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Před 65ti lety skončila 2. světová válka
V ranních hodinách dne 6. května 1945 vstoupili do Kojetína, nadšeně vítáni obyvatelstvem, rumunští vojáci
z 2. ukrajinské armády maršála Malinovského a definitivně tak  osvobodili po těžkých bojích naše město. Dne
Dne 7. května pak městem proudily nepřehledné kolony
Rudé armády, která pronásledovala ustupující Němce
k Prostějovu a k Olomouci. Navečer projel městem i československý oddíl, krátce odpočinul obklopen kojetínskými občany. Dne 8. května oznamuje československý
důstojník na náměstí obyvatelstvu, že německá armáda
kapitulovala a v 10 hodin večer nastává klid zbraní. Ruští
vojáci usídlení v tu dobu v Kojetíně oslavují mír střelbou  
a barevnými raketami. Tolik ze zápisů v kojetínské kronice z roku 1945.
I po 65 letech se stále dovídáme nové informace a svědectví z této strašné události moderních dějin. Nedávno
jsem se například zcela náhodně dověděl o posledních
okamžicích života Otomara Schicka, který byl jmenován
v prosinci 2008 čestným občanem našeho města. Otomar Schick působil jako ředitel lihovaru, v roce 1939 byl
transportován do koncentračního tábora v Dachau, poté
byl vězněn v koncentračním táboře Oranienburg. Zemřel
21. října 1942 a jeho rodina žila dosud v domnění, že
zemřel neznámo jak v táboře Buchenwald. Na základě
informací badatele, pana Jindřicha Fialy, který zpracovává paměti dosud žijícího vězně, pana Sonntaga z tábora Oranienburg, jsem získal  svědectví tohoto Schickova spoluvězně, dosud nikde nepublikované a neznámé

i jeho rodině: „Lékařské ošetření na Revieru bylo většinou dosti primitivní, často se na ošetřovnu nedostal i velmi nemocný člověk. Jednou jsem běžel po táboře a viděl
jsem, jak z Revieru právě vyhodili člověka, který po chvíli
padl. Vzal jsem ho, abych ho donesl zpět - zemřel mi
v náručí. Stačil mi ještě říci, že je český Žid, dokonce
byl sokol. Prosil mne, abych pozdravoval jeho rodinu.
Jmenoval se Otomar Schick, byl ředitelem cukrovaru
nebo lihovaru v Kojetíně. Ještě za války, po propuštění
z tábora, jsem se tam stavil. Nechal jsem na obecním
úřadě vzkaz, aby ho předali, pokud by se z jeho rodiny
někdo vrátil živý...“ Svědectví, dojemné i po 65 letech
jsem zaslal potomkům Otomara Schicka (vnučce, paní
Adamové, rozené Babrajové).

Rumunští vojáci na náměstí v Kojetíně 6. května 1945

Po bojích o Klopotovice 9. května 1945

Další vzpomínky zaslala na MěÚ do Kojetína paní Eva
Bardoňová, rozená Pavlíková, která dnes žije v Brně.
V době války bydlela v Jiráskově ulici: „Do našeho domu
se nastěhoval štáb Rudé armády, nejdříve jejich velitel
- byl to Rumun. Byl učitel a měl s sebou housle. Podle
mého tatínka byl hodný, mluvil s ním německy. S ním
přišli rumunští vojáci a chtěli kbelíky na líh, který byl
v cisternách na nádraží. Za kbelík jsem dostala plnou
zástěru cukru z cukrovaru. Než začaly vybuchovat cisterny s lihem, jak je ničili němečtí vojáci před Rudou armádou, nastěhoval se k nám do domu štáb ruských vojáků s hlavními veliteli. My jsme se přestěhovali do sklepa
pokračování na straně 2
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Před 65ti lety skončila 2. světová válka
k paní Zdráhalové do protější ulice.
Měli jsme štěstí, náš dům začali
z nádraží ostřelovat Němci. Když se
babičce vylíhla kuřátka, ruští vojáci
si je dali na stůl a bavili se jako malé
děti. Po všech těch bojích to pro ně
bylo něco krásného. Dali babičce
pětikilovou bednu ruského čaje,
který nám dětem vůbec nechutnal.
Nebyly citróny, ani náhradní kyselina do čaje. Když jsme se v létě
1945 stěhovali do Brna, vlak jel jen
do Komořan, dál byla trať poničená. Rusové nás vzali na korbu ná-

kladního auta a zavezli až do Brna.
Maminka se ptala, co jsme dlužni.
Řekli: „Vodku“. Když jsme jim řekli, že vodku nemáme, nevzali si nic
a odjeli. Na začátku války jsme poslouchali rádio Londýn. Rádio bylo
přikryté dekou, aby nebylo slyšet
ven. Chodili k nám babiččini přátelé, pan Dřevojánek a moc hodná
paní Leontýna Grünsteinová. Byli to
Židé. Chodívali k nám v neděli na
cigárko a buchtu. Ve všední dny se
zastavovali za babičkou na peróně
v kiosku, kde prodávala. Vůbec ne-

vím, kde paní Leontýna a pan Dřevojánek skončili. Možná v Osvětimi,
jako otec mého manžela, nebo v jiném táboře smrti.“
Před 5 lety jsme v Kojetíně křtili
knihu o událostech 2. světové války na střední Hané s názvem „Aby
nebyli zapomenuti“. Kéž bychom
nikdy nezapomněli nejen na hrdiny
a oběti této tragédie, ale i na příčiny
a důvody jejího vzniku!
Jiří Šírek,
foto: z archívu autora

Z jednání Rady Města Kojetín
Rada města Kojetín se na svém 75. zasedání konaném dne 30. března 2010
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- uložila odboru MIM, ve spolupráci nabídek na výše uvedenou zakáz- a výši daru, před jednáním si opatřit
se správcem bytového fondu, pro- ku,
k dané problematice nezávislé stavést kontrolu zaměřenou na užívání - odložila projednání Smlouvy novisko,
bytu č. 3, Padlých hrdinů 817, Koje- o smlouvě budoucí o zřízení věc- - schválila rozpočtové opatření
tín, v souladu s nájemní smlouvou, ného břemene a Darovací smlouvy č. 4/2010, a to: příjmy 25,00 tis. Kč
- schválila výběr dodavatele na mezi Městem Kojetínem a firmou a výdaje 25,00 tis. Kč,
realizaci veřejné zakázky malé- SOLAR 6 s. r. o., na jednání RM - schválila uzavření Smlouvy
o spolupráci při zajištění zpětného
ho rozsahu „Úprava prostor ZŠ 04/2010,
Svatopluka Čecha pro potře- - uložila pracovní skupině ve slože- odběru elektrozařízení prostřednicby MěDDM Kojetín“ uchazeči: ní Ing. Jiří Šírek a Ing. Dušan La- tvím stacionárních kontejnerů mezi
PTÁČEK - pozemní stavitelství boň a RNDr. Jitka Hálková jednat Městem Kojetínem a společnosti
s. r. o. Kojetín, který byl doporučen se zástupci firmy SOLAR 6 s. r. o. ASEKOL s. r. o., Praha.
Jiří Šírek
komisí pro posouzení a hodnocení o ceně za zřízení věcného břemene
Rada města Kojetín se na 76. a 77. zasedáních konaných ve dnech 14. a 21. dubna 2010
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
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Rada města Kojetína, plnící funkci zakladatele společnosti Technis
Kojetín s. r. o., dle § 102 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, po projednání:
- jmenovala ing. Vlastimila Psotku ředitelem firmy Technis Kojetín
s. r. o.,
- schválila Výroční zprávu společnosti Technis Kojetín s. r. o. za rok
2009, včetně roční účetní závěrky
a to bez výhrad,
- schválila návrh na rozdělení zisku
roku 2009, dle předloženého návrhu
společnosti Technis Kojetín s. r. o.,
- schválila hlavní záměry činnosti pro
rok 2010, dle předloženého návrhu
společnosti Technis Kojetín s. r. o.,
- vzala na vědomí informace o činnosti společnosti Technis Kojetín
s. r. o. za I. čtvrtletí roku 2010,
- vzala na vědomí informaci předsedy Dozorčí rady společnosti Technis Kojetín s. r. o., z jednání dozorčí

rady ze dne 7. 4. 2010,
- vzala na vědomí vyhodnocení
topné sezóny společnosti Technis
Kojetín s. r. o. za rok 2009,
- uložila vedoucímu odboru MIM
MěÚ Kojetín Ing. Dušanu Laboňovi
zabezpečit aktualizaci energetického auditu z roku 2007 na budovu
polikliniky v Kojetíně a zároveň zabezpečit zpracování průkazu energetické náročnosti a energetického
štítku budovy polikliniky v Kojetíně,
- trvala na ukončení nájmu obecního bytu č. 4, Padlých hrdinů 815,
Kojetín k datu uplynutí sjednané
doby nájmu tj. k 6. 5. 2010,
- souhlasila se zveřejněním záměru prodeje objektu č. p. 53, postaveném na   pozemku p. č. st. 158  
a pozemků p. č. st. 158 zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 358 m2
a  p. č. 159, ostatní plocha, o výměře 113 m2, k. ú. Popůvky u Kojetína,
obálkovou metodou s nejnižší cenou podání 600 tis. Kč.,

