
Každá výstava umožňuje viditelnou a názornou prezentaci toho, co má být veřejnosti představeno. Naše výstava
klade také důraz na vizuální stránku. Její součástí bude
projekce Husovy osoby a života v obrazech, včetně pomníků z našich měst a zobrazení ze sborů naší církve.
Druhá projekce je zaměřena k československým legiím,
k T. G. Masarykovi a vzniku samostatného státu, v jehož
dějinném kontextu se naše církev utvářela. Třetí část je
věnována architektuře sborů - exteriérům, interiérům i detailům. Součástí je promítání filmů o Husovi, o dr. Karlu
Farském a naši církvi.
Vystaveny budou starší bohoslužebné knihy dokumentující úsilí modernistů o liturgickou reformu na počátku 20. století a také bohoslužebné předměty jako
například kalichy i polní oltář vojenského duchovního
z 1. republiky.
Výstava má poměrně rozsáhlou textovou část, se kterou
se zájemci mohou blíže seznámit i v katalogu, který je
k výstavě vytištěn.
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V průběhu výstavy se budou konat doprovodné akce jako
přednášky, literárně hudební vystoupení a další setkání.
Předpokládáme, že výstava bude mít putovní charakter
a bude po skončení instalována i na dalších místech.
Ideové zaměření výstavy spočívá ve snaze ukázat na
základě materiálů spontánní odezvu a přijímání Husovy osobnosti a učení v životě Církve československé husitské. A to jak v počátcích, tak i v celé její cestě
a směřování až po současnost.
Věříme, že se tato výstava setká se zájmem členů naší
církve, ale i ekumeny a veřejnosti.
Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské

přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským,
aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit
dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat z této knihy inspiraci pro každý den, anebo ji otevírají poprvé.
Novou Bibli si můžete přečíst on-line na webu: http://online.
bible21.cz/ a objednat Bibli lze přímo na: http://www.nbk.
cz/obchod/ nebo také na farním úřadě CČSH v Kojetíně.
Heslo měsíce října:
„Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč mě.
Veď mě a uč mě pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den!“ Žalm 25,4-5
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Ze sportu
Kojetín získal
mistrovský titul
Navzdory špatným předpovědím
se o víkendu 4. a 5. září 2010 za
téměř ideálního počasí konal v Račicích poslední šestý díl Českého
poháru dračích lodí. Tento závod
byl také současně Mistrovstvím
České republiky dračích lodí a závěrečným závodem Dragon boat
Grand Prix (neregistrovaní závodníci firemních, fun a jiných posádek).
Pro zpestření a zvýšení atraktivity
již v úvodu sezóny byla na tento
závod vyhlášena společná soutěž
„mixů“ na 200 m ze soutěže ČPDL
a DBGP. Lodě z nižší soutěže měly
výhodu v tom, že počet žen v jejich
posádce zůstal, tak jak jezdí ve své
soutěži, tedy 16 mužů a 4 ženy. Naopak lodě z ČPDL musely postavit
posádky sloené z 10 mužů a 10
žen (ve své soutěži jezdí 12 mužů
a 8 žen). Z DBGP se na soutěž
kvalifikovalo celkem 30 posádek
a z ČPDL 12 posádek (nakonec
jelo 40 lodí). Posádky byly rozděleny do šesti rozjížděk. Vítěz finá-

Výsledky 6. ČPDL 4. - 5. Září 2010 Račice:
posádka
tratě: 200m
2km
500m
DT Kojetín
4.
4.
4.
DT Kojetín Oldies
7.
7.
8.
Moravian Dragons Přerov
2.
3.
3.
Wings of the Dragon Kojetín
2.
3.
2.
Dragonteam Kojetín Mix
3.
4.
1.
le získal jako cenu dračí loď (cca
200 000 Kč). Kojetínská posádka
Dragonteam Kojetín Mix si vedla
skvěle a postoupila do tohoto finále a o atraktivní trofej bojovala. Bohužel boj mezi námi a Dračí Legií
Trenčín (loď z DBGP) rozhodla až
na cílové čáře úžasným závěrem
posádka Pražský výběr Slavia Mix.
Loď tak putuje do Prahy. Tyto lodě
dojely v půl vteřině.
V sobotu si tedy na medaile sáhly jen naše ženy, mix a veteráni.
Bronz z toho mixu bez trofeje sice
také potěšil, ale bylo to i určité
zklamání. V tento den se mimo
tratě 200 m ještě k večeru jela trať
2 km.
V neděli nám počasí opět přálo
a v posledním závodě 500 m mix
naše loď famózním závěrem získala zlaté medaile i titul „Mistra Čes-