- souhlasila s bezúplatným převodem pozemku p. č. 236/2,
ost. plocha, o výměře 1265 m2,
k. ú. Kojetín, z majetku ČR ÚZSVM,
do vlastnictví Města Kojetína
a předloží k projednání a schválení
ZM 6/2010,
- nesouhlasila se zveřejněním záměru prodeje pozemku p. č. 270/2,
ostatní plocha,
- nesouhlasila se zveřejněním
záměru prodeje části pozemků  
p. č. st. 683 zastavěná plocha a nádvoří a p. č. st. 682, zastavěná plocha
a nádvoří,
- souhlasila se zveřejněním záměru prodeje bytu č. 908/3, 1 + 1,
o velikosti podílu 5654/79949 na
společných částech domu č. p. 908
a pozemku  p. č. st. 1169, zastavěná plocha a nádvoří,  ul. Nádražní,
k. ú. Kojetín, obálkovou metodou,
nejnižší cena podání 350 tis. Kč,
- schválila podmínky pro uzavření
smluv o zřízení věcného břemene
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Z jednání Rady Města Kojetín
a darovací smlouvy mezi Městem
Kojetínem a společností SOLAR
6 s. r. o. v souvislosti se záměrem
vybudovat FVE v katastru města Kojetína, v darovací smlouvě
bude zakotveno, že firma SOLAR 6
s. r. o. daruje městu Kojetín částku
10 mil. Kč, určenou na rozvoj města v oblasti školství, zdravotnictví
a kultury,

- schválila poskytnutí peněžitého
daru ve výši 5.000 Kč na uspořádání jízd historických osobních vlaků
v okolí Kojetína ve dnech 22. 5.,
14. 8. a 15. 8. 2010, Kroměřížské
dráze, o. s.,
- souhlasila s platností Obecně
závazné vyhlášky Města Kojetína
č. 1/2002 o použití koeficientů pro
výpočet daně z nemovitostí i pro

rok 2011,
- souhlasila s použitím finančních
prostředků ve výši 654.033 Kč (odvod části výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů za rok 2009)
na veřejně prospěšný účel - údržba
veřejné zeleně firmě Technis s. r. o.,
v rámci   schváleného rozpočtu na
rok 2010.
Jiří Šírek

Z jednání Zastupitelstva města Kojetín
Zastupitelstvo města Kojetín se na svém 29. zasedání konaném dne 30. března 2010
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- schválilo závěrečnou zprávu
o provedené inventarizaci majetku
a závazků Města Kojetína a příspěvkových organizací zřízených Městem Kojetínem za rok 2009,
- schválilo vyhodnocení rozpočtového provizoria Města Kojetína za období leden 2010, a to:
výdaje 2,052.711,60 Kč a příjmy
9,937.215,52 Kč,
- schválilo celoroční hospodaření
města a závěrečný účet Města Kojetína za rok 2009, včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2009, a to
bez výhrad,
- schválilo zprávu o stavu pohledávek Města Kojetína k 31. 12. 2009,
- vzalo na vědomí informaci o vydání částky z konkurzní podstaty úpadce Aura Ingstav Kojetín, spol. s r. o.
ve výši 49 764,18 Kč,
- schválilo rozpočtové opatření
č. 3/2010, a to příjmy 525,00 tis. Kč
a výdaje 525,00 tis. Kč,
- schválilo poskytnutí peněžitých
dotací na rok 2010 v celkové výši
500.000 Kč, dle návrhu zpracovaného komisí RM pro poskytování peněžitých dotací,
- schválilo uzavření smluv o poskytnutí peněžitých dotací na rok 2010
v souladu s platnými Zásadami pro
poskytování peněžitých dotací,
- schválilo prodej pozemku p. č. st.
165, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 26 m2, v k. ú. Kovalovice
u Kojetína, za cenu 70 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem
nemovitosti,
- schválilo prodej budovy bez
čp/če, občanská vybavenost, postavené na pozemku p. č. st. 1437
a prodej pozemku p. č. st. 1437, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře

16 m2, k. ú. Kojetín, za cenu 25 000 Kč
a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti,
- neschválilo prodej pozemků
p. č. 4942/1, ost. plocha, o výměře 10698 m2 a 4941/1, ost. plocha,
o výměře 99 m2, k. ú. Kojetín,
- neschválilo prodej části pozemku
p. č. 7095, ost. plocha, k. ú. Kojetín,
- neschválilo prodej pozemku
p. č. st. 95/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 43 m2, k. ú. Kojetín,
- schválilo bezúplatný převod
částí pozemků p. č. 5770/3 ost.
plocha, p. č. 5770/1, ost. plocha,
p. č. 5770/4, ost. plocha, k. ú. Kojetín,
z majetku Města Kojetína do majetku
Olomouckého kraje za část stavby -  
parkoviště, zbudované na pozemku
p. č. 5770/3, z majetku Olomouckého kraje do vlastnictví Města Kojetína, kdy převody nemovitostí budou
provedeny v rozsahu geometrického plánu, který nechá vypracovat
a uhradí Olomoucký kraj,
- neschválilo prodej pozemku
p. č. 212/7, ost. plocha, o výměře
141 m2, k. ú. Kovalovice u Kojetína,
- nesouhlasilo s provedením rekonstrukčních prací na vyhořelé nemovitosti na ulici Padlých hrdinů 976,
Kojetín,
- schválilo dle Smlouvy o nájmu,
ze dne 30. 6. 2009, uzavřené mezi
Městem Kojetínem a společností Technis Kojetín s. r. o. Kojetín,
s uhrazením vyrovnávacího příspěvku uznatelných provozních nákladů
na letní koupaliště v Kojetíně za rok
2009 ve výši 200.381 Kč,
- vzalo na vědomí zprávu o výsledku hospodaření s bytovým a nebytovým fondem Města Kojetín v roce
2009,
- vzalo na vědomí zprávu o realiza-

ci investičních akcí v roce 2009,
- schválilo plán investičních akcí
na rok 2010,
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti
Školní jídelny Kojetín, příspěvkové
organizace, za rok 2009,
- vzalo na vědomí výroční zprávu
Městského kulturního střediska Kojetín za rok 2009,
- schválilo plán činnosti Městského
kulturního střediska Kojetín na rok
2010,
- vzalo na vědomí informace o činnosti Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové organizace,
- pověřilo finanční a kontrolní výbor
zastupitelstva města provedením
kontroly u společnosti Technis Kojetín spol. s r. o., zaměřené na dodržování podmínek Mandátní smlouvy
k zajištění výkonu správy nemovitosti Města Kojetína, ve znění pozdějších předpisů,
- uložilo radě města zabezpečit aktualizaci energetického auditu z roku
2007 na budovu polikliniky v Kojetíně a zabezpečit zpracování průkazu
energetické náročnosti budovy polikliniky v Kojetíně.
Jiří Šírek
Co vše vyřídíte přes Czech
POINT na MěÚ v Kojetíně:
- výpis z rejstříku trestů,
- výpis z katastru nemovitostí,
- výpis z obchodního rejstříku,
- výpis z živnostenského
rejstříku,
- výpis z bodovacího
systému řidičů,
- informační systém
o veřejných zakázkách,
- informační systém
odpadového hospodářství.
Matrika MěÚ Kojetín,
první patro budovy
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Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta města Kojetín podle § 15
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky se
uskuteční v pátek dne 28. května
2010 od 14 do 22 hodin a v sobotu dne 29. května 2010 od 8 do 14
hodin.
Místem konání voleb
- ve volebním okrsku č. 1:
je místnost v Kulturním domě - Sokolovna, náměstí Republiky 1033,
Kojetín I - Město pro voliče bydlící
v ulicích: Nádražní, náměstí Republiky, Rumunská, Kuzníkova,
Dudíkova a Padlých hrdinů;
- ve volebním okrsku č. 2:
je místnost v Základní škole Kojetín,
náměstí Míru 83, Kojetín I - Město
pro voliče bydlící v ulicích: Tyršova, Družstevní, Pořadí, Křenovská,
Vyškovská, náměstí Svobody, náměstí Míru, Palackého a Husova;

- ve volebním okrsku č. 3:
je místnost v Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín
I - 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 (pozor
změna!):
je místnost v budově Vzdělávacího
a informačního centra (Okresní
dům),  Masarykovo náměstí 8, Kojetín I - Město pro voliče bydlící v ulicích: Masarykovo náměstí, náměstí
Dr. E. Beneše, Příční, Tržní náměstí, Olomoucká, Stružní, Mlýnská,
Závodí, Podvalí, Zahradní, Přerovská, Samota a Včelín;
- ve volebním okrsku č. 6:
je místnost v budově Gymnázia
Kojetín, Svatopluka Čecha 683,
Kojetín I - Město pro voliče bydlí-

cí 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 - Popůvky;
- ve volebním okrsku č. 8:
je místnost v Kulturním domě v Kojetíně III - Kovalovicích 1 pro voliče
bydlící v Kojetíně III - Kovalovice.
Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem).
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 města

Informace pro občany
Občanské sdružení
Prosaz informuje

4

Dovolujeme si vám představit občanské sdružení Prosaz, které je
zaměřeno na pomoc zdravotně
postiženým. Nabízíme širokou škálu služeb: osobní asistenci, domácí péči a chráněné dílny (klientům
z Prahy a blízkého okolí)  a telefonickou krizovou linku propojenou
s odborným sociálním poradenstvím (pro klienty z celé ČR).
Nepracujeme pouze s klienty zdravotně postiženými od narození, ale
můžou se na nás obracet i lidé,
kterým se např. vinou nehody během vteřiny změnil celý život a neumějí se s novou situací vypořádat.
Pomoc je určena i jejich rodinám
a blízkým, dále seniorům, maminkám, kterým se narodilo postižené
dítě, a dalším skupinám lidí.
Budeme rádi , když se k nám připojíte na některé z letních akcí pro ZP,
které Prosaz pořádá v roce 2010:
Jarmark výrobků chráněné dílny
Prosaz
7. - 11. 6. 2010 (nám. Míru, Praha 2)

Vodácká akce sjíždění Berounky
3. - 10. 7. 2010
Cena akce: 3300  Kč (v ceně zahrnuto: ubytování, polopenze, vodácké vybavení)
Ubytování: kemp Višňová, Hájek 3,
Višňová u Křivoklátu, čtyřlůžkové
chatičky
Letní dětský tábor v Líchovech
u Sedlčan
I. turnus 3. - 17. 7.,
II. turnus  17. - 31. 7. 2010
Cena akce: 4000 Kč děti do 15 let;
4500, Kč mládež nad 15 let; 8200
Kč účastníci nad 26 let

Ubytování: dvoulůžkové pokoje, sociální zařízení společné
Rehabilitační pobyt v Líchovech
u Sedlčan
21. - 28. 8. 2010
Cena akce: 3500 Kč
Ubytování: dvoulůžkové pokoje bez
sociálního zařízení
Kontaktní osoba Mária Lazarčíková
poradna@prosaz.cz,
tel. 777 701 867
PROSAZ, o. s., Kodymova 2526,
Praha 5, 158 00.
více informací na www.prosaz.cz
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Běh proti drogám
Odbor sociálních věcí Městského
úřadu Kojetín a Městská policie
Kojetín vás zvou na čtvrtý ročník
závodu „Běžíme proti drogám“.
Ve středu 23. června 2010 se v našem městě opět uskuteční běžecký
závod „Běžíme proti drogám“,
který je určen pro žáky kojetínských
škol a také pro širokou sportovní
veřejnost. Podobné akce probíhají
v různých městech po celé České
republice. Hlavní myšlenkou soutěže je především upozornit na
problematiku návykových látek ve
spojení s dětmi a mládeží a pomoci
zvýšit aktivitu na poli protidrogové
prevence. Jelikož návykové látky
nejsou v našem městě mezi dětmi
a mladou generací žádnou vzácností a také díky úspěšnému průběhu předcházejících závodů, pokračujeme letos dalším ročníkem.
Připojte se k myšlence tohoto závodu a poběžte s námi!
Kde: sportovní areál - stadion TJ
Slavoj Kojetín, ulice Závodí
Kdy: 23. června 2010
Registrace závodníků: 8.30 - 9.15
hodin podle kategorií
Start prvního závodu: 9.00 hodin
Jaké trasy si můžete vybrat?

PROPAGAČNÍ TRAŤ
- délka 400 m, pro všechny věkové
kategorie bez rozdílu pohlaví,
- nesoutěžní trať pro každého, pro
jednotlivce i pro pracovní nebo třídní kolektivy.
Běh není podmínkou startu, jde
o přihlášení se k myšlence závodu
ZÁVODNÍ TRAŤ Č. 1:
- délka 2 km, pro kategorie žáci,
žákyně,
- soutěžní trať pro uvedené kategorie, přihlásit se mohou neregistrovaní i registrovaní běžci ,
- závod jednotlivců a nově také závod tříčlenných družstev,
- družstvo reprezentuje třídu, počet
přihlášených družstev není omezen.
ZÁVODNÍ TRAŤ Č. 2:
- délka 2,7 km, pro kategorie dorostenci, dorostenky, juniorky, ženy,
- soutěžní trať pro uvedené kategorie, přihlásit se mohou neregistrovaní i registrovaní běžci,
- závod jednotlivců a nově také závod tříčlenných družstev,
- družstvo reprezentuje kolektiv
nebo firmu, počet přihlášených
družstev není omezen.

ZÁVODNÍ TRAŤ Č. 3:
- délka 5,4 km, pro kategorie junioři, muži,
- soutěžní trať pro uvedené kategorie, přihlásit se mohou neregistrovaní i registrovaní běžci,
- závod jednotlivců a nově také závod tříčlenných družstev,
- družstvo reprezentuje kolektiv
nebo firmu, počet přihlášených
družstev není omezen.
V rámci doprovodného programu
vystoupí Bob Divílek se svou „Elastic Show“.
Mediálním partnerem akce je Rádio
Haná.
Další informace o akci se dozvíte na telefonním čísle 603157213,
kam můžete směřovat své dotazy.

Došlo do redakce
Parním vlakem (nejen)
do Pohádkového lesa
V sobotu 22. května 2010 vypraví
České dráhy, a. s. a Kroměřížská
dráha, o. s. historické zvláštní vlaky na tratě mezi Tovačovem, Kojetínem, Kroměříží a Zborovicemi,
a to při příležitosti konání tradičního
Pohádkového lesa - Divoky, výročí

130 let od otevření trati Hulín - Kroměříž a 115. výročí místní dráhy
z Kojetína do Tovačova.
Vlaky budou vedeny parní lokomotivou 433.002 „Matěj“, která
byla vyrobena roku 1948 v pražské lokomotivce ČKD a dnes ji
v provozuschopném stavu udržují
nadšenci a zaměstnanci depa ČD
ve Valašském Meziříčí. V Kojetíně

JÍ Z D N Í Ř Á D

se tato lokomotiva objevila naposledy v roce 1986 v rámci zkušební
jízdy po svém znovuzprovoznění.
Předběžný jízdní řád je následující,
konečný bude včas uveřejněn na
stránkách www.prototypy.cz/tovacovka a vyvěšen na plakátech na
vlakovém nádraží.
Zájemcům o nevšední rodinný výlet
a návštěvu oblíbeného Pohádkové-

Hulín											
Kroměříž										
Zborovice		
příj. 8:28
odj. 8:40
příj. 12:15
odj. 12:40
Zdounky		
příj. 8:12
odj. 9:00
příj. 12:00
odj. 13:00
Kroměříž		
odj. 7:52
příj. 9:16
odj. 11:40
příj. 13:16
					
otočení lok., dobr. vody
otočení lok., dobr. vody
Kroměříž				
odj. 10:00
příj. 11:35
odj. 14:25
Kojetín		
			
příj. 10:15
odj. 11:22
příj. 14:38
Kojetín		
			
odj. 10:20
příj. 11:20
odj. 14:40
Lobodice				
příj. 10:31
odj. 11:06
příj. 14:51
Tovačov				
příj. 10:36
odj. 11:00
příj. 14:56
					
dobrání vody
		
dobrání vody

příj. 16:25
odj. 16:14

příj. 16:08
odj. 15:55
příj. 15:50
odj. 15:39
odj. 15:33
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Došlo do redakce
vého lesa parním vlakem v 11:22
hodin z Kojetína a návrat pravidelnými motoráčky s odjezdem 17:19
hodin ze Zdounek a po návazném
přestupu v Kroměříži se do Kojetína
navrátíte v 17:51 hodin. Při výběru
této varianty ale vyrazte zvláštním autobusem z Divok k vlaku do
Zdounek s dostatečným časovým
předstihem!
A pokud vás les plný pohádkových
bytostí neláká, rádi vás uvítáme
v některém ze dvou párů zvláštních
vlaků na jubilující trati mezi Kojetínem a Tovačovem. Nad tratí se pozvolna stahují mračna a ač pevně

doufáme v opak, může se stát, že
už mnoho příležitostí k projetí této
„zapomenuté lokálky“ mít nebudeme.
Těšíme se na vás!
členové občanského sdružení
Kroměřížská dráha

musí rozumět. Bohužel nemusí
a ani nerozumějí - biologie či botanika luhů a hájů nemá nic společného se zahradní architektuVážení občané,
rou, kompozicí městské zeleně,
v minulém čísle Kojetínského skladbou sortimentu pro veřejnou
zpravodaje jste si mohli přečíst výsadbu nebo dokonce s techvelmi kritický článek s názvem:    nikou ořezů, péčí o výsadbu
„Žádný strom neroste do nebe…“ a podmínkami bezpečnosti zelez pera členky občanského sdru- ně v sídlech. To je však pro autoržení Stromy pro budoucnost Věry ku článku podřadná záležitost, ke
Trávníčkové. Článek je prošpi- které se veřejnosti přiznávat nekován nejen kritikou na všechny musí. Ostatně v článku nejde tolik
kolem, ale také bravurně překru- o zeleň jako o mediální popularitu
cuje informace, týkající se zeleně - a k té znalostí netřeba. Postačí
v našem městě. Protože s obsa- kritika práce druhých - speciahem článku nesouhlasím, dovol- listů v oboru, zástupců města či
te, abych se vyjádřila k tématu kohokoliv jiného. Příkladem toho
zeleně trochu blíže a přesněji.
budiž předchozí článek autorky
Mou profesí je již více jak pat- o výsadbě pozemku Sladovny,
náct let zahradní architektura se který vypracovali pod vedením obspecializací na evropské parky čanského sdružení studenti míst18. a 19. století. Zabývám se jak ního gymnázia. Osvěta a zapojení
veřejnou, tak i soukromou zelení mládeže je jistě chvályhodný čin,
a jsem dlouholetou členkou komi- škoda jen, že Věra Trávníčková
se životního prostředí v Kojetíně. z občanského sdružení Stromy
S občanským sdružením jsem se pro budoucnost zapomněla zmíosobně setkala u pěti jednání. Ne- nit v článku skutečnost, že tento
vím však, zda-li mohu označení projekt realizovali díky padesátisdružení vůbec použít, neboť se tisícové finanční podpoře Města
na schůzky nikdy nedostavil nikdo Kojetín z fondu komise životního
jiný, než dvojice Věra Trávníčko- prostředí - tedy právě těch „na
vá a Alexandra Klaperová. A to ani slovo vzatých odborníků“, které
přesto, že jsem se vždy přizpůso- má tolik na mušce.
bila termínu i času navrženému Ale zpět k článku minulému,
z jejich strany.  
v němž autorka barvitě vykresluje
Jednání nebyla ani tak o obsahu situaci v parku před ZŠ nám. Míru
problematiky, jako spíše o emo- (v terminologii autorky paseku)
tivním cítění a neznalosti elemen- a taktně zamlčuje fakta, která
tárních parametrů městské zeleně měla na daný stav rozhodujívýše zmíněných osob. Na moje cí vliv. Vedení školy se musím
upozornění, že se dívají na celou zastat, neboť jednalo na pokyn
věc laickým pohledem, mi bylo hygienika. Ten již před třemi
vždy odpovězeno, že tomu přece lety požadoval odstranění řady