ké republiky pro rok 2010“. V tento
den se také jel i poslední závod
DBGP na 1000 m, kde z Kojetína
startovala posádka „Ptáček“ a tím,
že v nádherné jízdě zvítězila, tak
získala i celkové vítězství v celé
soutěži DBGP.
Mužská posádka ve svých závodech tentokrát na medaili nesáhla a vyšla z toho tři čtvrtá místa
(brambory), ale nutno dodat, že
vždy chyběl k medaili jen ten pověstný chloupek (např. na 2 km
0,2 vteřiny). Ženy odvezly dvě
stříbrné a jednu bronzovou medaili. Veteráni byli opět třikrát zlatí
a jejich celkově páté místo za celou
soutěž je skvělé. Přerovští Moravian Dragons tentokrát titul „Mistra
ČR“ nezískali, ale stali se celkovými vítězi Českého poháru DL.
Pev

Výsledky ČPDL 2010 celkově:
Premier Open:
1. Moravian Dragons Přerov
2. Pražský výběr
3. Dragonteam Kojetín
4. Novovešstí Řezníci Os. N. V.
5. Dragonteam Kojetín Oldies

Premier Women:
1. W.I.L.D. of Prague
2. Wings of the Dragon Kojetín
3. Velký holky KVS Praha
(veteránky)

Mladí hasiči z Popůvek
na noční soutěži
„O bochořskou sovu“

Tímto bych chtěl poděkovat rodičům mladých hasičů, kteří na vlastní náklady vozí děti na soutěže.
Doufáme, že se nám časem podaří
získat vozidlo, které by nám umožnilo jednotný svoz dětí na různé
soutěže, kterých se rádi a často
účastní.
Zatloukal

Jako každý rok i letos se naši mladí hasiči zúčastnili noční soutěže
„O bochořskou sovu“. Této soutěže se zúčastnilo 70 družstev
z celé Moravy. Soutěžilo se ve
dvou kategoriích - mladší a starší
žáci. Hasiči z Popůvek soutěžili
v obou těchto kategoriích, mladší
žáci se umístili na 26. místě a žáci
starší na msítě devatenáctém.
Tato noční soutěž je v okolí ojedinělá a je to vždy pro mladé hasiče
silný zážitek a hlavně dobrá zkušenost.

Grand Prix:
1. Ptáček Kojetín
2. Dračia Legia Trenčín
3. Dragonteam Předonín
4. Dračí dech Hranice
5. Dragonforce Přerov
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Ze sportu
SDH Kojetín
informuje...
Zástupci jednotky Sboru dobrovolných hasičů z Kojetína ve složení
V. Mirvald, L. Navrátil a R. Topič se
zúčastnili 9. září 2010 na Velkém
náměstí v Kroměříži 10. ročníku
soutěže družstev v disciplínách TFA
s názvem „O putovní pohár krajské

ředitelky“. Samotná soutěž známá
pod názvem TFA (Toughest Firefighter Alive - nejtvrdší hasič přežije) sestává z disciplín, které dokonale prověří fyzickou a psychickou
kondici hasiče. Celá soutěž je co
nejvíce přiblížena reálnému zásahu
a probíhá ve výstroji, kterou hasiči
běžně používají při zásazích (zásahový vícevrstvý oblek - kalhoty,
kabát včetně vnitřní vložky, zásahová obuv, zásahové rukavice,
přilba, hasičský
polohovací pás
a vzduchový dýchací přístroj).
V těžké konkurenci
obsadil
V. Mirvald 37.
a R. Topič 39.
místo.
Blahopřejeme!