stromů stínících přízemí budovy. Abychom se tak razantnímu
řešení vyhnuli, bylo přistoupeno
k redukci korun ořezem (možná si
na to někteří z vás vzpomenou).
Bohužel v loňském roce hygienik
po opětovném měření světelných
podmínek znovu požadoval odstranění stromů. Protože se jednalo o starší exempláře jasanů
a nelze je donekonečna ořezávat, doporučila jsem jejich odstranění. Co se týká kácení dalších
stromů před budovou školy, bylo
k němu přistoupeno z následujících důvodů. Jednalo se buď
o exempláře s výrazně proschlou
korunou, s prasklým kmenem,
s plně odumřelou horní třetinou
koruny a v jednom případě o velmi toxický druh keře. O tom, že
takové stromy  představují  v blízkosti školy bezpečnostní riziko
snad nikdo nepochybuje.
Dalším terčem kritiky pisatelky
je otázka, proč při stávající péči
nejsou na území města pouze
zcela zdravé stromy.   Odpověď
je jednoduchá - rozsah výsadby (kvantitativně čítající několik
tisíc stromů), časově omezená
životnost výsadby a finanční náklady. To vše znamená, že údržbu nelze provést na území celého města v rámci jedné sezóny.
Vždy jsou vybrány jednotlivé
stromy nebo nejproblematičtější úseky, kde je zásah nezbytně
nutný.  Důležitou součástí tohoto
procesu je schvalovací řízení komise životního prostředí. Ta dává
podněty k jednotlivým zásahům
a zabývá se také vyřizování žádostí občanů na kácení či ořez

ho lesa u obce Divoky doporučujeme vyrazit z Kojetína pravidelným
motorovým vlakem s odjezdem
v 8:12 z Kojetína, který vás přímo
(bez přestupu v Kroměříži) doveze
do stanice Zdounky, odkud bude
zajištěna kyvadlová doprava historickými autobusy až do místa
konání akce v Divokách. Po jistě
hezky prožitém dopoledni se můžete s námi projet historickým vlakem
(opět bez přestupu) zpět do Kojetína, nebo třeba až do Tovačova
a zpět.
Možný je samozřejmě také opačný
postup, tedy odjezd do Pohádko-

Zeleň - horké téma
našeho města
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Došlo do redakce
stromů. Perličkou budiž fakt, že
právě členka občanského sdružení Stromy pro budoucnost
- Věra Trávníčková, která tolik
brojí proti ořezům a kácení, ořeže před svým domem a na vlastní
pěst strom v majetku města, aniž
by považovala za nutné napsat
žádost o svolení k ořezu, jak to
dělají jiní občané.
Jak jste si již udělali představu,

problematika zeleně nezahrnuje
pouze specifika samotného oboru, ale týká se emocí a mezilidských vztahů. Právě proto je vždy
nutné hledat řešení. Obávám se
však, že nedostatek znalostí přivádí občanské sdružení k nabídce pouze jediné alternativy - vše
nechat pokud možno bez zásahu.
Já k tomu dodávám poznámku „až
se ucho utrhne“. Tuto nebezpeč-

nou hru s osudem a lidským zdravím si ovšem na rozdíl od města
a odborníků může občanské sdružení dovolit, neboť nenese trestně právní odpovědnost za případné poškození majetku či zdraví
osob. Nadřazení hodnoty zeleně
a podceňování rizik s tím spojených je velmi špatná filozofie,
které se doufám zřekne každý
soudný člověk.     Anna Acostová

O Rajmundu Navrátilovi a ženách popravených za heydrichiády

Bohuslav Němec, František Brauner, František Ryš, Jan Kasík. Parašutisté byli na okupované území
vysláni československou vojenskou misí v Moskvě. Asi týden po
jejich seskoku navštívil Rajmunda Navrátila Josef Dřevojánek
s prosbou, aby jel spolu s dvěma
osobami do Dřínova za účelem
hledání vysílačky, kterou v tamním zámeckém parku ukryl parašutista Brauner. Pátrání po vysílačce, kterého se zúčastnil rovněž
Navrátilův bratranec Jan Rumplík,
dopadlo negativně. Jinak tomu ani
být nemohlo, poněvadž po válce
vyšlo najevo, že vysílačku pár dní
předtím odvezli kroměřížští odbojáři, mezi něž patřila dokonce Irena Svobodová, manželka generála Ludvíka Svobody, pozdějšího
československého prezidenta.
Vinou zrady parašutistů Jana Kasíka a Ferdinanda Čihánka (člen
jiného výsadku) došlo k vyzrazení
činnosti parašutistů. Následovala
zatčení desítek osob, které výsadkářům poskytly pomoc.
Dne 26. listopadu 1941 hledalo
gestapo (tajná státní policie třetí
říše) rovněž Rajmunda Navrátila,
jehož účast v odboji prozradila
dnes již nezjistitelná osoba. Navrátil byl shodou okolností zrovna na pohřbu v Brně. O návštěvě
gestapáků byl zavčas informován. Jeho teta Kamila Navrátilová (ročník 1877) ho varovala
prostřednictvím jeho bývalé manželky Anežky Navrátilové, rozené
Gottwaldové (ročník 1900), která
pracovala jako telefonistka. Odvážný, nezištný a zřejmě i rychlý
zákrok dvou blízkých žen umožnil Rajmundovi uprchnout. Vydal
se do jižních Čech, kde pobýval
u několika osob, mj. v Třeboni
u svého bratra Jana (ročník 1897)

a jeho ženy Bohumily (ročník
1903). Dne 27. května 1942 byl
v Praze spáchán atentát na Heydricha. Zhruba v této době se Rajmund Navrátil vydal zpátky na
Moravu. Jeho pomocníci z jižních
Čech byli popraveni 14. června
1942 v Táboře. Bylo jich celkem
sedm a řadili se mezi ně též Jan
a Bohumila Navrátilovi. Období druhého stanného práva,
které bývá často označováno
i jako heydrichiáda, postihlo rovněž Anežku Navrátilovou (15. 6.
1942), Kamilu Navrátilovou (30. 6.
1942) a Anežku Tesaříkovou (ročník 1908, popravena 3. 6. 1942),
která pracovala v zahradnictví Rajmunda Navrátila a měla s ním prý
těsně před jeho útěkem poměr.
Po válce se tvrdilo, že mu na jaře
1942 poslala do jižních Čech balík, čímž na jeho stopu přivedla gestapo. Pokud se tak opravdu stalo, odsoudila sebe i řadu dalších
osob k smrti. Všechny čtyři ženy
opustily svět během 28 dní (3. 6. 30. 6. 1942). Až na Bohumilu byly
zastřeleny v Kounicových kolejích
v Brně. Kamila Navrátilová přišla
násilně o život ve věku nedožitých
65 let. Byla vůbec nejstarší ženou
popravenou za druhého stanného
práva v Brně. Někdy ji publicisté
označovali jako Rajmundovu matku, byla však jeho tetou a později
rovněž nevlastní matkou. Rajmundův otec si totiž postupně vzal za
ženy dvě sestry. Anežka Navrátilová se v roce 1940 s Rajmundem
rozvedla. O to více se musí ocenit
její pomoc, kterou poskytla bývalému manželovi. O život přišla ve
věku 42 let. Anežka Tesaříková
byla zastřelena dva měsíce před
oslavou svých 34. narozenin. Život Bohumily Navrátilové vyhasl
ve věku 38 let. Jak se cítil Raj-

Během druhé světové války bylo
nacisty umučeno či popraveno
na čtyři desítky lidí, kteří bydleli v Kojetíně či odsud pocházeli.
Řada dalších občanů zemřela během bojových operací na samém
sklonku války. Mezi popravenými
nalezneme řadu odbojářů, velká část z nich byly osoby, které
se hlásily ke komunismu. Ostatní patřili k sokolskému či jinému
proudu protinacistické rezistence.
Na pamětní desce věnované těmto statečným hrdinům v Kojetíně
jsou vyryta rovněž jména čtyř žen.
S výjimkou jedné byly nositelkami
příjmení Navrátilová. Všechny čtyři byly popraveny v měsíci červnu
1942, doslova pár dní či nanejvýš
týdnů po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha. Důvodem popravy žen
nebyla účast na atentátu, nýbrž
nezištná pomoc poskytnutá jejich blízkému člověku, kterým byl
kojetínský zahradník Rajmund
Navrátil (ročník 1892). Ten patřil
k lidem, kteří se zapojili do protinacistického odboje velmi brzy.
O jeho činnosti se dochovalo málo
svědectví, většina z nich se navíc
vyznačuje stručností a nepřesnostmi. Nejvíce se dá dozvědět
z dochovaného soudního spisu
„Rajmund Navrátil a spol.“, který
je uložen v Moravském zemském
archivu v Brně. Rajmund Navrátil spolupracoval např. s odbojáři z organizace „Obrana národa“
v Přerově.
V noci z 9. na 10. září 1941 seskočil u Dřínova na Kroměřížsku čtyřčlenný výsadek S1/R ve složení
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Došlo do redakce
mund Navrátil, když se postupně dozvídal o tragických koncích
svých blízkých, k nimž patřil i jeho
bratr Jan, není těžké uhodnout.
Rajmund Navrátil zuření nacistů
během heydrichiády přečkal. Zásluhou řady osob z mnoha míst
střední Moravy, k nimž většinou
patřili zahradníci, se ukrýval až
do 13. října 1943, kdy byl zatčen
v Kloboukách u Brna. Zvláštní
soud při Německém zemském
soudu v Brně soudil v únoru 1944
třicet osob za podporu poskytnutou Rajmundu Navrátilovi. Trest
smrti byl nakonec vyměřen „jen“
čtyřem osobám včetně Rajmunda
Navrátila. Tato skutečnost ostře
kontrastuje s osudy osob, které
byly za totéž odsouzeny v červnu 1942 k trestu smrti. Rajmund
Navrátil, jeho bratranec Jan Rum-

plík z Dřínova, kamnář a hrnčíř Bohumil Venclík z Tovačova
a zahradník František Vrána z Drahotuš byli popraveni gilotinou dne
26. května 1944 v Praze na Pankráci. Rajmund Navrátil by toho
dne za normálních okolností slavil
své 52. narozeniny.
O Rajmundu Navrátilovi se po
válce šířily v Kojetíně různé fámy.
Atraktivní jsou zvěsti o jeho údajném obsluhování vysílací stanice,
kterou prý těsně před svým útěkem předal Jaroslavu Raškovi,
který byl rovněž zapojen do odboje. Dokonce se tvrdilo, že vinou
Rajmunda Navrátila bylo zbytečně
popraveno 91 osob. Toto vysoké
číslo se však vztahuje na všechny
osoby, které byly popraveny v souvislosti s výsadkem S 1/R. Navrátil drtivou většinu těchto odbojářů