SDH Kojetín vyzývá
všechny zájemce
o hasičský sport
hledáme:
- děti od 5 do 15let
(do družstva žáků)
- chlapce a muže
(do družstva mužů)
- dívky a ženy
(do družstva žen)
Kontaktní telefon
na trenéra
Václava Mirvalda
je 731 109 032.
Na tomto telefonním čísle
Vám sdělí doplňující
informace.

TJ Sokol Kojetín - odbor sportu pro všechny
ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN ODBORU SPV
TJ SOKOL KOJETÍN NA ROK 2010/2011
16:00 – 17:00
Po

19:00 – 20:00

20:00 – 21:00

Předškoláci

Gymnastika
žačky

Kalanetika
+ Pilates

Aerobik

Mažoretky

Mažoretky

Štecovi

Štecovi

Rodiče
a děti

Zdravotní
cvičení

Kalanetika
+ Pilates

(3leté a starší děti)
Stavinohová, Bobišová

Horňáková

Řezníčková,
Hedvičková

Předškoláci

Gymnastika
žačky

Bodystyling
+ Step
aerobik

Sport-gym
žačky

(6 - 11 let)
Šubíková, Stavinohová

Řezníčková,
Hedvičková

Šírková

(12 - 16 let)
Šubíková, Stavinohová

St

Čt

24

18:00 – 19:00

Bosáková,
Polišenská, Juřenová

Út

Pá

17:00 – 18:00

Bosáková,
Polišenská, Juřenová

(6 - 11 let)
Šubíková, Stavinohová

Zdravotní
cvičení

Rodiče
a děti

Mažoretky přípravka

Horňáková

(děti 2 a 3 leté)
Stavinohová, Bobišová

Štecovi

Juřenová

Aerobik
Michálková

10/10

Kojetínský zpravodaj

Inzerce

CD DÁVNO SE ZNÁME...
pěveckých souborů Cantas Kojetín
a ZŠ Želatovská Přerov

zakoupíte na informacích Vzdělávacího
a informačního centra v Kojetíně
cena: 100 Kč

ELEKTROMONTÁŽE
TELEVIZNÍ
A SATELITNÍ
TECHNIKA
Příprava televizních antén na přechod
z analogového na digitální vysílání
Kojetínská 3881 Kroměříž
573 334 982, 606 156 833
helmkm@helmkm.cz

www.digitalnitelevize-helm.cz
Petr Dvořák

O
PR U
R M
O LA
T
K
S
O RE
R
P ŠI
VA

SERVIS A PRODEJ
ŠICÍCH STROJŮ

RYCHLE A KVALITNĚ

tel: 603 213 856

AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA
DAVID JUŘEN KOJETÍN
www.autobusy-juren.cz
			
			
			

telefon:
dispečink

724 999 818
25
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Inzerce

Sportovně relaxační centrum
NA STATKU v Kojetíně
Provozní doba Fitness:

Služby trenéra:

Pondělí - Pátek

Trénink
Tréninkový plán

8.00 - 12.00 a 14.00 - 21.30 hodin

Sobota a Neděle

100 Kč/hod
50 Kč/ks

Běžecký trenažér
10 Kč/30 minut

Běžecký trenažér a služby trenéra je možné objednávat
u obsluhy baru nebo na telefonu: 777 626 162

14.00 - 20.30 hodin

Provozní doba Wellness (sauna - vířivka):
Úterý
Středa
Čtvrtek
Neděle

Rezervace:

17. - 21. hodin (muži - veřejnost)
17.00 - 19.30 hodin (ženy - veřejnost)
17.00 - 21.00 hodin (muži - veřejnost)
17.00 - 19.30 hodin (ženy - veřejnost)
00

00

Volné termíny Welness je možné celoročně i jednorázově
předem zarezervovat na telefonu: 777 626 162
cena: 400 Kč/hodina

K zapůjčení:

Opasek
Háky
Ručník

10 Kč/ks
10 Kč/ks
10 Kč/ks

Sportovně relaxační centrum
NA STATKU v Kojetíně
Tržní náměstí 264
752 01 Kojetín
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Volební příloha

Volby 2010

Volby 2010 - Kojetín 2010 (1)
Volební číslo 1: Sdružení nezávis- našimi prioritami budou:
- zlepšení stavu komunikací a inlých kandidátů - Kojetín 2010
vestice do majetku města,
Usilujeme o rozvoj města Kojetína - podpora důstojného stáří - péče
a jeho místních částí Popůvek a Ko- o seniory,
valovic. Nabízíme spolupráci všem - aktivní protidrogová politika
místním politickým uskupením, ob- a eliminace negativních jevů,
- podpora zřízení startovacích
čanům a spolkům, jimž není lhostejný
bytů,
život občanů Kojetína, Popůvek a Ko- bezpečnost občanů,
valovic a hospodářský, společenský - péče o rodinu a mládež,
a kulturní růst našeho města.
- ochrana před povodněmi a ochrana životního prostředí,
Vycházíme z práce v předchozích vo- - lepší informovanost a vzájemná
lebních obdobích, a proto v nadchá- komunikace mezi městem a jeho
zejícím volebním období 2010 - 2014 občany.

VOLTE NEZÁVISLÉ KANDIDÁTY
- JSME JEDNI Z VÁS!

Volby 2010

Volební příloha

Volby 2010 - Věci veřejné (2)
Vážení občané!
V Kojetíně, Popůvkách a Kovalovicích se podařilo uskutečnit řadu prospěšných počinů a akcí, za což patří poděkování předcházejícím zastupitelům, radním, místostarostům, starostům a také členům komisí a výborů, včetně
osadních v místních částech. V neposlední řadě občanům, kteří dávají podněty pro práci zastupitelů.
Věci veřejné jako nový politický subjekt chtějí umožnit
aktivní přístup ke správě věcí veřejných novým tvářím
a také mladé generaci.
Komunální politiku chápeme především jako službu občanům na základě slušnosti, odpovědnosti a zdravého
selského rozumu.
Nastávající volební období bude složité s ohledem na škrty veřejných financí. Proto nedáváme plané a nesplnitelné
sliby, ale jsme připraveni problémy řešit.
Volební desatero Věcí veřejných Kojetín pro
komunální volby 2010
1. Podpoříme každý dobrý záměr, který povede k všestrannému rozvoji města a ke zkvalitnění života a uspokojení potřeb občanů. Zájmy občanů musí být nad zájmy
osobními, skupinovými a politikařením.
2. Zefektivníme práci MěÚ, městské policie, příspěvkových organizací zřízených městem a Technisu Kojetín,
spol. s r. o.
3. Budeme uvážlivě a transparentně hospodařit s veřejnými prostředky a odpovědně nakládat s majetkem města. Urychleně je nutné řešit ztrátový provoz hotelu Pivovar. Zabráníme zadlužování města a vzniku korupčního
prostředí.
4. Podpoříme aktivity k upevňování pracovních návyků organizováním veřejné služby, veřejně prospěšných prací.

5. Budeme podporovat řešení problematiky začleňování romské komunity do majoritní společnosti, vedoucí
ke skutečné nápravě neřešeného stavu, zejména práci
terénních pracovníků.
6. Budeme dbát na dodržování úspornosti a oprávněnosti v oblasti vyplácení sociálních dávek a dávek pomoci
v hmotné nouzi pouze pro potřebné! Odmítáme, aby dávky končily v hernách, za alkohol a cigarety!
7. Budeme usilovat o dostatečnou dopravní obslužnost
jako důležitou podmínku pro uspokojení potřeb občanů.
Zvážíme zřízení vlakové zastávky Kojetín - sever.
8. Hledáme možnosti pro maximální využití možných
zdrojů zejména z EU k podpoře projektů jako je oprava
budovy polikliniky, oprava místních komunikací zejména
chodníků, uvažovaná výstavba sportovní haly, výstavba
bezpečných cyklostezek s kvalitním povrchem. Budeme
požadovat po odpovědných institucích účinná protipovodňová opatření.
9. Ve zdravotnictví a sociálních službách udržíme standart a rozsah poskytování.
10. Budeme podporovat všechny tradiční kulturní akce
a sportovní činnosti, které přispívají k bohatšímu vyžití občanů města a jeho pozitivnímu vnímání návštěvníky.
Pojďme společně tvořit současnost a budoucnost Kojetína, Popůvek a Kovalovic

Ing. Jaroslav Bělka,
lídr kandidátky VV Kojetín,
předseda Klubu VV Kojetínsko - Tovačovsko

Více k volebnímu programu na www.veciverejne.cz
regiony/Olomoucký kraj/ Klub Kojetínsko - Tovačovsko,
email: kojetinsko-tovacovsko@veciverejne.cz.