Dopis představenstva
města Kojetína

své tomuto tropení, jež i na ostatní
žactvo škodlivý vliv má, přítrž učiniti ráčilo.
V Kojetíně dne 24. listop. 1885
Frant. Robenek, řídící školy

Tzv. negativní jevy mezi mládeží
nejsou jen záležitostí současnosti. Také v minulosti byly problémy
s nezletilými žáky základních škol
a mladistvými do 18 let, kteří by
se rádi vyrovnali dospělým, ale
ne vždy vhodným způsobem. Nejčastěji to bylo kouření a požívání
alkoholu, které jim sloužilo ke zvýšení sebevědomí. Vždyť „zakázané ovoce“ nejvíc chutná!
Jak to vše řešila „Správa šestitřídní národní školy v Kojetíně“ v roce
1885 se dočteme v následujícím
dokumentu.
Slavné představenstvo města Kojetína!
V úctě podepsaná správa školy
dovoluje si slavnému představenstvu města oznámiti, že někteří
žáci zdejší nár. školy na „Hrázi“
nebo na louce za „Hrází“ a za
„sladovnou“ místo školy se zdržují, doutníky kouří a jiné nepřístojné věci tropí. Jmenovitě jsou
to: Horák Alois a Vrabec Alois,
žáci V. třídy, Šťastník Antonín, žák
IV. třídy a Dostal Jakub, který již
školou povinný není. Proto prosí v úctě podepsaná správa, aby
slavné představenstvo podle moci
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Zajímavé také je, jak byla stížnost
vyřešena:
„Vzato na vědomí a nařízeno policii, by na vnitř uvedené byl dáván
pozor.“
Jančík
Stojí psáno v poznámce o vyřízení
spisu. Nelze si občas vzít z historie poučení?
Poznámka:  
1. František Robenek, působil v Kojetíně do roku 1915 jako
řídící učitel, jako správce škol
a jako ředitel škol do roku 1915.
V roce 1915 odešel do důchodu.  
Zemřel 1. září 1918.
2. Josef Jančík (ml.), tajemník městského úřadu.
řez

vůbec neznal. Na druhé straně ani
13 osob, které byly za podporu
jeho osoby popraveny v červnu
1942 a v květnu 1944, není malé
číslo. Jednalo se ale o oběti nelidského nacismu, nikoliv Navrátila.
Jejich vyzrazení bylo zapříčiněno chybami více osob. Rajmund
Navrátil se každopádně zapojil
do druhého národního odboje
a to v době, kdy byla porážka nacistického impéria v nedohlednu.
Stejně jako ostatní účastníci odboje zasluhuje naši úctu za svůj
statečný postoj.
Petr Jirák

English Corner
I have lived in the Czech Republic for 6 years. The first four and
a half years I lived in Prague.
Prague is a large metropolis
and the pace of life is very fast.
I didn’t like the congestion and
the demeanor of people rushing to their work and back home.
I like the tranquility of Kojetin
and the friendliness of the people. I think I will enjoy living here
the rest of my life.  
My wife and I bought an old house
on the southwest side of town.
We have spent the last year and
a half remodeling the house.
It has been a lot of work, but it is
almost done now. The construction company did a very good
job!
Now that it is spring, we are trying to put our garden in order.
We have fruit trees, various flowers, and lots of weeds. We will
also plant vegetables, which we
hope to harvest in the fall. We
will grow tomatoes, celery, bell
peppers, rhubarb, kohlrabi, parsley, chives, and various spices.
metropolis - metropole
congestion - přeplnění
demeanor - chování
tranquility - klid
friendliness - přátelskost
remodeling - rekonstrukce
construction company - stavební
firma
put in order - dát do pořádku
harvest - sklidit
Jay Davis
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Inzerce
Vzpomínání po dvaceti
letech

ČSSD Kojetín byla založena před
koncem roku 1989. Po dlouhém hledání ve fotografickém archivu prvního předsedy Ladislava Poláka se
Dne 21. února 2010 se sešli členo- podařila najít i fotografie ze schůze
vé ČSSD v Kojetíně na slavnostní ČSSD, která nese nedělní datum
členské schůzi, aby si připomněli 10. 12. 1989. Tudíž tento den (lze jed20. výročí založení své místní orga- noznačně prokázat danou fotografií)
nizace (MO). Setkání se uskutečnilo považujeme za vznik místní organiv hotelu Pivovar, jehož oprava a zpro- zace ČSSD v Kojetíně, která se brzy
voznění bylo jedním ze slibů ČSSD stala jednou z největších v okrese
v komunálním volebním programu. Přerov. Je historickou skutečností, že
Vzpomínání na začátky bylo docela naše organizace byla založena jako
komplikované, vzhledem k tomu, že jedna z prvních na Moravě, společně
počáteční záznamy, které byly ulo- s organizacemi v Brně a Ostravě.
ženy u tehdejšího prvního předsedy Mezi zakládající členy patřili: Ladislav
a zakládajícího člena Ladislava Polá- Polák, Zdeněk Vožda, MVDr. Oldřich
ka byly odplaveny a zničeny při roz- Frühbauer a Karel Glacner. V zápětí
sáhlé povodni v roce 1997.
následovali další členové ČSSD  MiCo se tedy podařilo dohledat a zjis- loslava Peturová, Ludmila Kapounotit?
vá, Helena Poláková, Božena PetříZakládající  členové se událostí v lis- ková, Jiří Michálek, Radovan Petřík,
topadu  1989 zúčastňovali  od samé- Ludvík Ondrušek, Jiří Spáčil, Miroslav
ho počátku, kdy  se dění z Prahy pře- Kapoun, František Řihošek a manženeslo i do našeho města. Již v úterý, lé Čížkovští. Všichni patřili k nejak23. 11. 1989 první   malé skupinky tivnějším členům nejen v Kojetíně,
aktivně diskutovali na našem náměstí ale ochotně pomáhali i při zakládání
a OF svolalo na   den 24. 11. 1989 nových místních organizací ČSSD
mítink u kašny,   kde byl ustano- v ostatních městech okresu Přerov.
ven koordinační výbor OF. Jed- V neděli, dne 4. března 1990 se v ZK
ním z členů tohoto výboru   se stal železničářů v Přerově konala první
i MVDr. Oldřich Frühbauer. Dne okresní konference ČSSD, kde byla
26. 11. 1989 OF zveřejnilo své pro- místopředsedkyní okresního výboru
gramové zásady a následující den zvolena Božena Petříková, členy se
proběhla generální stávka za účasti   stali Ladislav Polák a MVDr. Oldřich
pracujících z kojetínských podniků. Frühbauer. V roce 1990 - 1991 LadiDne 26. 2. 1990 odstoupili někteří slav Polák vykonával i funkci prvního
členové pléna MNV a místo nich byli neplaceného tajemníka okresního výmimo jiné kooptováni i 2 členové za boru ČSSD.
ČSSD - Zdeněk Vožda a Karel Glac- Za celou dobu 20ti letého působení  
ner. V prvních svobodných komunál- naše organizace dosáhla několika
ních volbách, které se uskutečnily významných   úspěchů, které budou
dne 24. 11. 1990 ČSSD kandidovala zcela jistě zapsány do dějin našeho
v koalici Moravskoslezský demokra- města. V roce 1996 byl do Poslanectický blok, společně s Českou stranou ké sněmovny Parlamentu ČR  zvolen
socialistickou a Hnutím za Moravu Miroslav Kapoun, který své působea  Slezsko - Sdružení Moravy a Slez- ní v tomto zákonodárném sboru obska, kdy   jsme získali 5 mandátů hájil i v předčasných parlamentních
a následně v městském zastupitelstvu volbách v roce 1998, následně pak
začali pracovat  Ladislav Polák, Milo- i ve volbách řádných v roce 2002.
slava Peturová, Jiří Spáčil, Zdeněk Ve svém posledním funkčním období
Ježek a MVDr. Oldřich Frühbauer.
byl zvolen předsedou HospodářskéDo rady města byli zvoleni Ladislav ho výboru PS P ČR.
Polák a  MVDr. Oldřich Frühbauer.
V roce 1998 byl zvolen za člena PoKdy tedy MO ČSSD vznikla?
slanecké sněmovny Parlamentu ČR
Z dostupných informací dne 28. 12. další „Koječák“ ing. Pavel Hönig, kte1989 končí svou činnost kronikář pan rý si svůj mandát obhájil i ve  volbách
Novotný, který ve svých poznám- v roce 2002. Ve dvou volebních obdokách napsal: „V posledních týdnech bích pracoval ve Výboru pro obranu
roku 1989 vznikaly také v Kojetíně a bezpečnost.
nové strany. Byla založena ČSS, Členové naší MO byli úspěšní
ČSSD, OF, svou činnost zaktivizova- i ve volbách do krajského zastupitella i ČSL“. Z toho tedy plyne, že MO stva. V roce 2000 byl do tohoto kraj-