Volební příloha

Volby 2010 - ODS (3)

Volby 2010

Volby 2010

Volební příloha

Volby 2010 - ČSSD (4)
Vážení občané města Kojetína,
vážení voliči,
Česká strana sociálně demokratická - Místní organizace v Kojetíně vám děkuje za přízeň, kterou jste ji věnovali již třetí volební období v řadě.
Kojetín se v uplynulých letech rozvíjel a my kandidáti pro volby do zastupitelstva města v roce 2010
za ČSSD chceme, aby tomu tak bylo i nadále. Pro volební kampaň a volby bylo vylosováno pro sociální demokracii číslo 4, je snad symbolické pro příští volební
období, čtvrté v řadě a proto jsme stanovili 4 priority,
které budeme, v případě zvolení, jako zastupitelé města prosazovat.
1. Další rozvoj Kojetína
- Budeme prosazovat další investice do infrastruktury
ve městě a zaměříme se především na vozovky, a parkovací místa v jednotlivých ulicích, zásadně zlepšíme
podmínky pro chodce komplexními opravami chodníků
a opatřeními pro cyklisty.
- Připravíme další žádosti o dotace na zateplení
a opravy bytových domů, školských zařízení a prosadíme zahájení oprav budovy polikliniky. Zasadíme se
o přípravu stavebních míst pro individuální výstavbu
rodinných domků, nadále budeme pokračovat v podpoře aktivit našich podnikatelských subjektů.

2. Bezpečnost v ulicích města a prevence kriminality
- Budeme prosazovat, aby se na zvýšení bezpečnosti
v ulicích města podílela větší měrou jak Policie ČR tak
Městská policie. Prosadíme další rozšíření kamerového systému, především na problematických místech přednádraží, autobusové zastávky, herny, atd.
- „Ten, kdo si hraje - nezlobí“, v duchu tohoto hesla
podpoříme všechny, dnes již tradiční, sportovní a kulturně společenské akce pro všechny věkové kategorie, výstavbu a opravy dalších sportovních zařízení
a areálů.
3. Sociální problematika
- Prosadíme výplatu části tzv. „sociálních dávek“ formou poukázek, případně jinou moderní formou, která
zamezí jejich zneužívání.
- Podpoříme další možnosti zapojit dlouhodobě nezaměstnané do výkonu tzv. veřejné služby, aby mohli pracovat ve prospěch Kojetína.
4. Životní prostředí, zeleň, příroda
- Péče o městskou zeleň, parky, veřejná prostranství
jsou podle našeho názoru na dobré úrovni. Přesto budeme pečlivě sledovat a prosazovat, aby byla ještě
lepší.
- Prosadíme zahájení prací na systému protipovodňové ochrany severozápadní části Kojetína před přívalovými dešti.

Volební příloha
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Volby 2010 - KSČM (5)
Kandidátní listina pro volby
do Městského zastupitelstva
Kojetína
Název strany:
Komunistická strana Čech a Moravy
(KSČM)
1. Jindřich Bureš

63 let Zaměstnanec ČD

2. Jaroslav Drbal

59 let Obchodní zástupce

3. František Krejčiřík

61 let Zámečník

4. Alois Motal

63 let Zaměstnanec ČD

5. Roman Evanžin

32 let Operátor vstříkolisu

6. Zdeněk Zamazal

58 let Zaměstnanec ČD

7. Božena Dostálová

62 let Zdravotní sestra

8. František Kopp

62 let Technik

9. František Vršecký

58 let Dělník

10. Bohumil Gračka

71 let Zaměstnanec ČD

11. Radomíra Staňková

39 let Biochemička

12. Vladimír Hložek

67 let Zam. bezp. Ag.