ského orgánu zvolen náš starosta
ing. Mojmír Haupt, který tuto funkci
zastával dvě volební období. V roce
2008 byli pak za členy zastupitelstva
Olomouckého kraje zvoleni další aktivní členové naší místní organizace
ing. Jaromír Dvořák a ing. Miroslav
Kapoun ml.
Od roku 1998 až dosud máme v Kojetíně sociálně demokratického starostu ing. Mojmíra Haupta, členové
MO stabilně pracují v zastupitelstvu
a radě města. Za tato volební období naše město doznalo významného
rozkvětu. V současném volebním
období nás v zastupitelstva města
zastupují: Miloslava Peturová, ing.
Ilona Kapounová, Ladislav Polák
a František Řihošek. MUDr. Martin Hönig a Ladislav Polák pracují
i v radě města.
Naši členové nezaháleli ani v obsazování volených stranických funkcí, kdy
za členy Předsednictva ÚVV ČSSD
byli na jednotlivá volební období zvoleni: MVDr. Oldřich Frühbauer, ing.
Pavel Hönig  a Miroslav Kapoun.
V nejvyšším orgánu ČSSD - ÚVV
v průběhu jednotlivých volebních období pracovali: ing. Pavel Hönig, ing.
Mojmír Haupt, ing. Jaromír Dvořák
a Miroslav Kapoun.
Funkci předsedy   Středomoravského regionu ČSSD (kraj Olomoucký
a Zlínský) a později funkci předsedy KVV ČSSD Olomouckého kraje
v letech 1996 - 2001 zastával ing.
Pavel Hönig. Členové naší místní organizace stabilně pracují v krajském
a okresním výboru ČSSD.
V čele naší místní organizace ČSSD
se v její bohaté 20ti leté historii a činnosti vystřídalo i několik předsedů:
Ladislav Polák, Zdeněk Vožda, Pavel
Kusák, František Řihošek, Miroslav
Kapoun a ing. Jaromír Dvořák.
V současné době místní organizace
ČSSD v Kojetíně sdružuje 54 členů
a žije aktivní přípravou na volební
kampaň do   Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, vzhledem k tomu, že
sedmé místo na krajské kandidátce
patří opět našemu členu a okresnímu
volebnímu lídru Miroslavu Kapounovi. Taktéž kandidátka do komunálních
voleb, které se uskuteční letos v říjnu
bude zcela jistě obsazena kvalitními
a zodpovědnými členy ČSSD, kteří
budou stejně jako v předchozích 20ti
letech nadále pracovat pro rozvoj našeho města.      

výbor MO ČSSD Kojetín
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Mateřská škola Kojetín
Jaký byl duben
v MŠ Kojetín?
Jaro je v plném proudu  tak  máme
školičky vyzdobeny jarními motivy,
které hýří barvami stejně jako probouzející se příroda. Duben byl opět
velmi rušný a pestrý.
Ve čtvrtek 1. dubna proběhl zápis
do MŠ pro děti, které nastoupí od září
2010. Mateřská škola má v současné době celkovou kapacitu 158 dětí,
nicméně v těchto dnech začínáme
budovat další třídu, takže v průběhu července budeme moci kapacitu
školy zvýšit a přijmout tak většinu
zájemců. Všichni, kteří se dostavili
k zápisu, měli možnost prohlédnout
si jarní výstavu, která byla připravena v obou MŠ, dále se   zapojit
ve výtvarné dílně a po zapsání svého
dítěte do mateřské školy si odnesli
malé dárečky, které pro ně připravili
starší kamarádi. Děkujeme rodičům
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za projevenou důvěru a těšíme se
na spolupráci od září 2010.
Děti z oddělení „Pastelek“ se zúčastnily výtvarné soutěže: „Místo v přírodě, které mám rád - ráda“, kterou
pořádal MěDDM Kojetín. Práce byly
vystaveny u příležitosti „Dne Země“
na Městském úřadě Kojetín.
V pátek 23. dubna děti z obou mateřských škol v sále Sokolovny Kojetín zhlédly divadelní představení
„Příhody včelích medvídků“ v podání divadla Věž Brno. Byla to známá
večerníčková pohádka z říše hmyzu,
doprovázená originálními písněmi
a novými melodiemi.
Na čarodějnické rejdění 27. dubna se děti z oddělení „Pastelek“
a „Sluníček“ těšily a byly důkladně
připraveny. Již třetím rokem přiletěli
čarodějové a čarodějnice na svých
košťatech. Po celý den plnili různé
kouzelnické úkoly, např. kouzelnické
brýle, černého netopýra, hada „Zmijáka“ na špejli aj. Nejstrašidelnější

úkol byl let na koštěti kolem MŠ.
Součástí letu bylo plnění různých
úkolů na jednotlivých stanovištích
a návštěva perníkové chaloupky
staré čarodějnice „Kadimůry“, odkud
si odnesli sladkou odměnu. Pěkné
dopoledne rychle uběhlo, všichni
byli moc spokojeni a slíbili nám, že
přiletí i příští rok!
V pátek 30. dubna se děti z obou
mateřských škol zúčastnily akce
„Bezpečné město Kojetín 2010“ pořádané MěDDM a Městem Kojetín.
Děti strávily dopoledne na stadionu
TJ Slavoj Kojetín s pestrým programem, a to např. ukázkou historických vozidel Veterán, prácí složek
IZS apod.
A co nás čeká v květnu? Těšíme se
konečně na dopravní hřiště v Kroměříži, chystáme besídky k svátku
našich maminek a koncem května
určitě vyrazíme na školní výlety…
vedení MŠ

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Zápis do mateřské školy

Keramická dílna

Keramická dílna

Výstava v MŠ Hanusíkova ul.

Vystoupení na Pivovaře

Výstava v MŠ Masarykovo nám.

Výstava v MŠ Masarykovo nám.
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Co to jsou „šablony“
Ve sdělovacích prostředcích se občas objeví informace, že ministerstvo školství připravuje pro základní školy jako významnou pomoc při
výuce takzvané „šablony“. O co se
jedná?
Je to projekt, který pomocí jednoduchých pomůcek dá školám možnost
zajistit potřebné moderní učební
pomůcky pro vybrané okruhy - čtenářskou a informační gramotnost,
cizí jazyky, informační technologie,
matematiku, přírodní vědy, finanční
gramotnost a inkluzivní vzdělání.
Bude záležet na každé škole, jakým způsobem si připraví vlastní
představu o využití prostředků poskytnutých z finančních zdrojů Evropské unie (tentokrát není požadovaná spoluúčast zřizovatele). Doba
trvání projektu je 30 měsíců.
Ministerstvo připravilo základní seznámení s podmínkami akce koncem ledna a v současnosti chybí
pouze poslední krok, schválení potřebné legislativy v Senátu ČR.
Naše škola se v rámci aktivit informačního centra snaží poskytnout
okolním školám dostatek informací
o možnostech nabízených v oblasti
moderních pomůcek - výukových
programů i techniky tak, aby si
každý mohl udělat konkrétní před-

Jak je to u nás v nové
učebně
Počátkem října minulého roku
jsme slavnostně otevřeli novou víceúčelovou multimediální učebnu.
Co ukázal uplynulý čas?
Podařilo se vystihnout aktuální potřebu a připravit účelné zázemí pro
řadu forem výuky i dalších vzdělávacích aktivit. Učebna je každý den

stavu a v konečné fázi efektivně
rozhodnout. Uskutečnily se ukázky
interaktivních systémů pro školy
(interaktivní tabule, dataprojektory,
vizualizéry), představení výukových
programů řady Didakta s multimediálními prvky (SILCOM Opava) a zatím poslední akcí byla ukázka multimediálních interaktivních učebnic
nakladatelství Nová škola. Připravujeme další prezentace (v červnu
počítačová technika Apple), jejichž
hlavním cílem je rozšířit a zpřístupnit nabídku všem zájemcům. Bližší
informace můžete nalézt na na-

šich školních webových stránkách
www.zskojetin.cz .
U nás se pečlivě připravujeme
a využijeme účelně každou korunu,
kterou budeme moci získat a využít
ve prospěch našich žáků i vyučujících. Nebude to jednoduchá práce
- vyvážit optimálně potřeby všech
a doladit rozpočet na poslední haléř. Stojí to však za námahu, kdy se
opět taková šance naskytne?
Nezbývá než všem popřát hodně
úspěchů při realizaci tohoto projektu.
Zdeněk Šípek

„Vysaďme si vlastní les“

Poděkování

Je název naší sběrové soutěže, jejíž 3. kolo se uskutečnilo koncem
března. Díky všem zúčastněným
se podařilo nasbírat více než 12 tun
starého papíru. Nejlepším týmem
tohoto soutěžního kola byla v kategorii mladších třída 3. B (třídní Jana Dočkalová) s 1 539 kg mezi
staršími třída 8. A s 801 kg starého papíru. Další kolo uskutečníme
začátkem června, bližší informace
obdržíte prostřednictvím letáčků
a našich webových stránek.
Děkujeme všem příznivcům školy
za účinnou podporu této naší aktivity.
vedení školy

Dvě žákyně naší školy
se zúčastnily okresního
kola zeměpisné olympiády a konkurenci studentů víceletých gymnázií obsadily
velice pěkná místa ve svých kategoriích:
Anna Pavlíčková (9. A) 5. místo
Markéta Rozkošná (7. A ) 9. místo.
Oběma patří poděkování za úspěšnou reprezentaci naší školy a současně děkujeme i Vladimíře Hajdasové za přípravu našich reprezentantek, ale i školního kola této
soutěže.

využívána pro výuku s využitím interaktivní tabule, nejčastěji jsou zde
hodiny jazyků, přírodovědy, občanské výchovy, matematiky, zeměpisu. Často vyučující mohou využít
i prezentace připravené samotnými žáky, díky připojení na internet
mají k dispozici také další zdroje
nejnovějších informací.
Dalším okruhem využití, je organizace srovnávacích testů mezi

třídami (v jeden čas a na jednom
místě) - to už je přínos samotných
vyučujících, kteří hledají nové možnosti využití zázemí naší učebny.
Soutěže - pěvecké, recitační i znalostní, prezentace fotografií z akcí
školy (škola v přírodě, lyžařské
kurzy…) nebo prezentace nových
pomůcek v rámci aktivit informačního centra školy, to jsou příklady
využití nové učebny.
Rozhodně tato investice
nebyla
marná a přinesla
do školy veliký přínos.
Poděkování
patří všem zúčastněným
partnerům, kteří přispěli
k úspěšné realizaci
dlouholetého záměru.
vedení školy,
foto:
Barbora Pešová

vedení školy
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Z akce „Úkryty a příbytky v přírodě“

foto: Alena Sedláčková

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Týden zdraví
Při každoroční přípravě organizace školního roku automaticky zařazujeme na konec měsíce dubna
Týden zdraví. Žáci naší školy tuto
tradici už velmi dobře znají, ale
protože „zdraví“ je velmi široký
pojem, očekávají vždy, co pro ně
v tomto týdnu po domluvě s třídními učitelkami a vyučujícími připravíme. Při našich aktivitách
nám významně pomáhají i další
organizace, letos např. MěDDM
Kojetín a HZS Kojetín.
V letošním školním roce jsme se
zaměřili na tyto oblasti: prevence
sociálně patologických jevů, dopravní výchova, protipožární prevence, environmentální výchova
a ochrana člověka za mimořádných událostí a plnění programu „Zdravé zuby“. Tato témata
byla po celý týden náplní hodin prvouky, tělesné výchovy,
občanské a rodinné výchovy
a výchovy ke zdraví. Učitelé tělesné výchovy zahájili výzkumnou studii Semilongitudinální
sledování somatického vývoje
a úrazovosti u školních dětí se
žáky 2., 4., 6. a 8. ročníku (organizuje Výzkumný ústav zdravotní
v Praze v rámci aktivit Zdravých
škol) .
V pondělí si žáci 9. ročníku na
MěDDM Kojetín ověřili a doplnili své znalosti z oblasti první
pomoci, v úterý se někteří starší
žáci prošli po Praze a jejích památkách, někteří pomohli paní
vychovatelce s velkým prodejním jarmarkem, který připravila s dětmi školní družiny a vý-
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tvarného kroužku a ti mladší si
v přírodě vybudovali příbytky
a úkryty pro drobné živočichy.
Ve středu přišli členové HZS s výukovým programem za žáky 1.,
2. a 6. ročníku. Starší žáci zhlédli filmové představení Winton
Train.
Ve čtvrtek si v rámci projektového dne žáci zopakovali své znalosti z oblasti ochrany člověka za
mimořádných událostí při plnění úkolů v Kojetíně i jeho okolí,
v pátek se uskutečnil turnaj žáků
6. - 9. ročníku v malé kopané
„O dort ředitelky školy“ a ostatní
žáci se zúčastnili akce „Bezpečné město“, kterou uspořádalo  
MěDDM Kojetín ve spolupráci
s MěÚ, Městskou policií Kojetín
a Policií ČR.
Celý týden vycházel z projektu
Zdravá škola a rozvíjel kompetence školního vzdělávacího programu školy.
Miluše Štefanová

Exkurze
V pondělí 19. dubna 2010 proběhla v Olomouci ve Vlastivědném muzeu exkurze Her a klamů,
jež měla matematicko - fyzikální
zaměření a které se zúčastnilo 21 dětí ze všech tříd druhého
stupně. Vše proběhlo podle plánu a výstava se setkala s velkým
úspěchem a zájmem u dětí, kde
si mohly vyzkoušet různé matematické a fyzikální zajímavosti
v praxi.
Miroslav Kovařík
a Renata Vysloužilová

Přípravná třída
Vážení rodiče, od září nového školního roku 2010 - 11 otevíráme přípravnou třídu pro děti s odloženou
školní docházkou, ale také pro děti
předškolního věku, které půjdou
k zápisu do prvních tříd až v příštím
školním roce.
Naše zkušenosti a výsledky nás
opravňují k vřelému doporučení
přípravné třídy pro vaši ratolest.
Získá zde  základy  vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro
úspěšný vstup do ZŠ. V přípravné třídě je nízký počet dětí, výuka  
probíhá převážně hravou formou
v kratších intervalech. Třída je vybavena množstvím pomůcek. Vaše
dítě tak má možnost naučit se cílevědomé, řízené činnosti pomalu
a nenásilnou pozvolnou a zajímavou formou.
Děti přípravné třídy se účastní běžného života školy, jako jsou návštěvy kulturních akcí, sportovní soutěže, výtvarné soutěže, výstavky
a besídky.
Výhodou pro vás rodiče je bezplatnost výuky. Vaše dítě obdrží zdarma různé pomůcky a potřeby.
Možnost pobytu v naší školní družině v ranním i odpoledním čase je
samozřejmostí.
V případě zájmu nás kdykoli navštivte.
E-mail:
reditelka@zssvcecha.kojetin.cz
Telefon: 581 762 032
Ředitelna: 581 762 284
vedení školy
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Základní umělecká škola Kojetín
ZUŠ Kojetín informuje
Tak jako každý rok, zúčastnila
se naše škola soutěže pořádané
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR, tentokrát v komorní hře dřevěných dechových
a žesťových dechových nástrojů. Žáci Libora Žabenského získali v okresním kole v Přerově
3. místo. Byli to tito žáci: Radek Juračka, Josef Kusák, Martin Kvíčala,
Lukáš Procházka, Jan Pavlíček,
Zdeněk Kvíčala, Tadeáš Pískovský,
Marie Tomaníková, Jiří Tomaník
a Michal Jež.
Žákyně ze třídy Rity Ryndové získaly 1. místo v okresním i krajském
kole a postoupily až do celostátního
kola, které se konalo v Liberci.

Byly to tři soubory ve složení: Monika Psotková, Lucie Zajacová, Marcela Pěchová, Barbora Kalousová,
Petra Procházková, Tereza Čechová, Aneta Dostalíková a Adéla Paráková.
V celostátním kole pak tyto soubory
získaly toto ocenění: trio ve složení
Tereza Čechová,Aneta Dostalíková
a  Adéla Parákova 2. místo, trio ve
složení Monika Psotková, Lucie Zajacová a Marcela Pěchová 1. místo.
Naprosto profesionálně reprezentovaly soubory ve složení Monika
Psotková,Lucie Zajacová, Marcela
Pěchová, Barbora Kalousová a Petra Procházková naši školu na celostátní přehlídce „Máme rádi baroko“
v Opavě 24. března 2010. Této přehlídky nejlepších barokních soubo-

rů se zúčastnily takové školy, jako
Praha, Ostrava nebo Olomouc.
Dále proběhla v Zábřehu na Moravě přehlídka nejlepších klavíristů
Olomouckého kraje, které se zúčastnila Marcela Pěchová ze třídy
Miluše Venclíkové.
Tyto výsledky jednoznačně zobrazují úroveň výuky na naší škole.
Vážení rodiče, využijte jedinečné možnosti a zapojte své děti též
do tohoto procesu. Příjímáme žáky
jak do přípravné hudební výchovy, tak
i do prvních ročníků základního
stupně. Přednostně umístíme zájemce o hru na zobcovou flétnu,
klavír, elektronické klávesové nástroje, dechové a bicí nástroje.
Petr Vacek
ředitel ZUŠ Kojetín

Gymnázium Kojetín
Srdíčkový den
Už to zní jako
evergreen nebo
spíš odrhovačka, ale…
V
pondělí
a
úterý
19.
a 20. dubna se
naše škola opět zapojila do projektu
občanského sdružení Život dětem
v rámci tzv. „srdíčkových dnů“ a vy,
občané Kojetína, jste opět dokázali,
že máte srdce na svém místě, ačkoliv již musíte mít dvířka ledničky

Pod ochranou hradeb
Rok se s rokem sešel a debatní
klub Gymnázia Kojetín opět zavítal
do Nymburka, tentokrát na poslední
kvalifikační turnaj Debatní ligy. Ten
se letos, jak již název článku napovídá, nesl v poněkud gotickém stylu. Probíhal totiž paralelně s oslavami sedmi set let od pobytu Elišky
Přemyslovny v tomto středočeském
městě.
Z Kojetína se v doprovodu nováčků
z uskupení jménem Supermandarinky do boje o postup vydaly týmy
Mr. ERROR a Benešovi Dekreti.
Pochopitelně se tak stalo pod pedagogickým dohledem jejich trenérky
Taťány Dohnalové.

plná magnetek se zvířátky a možná
uvažujete o koupi ledničky nové,
ačkoliv vaše klíčenky s přívěsky
ve tvaru srdíček vám trhají kapsy
(ne však srdce!).
Děkujeme, že jste byli ochotni nás
znovu podpořit!
Tentokrát jste přispěli částkou necelých čtrnácti tisíc na nákup inkubátorů a na nákup dalších potřebných
zařízení pro dětské nemocnice
a zařízení pečující o nemocné,
opuštěné a postižené děti v Čechách i na Moravě.
Děkujeme také prodávajícím stu-

dentům, protože ani bez nich - stejně jako bez vás, milí Koječáci - to
prostě nejde.                            -em-