13. Pavel Evanžin

68 let Strojvedoucí

14. Josef Třetina

64 let Údržbář

15. Anna Pěnčíková

69 let Zaměstnanec ČD

16. Marie Burešová

60 let Dělnice

17. František Smažinka

61 let Signalista ČD

18. Josef Hofírek

65 let Technik

19. Jindřiska Zbořilová

67 let Zaměstnanec ČD

20. Marie Pánková

65 let Pánská krejčí

21. Marie Slouková

69 let Admin. pracovnice

VOLEBNÍ PROGRAM
KOMUNISTICKÉ STRANY ČECH A MORAVY
V KOJETÍNĚ
NA OBDOBÍ 2010 - 2014
Vážení spoluobčané!
Nastává předvolební čas, kdy se bude rozhodovat komu
dát svůj hlas. Komunistická strana Čech a Moravy má v životě
našeho města své nezastupitelné místo. Jsme politickým subjektem
s kvalitními zastupiteli.
Také v nastávajícím volebním období nabízíme naše
zkušenosti všem, kterým život obyvatel v našem městě není
lhostejný. Jsme připraveni spolupracovat se všemi, nedělíme své
spoluobčany podle politické příslušnosti, ale podle zájmu o lepší
rozvoj podmínek života ve městě a jeho přilehlých částech.
V oblasti státní správy a samosprávy považujeme za nutné:
- prosazovat zkvalitnění samosprávy s trvalou a přímou demokracií,
tj. vyšší zastoupení občanů na veřejném životě, řešit a reagovat
na podněty a připomínky občanů,
- dbát na omezení stranických a skupinových zájmů při jednání
rady a zastupitelstva města,
- rozvoj města přizpůsobit ekonomickým a organizačním
možnostem,
- využít možnosti systému grantů pro získání finančních prostředků
z Evropské unie.
V oblasti bezpečnosti občana, ochrany veřejného pořádku,
sociálních a zdravotních služeb, dopravní obslužnosti,
vzdělání, kultury a životního prostředí, považujeme za
potřebné:
- využívat zákonných možností k postupu proti porušování
zákona, prosadit do praxe dodržování nočního klidu, hlavně
v pohostinských zařízeních a při provozování venkovních
hudebních akcí,
- zvýšení efektivnosti Městské policie, moderním technickým
vybavením,
- při vjezdu do Kojetína od Uhřičic na úseku kolem Jordánu zvýšit
bezpečnost silničního provozu zpomalením pomocí instalování
účinných dopravních zařízení a tím taktéž snížení hlučnosti,
- nadále zkvalitňovat činnost složek integrovaného záchranného
systému,
- udržovat stávající síť zdravotního a ambulantního zařízení
ve městě,
- zachovat stávající bytový fond ve správě města a dbát na jeho
údržbu,
- podporovat individuální a družstevní bytovou výstavbu,
- věnovat zvýšenou pozornost dobudování kanalizace, chodníků,
komunikací a důslednou kontrolou trvat na povolených překopech
(voda, plyn, elektřina apod.), tyto dát do původního stavu,
- podporovat a rozšiřovat kulturní a historické tradice města,
- podporovat mimoškolské aktivity dětí a mládeže,
- věnovat zvýšenou péči ochraně, údržbě a obnovování zeleně
ve městě a jeho okrajových částech,
- pokračovat v protipovodňových opatřeních,
- podporovat program „Cyklostezky“,
- znovu zpřístupnit pro veřejnost záložní stadion (škvarák) na ul.
Závodí,
- prosazovat místní referendum při závažném rozhodování
týkajících se běžného života občanů Kojetína a místních části,
- neopomíjet oprávněné problémy a požadavky občanů místních
částí Popůvek a Kovalovic.
Vážení spoluobčané.
Zvolení našich kandidátů do městského zastupitelstva hodnotíme
jako projev důvěry. Za dosavadní spolupráci a podporu naší
kandidátky vám děkujeme.

Volby 2010

Volební příloha

Volby 2010 - KDU-ČSL (6)

KDU-ČSL

Nebojte se, vážený voliči, dát hlas

Volte 6

Ujišťujeme vás, že nezklamou.

Hlas pro nás, hlas pro rodinu

Vážený voliči,

Základním předpokladem všech kandidátů
za KDU-ČSL a zejména těch, kteří jsou na
předních místech, je osobní bezúhonnost,
slušnost a občanská spolehlivost. Všichni se
budou snažit přispět svým dílem k prosazení
a posléze realizaci záměrů, které se dotýkají
prosperit a každodenního života nás všech občanů města Kojetína. Jsme přesvědčeni,
že naši kandidáti jsou poctiví, tolerantní
a slušní lidé, připraveni podílet se na
chodu města takovou vahou, jakou jim dáte
v nadcházejících komunálních volbách.
1. Jaroslav Minařík, 49, zemědělský podnikatel

kandidátům KDU-ČSL.

KDU-ČSL je

připravena

podílet

se

ve

spolupráci s vámi na rozvoji našeho domova.
Kandidátku

jsme

otevřeli

přemýšlivým

a pracovitým lidem ze všech sfér našeho
života

Kandidáti za KDU-ČSL jsou připraveni:
- naslouchat vám,
- radit se s vámi,
- spolupracovat s vámi.

2. Mgr. Ludmila Vranová, 59, učitelka
3. Mgr. Jarmila Zítková, 58, notářka

Naše cíle:

4. Ing. Martin Berčík, 44, zemědělský podnikatel - lesník

- občan v centru zájmu,

5. Mgr. Jiří Gračka, 27, překladatel

- otevřená veřejná správa,

6. Ing. František Frýbort, 46, technik

- přívětivé prostředí.

7. Ing. Lukáš Zítka, 34, vedoucí odborné správy
8. Ladislav Šťastník, 39, živnostník

Chceme se věnovat zejména:

9. Jaromíra Rusňáková, 45, obchodní poradce

- bezpečnosti a klidu občanů,

10. Miloslav Chytil, 58, zdravotník

- realizacím změn v dopravě,

11. Alena Šmídová, 45, pečovatelka

- sociální politice a rodině,

12. Pavel Bíbr, 47, instalatér

- příjemnému prostředí,

13. Helena Kočičková, 50, OSVČ podnikatelka

- zlepšení činnosti a průhlednosti státní správy

14. Alexander Čanda, 46, zámečník

a samosprávy.

15. Zdeněk Vožda, 47, dělník
16. Miroslav Zdráhal, 65, podnikatel

Jsme přesvědčeni, že náš program má šanci

17. Karel Kočička, 22, podnikatel

stát se i vaším programem. Pomozte nám jej

18. Antonín Kotek, 51, OSVČ zámečnictví

naplňovat a vezměte nás za slovo tím, že dáte

19. Martin Vožda, 44, opravář zemědělských strojů

kandidátce KDU-ČSL svůj hlas.

20. Helena Pompová, 25, pedagogická asistentka

Děkujeme.

21. Marie Csókásová, 30, dělnice

Vítání občánků
V sobotu 28. srpna 2010 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Blahopřejeme!

Nela Rosíková

Martin Zaoral

Nela Baďurová

Lucie Burdová

Kaiem Hossain - Selsdon

Anna Bosáková

Blahopřání
Dne 22. září 2010
oslavila své 80. narozeniny
maminka, babička a prababička

Ludmila Němečková

Do dalších let pevné zdraví, štěstí a spokojenost
přeje dcera Stanislava s rodinou

Vzpomínka
Očím jsi odešel, v srdcích jsi zůstal.

Dne 30. září 2010 jsme si připomněli
páté smutné výročí, kdy nás navždy opustil

Bohumil Vojáček

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

Poděkování
Touto cestou bychom rádi jménem pozůstalých poděkovali všem,
kteří se přišli rozloučit s naším synem Pavlem Zedníčkem
a také za projevy soustrasti.
Dále bychom rádi poděkovali Pohřební službě Zdeněk Barták.
Ještě jednou všem děkujeme za citlivou podporu v této těžké chvíli.
rodina Zedníčkova
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