První kolo debat proběhlo již v pátek večer, po něm následovalo ubytování a zábava - tentokrát individuální, avšak jak bývá zvykem při turnajích takového významu, není na
zábavu příliš mnoho času. Během
soboty pak debatéry čekala další
tři kola, z nichž jedno bylo vyhrazeno pro obávanou nepřipravenou
debatu. Vzhledem k ustanovenému
počtu debat na turnaj zákonitě následovalo před nedělním odjezdem
poslední kolo debatního klání. Pro
zpestření programu a posílení vědomí o historickém významu návštěvy
slavné Přemyslovny se organizátoři
rozhodli také pro dramatický výstup  
místního dramatického spolku.
Debatní turnaje na půdě nymbur-

ského gymnázia se vždy nesou
ve velmi dobré a přátelské atmosféře, což je pro všechny účastníky
vzhledem k absolutnímu vytížení
velmi příjemné. Návrat na toto místo je pro všechny „ostřílené“ debatéry již tradicí, avšak tentokrát se
kojetínská výprava na první místo
neprobojovala. Tento fakt však není
v žádném případě negativní zkušeností, vždyť tým Supermandarinky,
jemuž byl poslední kvalifikační turnaj letošní sezóny první debatní
zkušeností mimo školu, se umístil
mezi konkurencí zkušených debatérů z celé republiky na úctyhodném
třetím místě. I pro Benešovy dekrety byl turnaj úspěšný, tab 65.148 jim
stačil na postup do finále Debatní

13

Kojetínský zpravodaj

5/10

Gymnázium Kojetín
ligy, které se bude konat tentokrát
v Praze. Poslednímu soutěžnímu
uskupení, Mr. ERRORovi, chybělo
k postupu pouze několik bodů, ale

i je přesto může těšit pocit z dobře
odvedené práce během XV. ročníku
Debatní ligy.
Nezbývá nic víc, než popřát po-

stupujícím hodně štěstí ve finále
a společně se těšit na zahájení
příštího, již šestnáctého ročníku.
Lukáš Burget, kvinta GKJ

Beseda s Pavlem
Kohoutem

o svých dětech, o politice, o přátelích, o svých prioritách… A vyprávěl
vestoje a více než hodinu, ačkoliv
v červnu oslaví své už dvaaosmdesáté narozeniny, jež by mu mimochodem nikdo v sále nehádal.
A ještě předtím, než začal vyprávět
(respektive odpovídat na dotazy
studentů), přečetl nám krátký fejeton ze své knihy O všem a o ničem,
byl to text o slušnosti, která se dnes
jeví lidem jako - v lepším případě staromódnost.
Zazněla spousta dotazů, zazněly
vyčerpávající odpovědi. Více však
určitě bylo otázek, jež nemohly být
z časových důvodů položeny. Tak

jsme se nakonec sice nedověděli,
kde je zakopán pes (to si musíme
přečíst ve stejnojmenné knize), ale
zcela jistě víme, kde je jádro pudla,
pardon Kohouta.
-em-

Těžko. Zastavíme veškerou těžbu
dřeva v deštných pralesech? Těžko. Docílíme toho, že pitná voda
bude přístupná všem, kteří ji potřebují? Těžko. Zachráníme ohrožené
druhy organismů a rozšíříme jejich
populaci? Těžko. Můžeme za globální oteplování a podobné hrůzu
vyvolávající procesy jen a pouze
my - lidé? Těžko. Mohli za skončení
doby ledové mamuti? Těžko. Máme
k tomuto ožehavému tématu dostatek informací? Těžko. Funguje
dostatečná osvěta? Těžko. Uvědomuje si každý z nás, že něco může
změnit? Těžko. Víme vůbec, jak by
taková zelenomodrá budoucnost
měla vypadat? Těžko.
Pomohou nám nové technologie
při pokusech o tuto budoucnost?

Možná. Je globální oteplování  větší hrozbou než zbraně hromadného
ničení? Možná. Může být ochrana
přírody pro někoho prvkem, který ho omezuje? Možná. Může se
lidstvo poučit ze svých předešlých
chyb? Možná. Utopíme se v oceánu
po tom, co roztají ledovce? Možná.
Pomůže nám modlit se k bohům?
Možná.
Stojí vůbec všechna ta námaha za
větší pravděpodobnost přežití dalších generací? Určitě. Je důležité
si toto téma připomínat? Určitě.
Mohou se zapojit úplně všichni?
Určitě.
Mohou, ale budeme při tomto snažení o lepší - zelenější a modřejší
- budoucnost jednotní? Snad.
Daniela Hostašová, 1. ročník

Jsem jedna maturitní otázka, to bylo
první sdělení, jež jsme zaslechli
z úst legendy české literatury, spisovatele Pavla Kohouta, sdělení,
jímž vyšel vstříc nám, nesmělým
posluchačům a jímž dostál svému
„kouzlu první věty“. Ano,  byli jsme
více posluchači než účastníci besedy, jakkoliv se to zdá nelogické,
a byli jsme okouzleni. Tím, kdo vyprávěl a okouzlil, byl samozřejmě
slavný spisovatel. A mluvil opravdu
poutavě: o svém životě, o svém díle,

Zamyšlení nejen ke Dni
Země
Umíme my - dnešní úžasně moderní vyspělá civilizace - žít zeleně
a zároveň modře? Řekli bychom
„v souladu s přírodou“? Těžko.
Umíme se změnit v úžasně moderní vyspělou civilizaci, která to
zvládne?   Těžko. Máme všechny
lidi donutit, aby třídili odpad? Těžko. Musí mít každý svou zahrádku,
kde si bude pěstovat zeleninu bez
použití pesticidů? Těžko. Budeme
stavět jen energeticky soběstačné
domy? Těžko. Všechny nevyužité plochy budou pokryté solárními
panely? Těžko. Každý bude jezdit
na kole, místo aby nasedl do auta?
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Městský dům dětí a mládeže Kojetín
Dopravní soutěž
Od března 2010 pořádá MěDDM
pro základní školy výukový program zaměřený na dopravní výchovu. 1. část, tedy získání praktických

Velikonoční prázdniny
První den velikonočních prázdnin
jsme s dětmi místo cyklo výletu zůstali kvůli nepřízni počasí v Koje-

Příbytky a úkryty
v krajině
V rámci projektu „Rok biodiverzity rok přírodní a kulturní rozmanitosti“
jsme pro žáky 4. - 6. tříd základních
škol uspořádali výukový program „Příbytky a úkryty v krajině“. Celá akce
byla díky nepřízni počasí přemístěna
na ZŠ nám. Míru, ale i přes tento „nedostatek“ se mohly děti dovědět něco
o drobných pěvcích žijících na našem
území, podívat se, jak se vyrábí ptačí
budky pro sýkorku a rehka, které připravili studenti ze střední školy řez-

dovedností z oblasti první pomoci,
chování cyklisty na křižovatce a poznávání dopravních značek, již proběhla na Sokolovně od 23. do 25.
března. Na tuto část žáci navázali
psaním dopravních testů, které pro-

běhlo ve školách od 6. - 8. dubna.
Poslední část, tedy jízda zručnosti
pod názvem „mladý cyklista“ nás
teprve čeká v červnu 2010.

tíně. Ale ani to nás neodradilo od
toho, abychom si to pořádně užili.
Kola jsme vyměnili na celé dopoledne za bowlingové koule. Po obědě se počasí umoudřilo, a tak došlo
i na letošní první opékání špekáčků. Druhý den prázdnin jsme se
vydali do Aqua parku v Olomouci,
kde jsme vystřídali snad všechny
atrakce, které se nabízejí. Největší
oblibu si u dětí získal tobogán a pro
ty otrlejší tzv. trychtýř. Pár otužilců
se dokonce vydalo do venkovního
bazénu. Velmi příjemné také bylo
posezení ve vířivce.
Jana Hrušáková

Turnaj ve florbalu

Martina Dočkalová

V sobotu 10. dubna 2010 se naše
děti ze zájmových kroužků Florbal
II. a Florbal III. zúčastnily florbalového turnaje v Hranicích na Moravě.
Obě družstva se umístila na
1. a 2. místu.
Atmosféra mezi spoluhráči byla výborná a po celou dobu vládl mezi
dětmi soutěživý duch.
Dětem se v Hranicích velmi líbilo
a těší se na další turnaje.
Martina Dočkalová

bářské v Tovačově. Dále si zahrály   u nás. Další skupina si tento program
pantomimu a dověděly se mnoho za- vyzkouší 27. dubna a my doufáme,
jímavých věcí o biodiverzitě a o tom, že do té doby se počasí umoudří.
kde se ukrývají některá zvířata žijící
Martina Dočkalová
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Městský dům dětí a mládeže Kojetín
Za barevný Kojetín
Den Země jsme si v Kojetíně připomněli netradičně na Sokolovně.
Pro žáky 1. stupně byl připraven
program s firmou EKO KOM, která
dětem zábavnou formou vysvětlila problematiku tříděného odpadu. Návštěvníci se také zúčastnili
sportovních aktivit, za které získali
„krejcárky“ a ty pak směnili např.
za magnetky, rozvrhy, omalovánky,
krabičky na svačinu, termo tašky,
psací potřeby aj.
Druhý stupeň základních škol si
mohl zahrát „Eko hry s domečkem“,
mezi které patřilo např. „Petko, nezlob se“, kde vyhrála barva žlutých.
Na dalších stanovištích si z Pet lahví žáci vyrobili „Eko louku a Eko řetěz“, kde každý článek představoval

I. ročník taneční
soutěže Tanec je život
V pátek 16. dubna 2010 odpoledne proběhl 1. ročník taneční soutěže Tanec je život v tělocvičně
Gymnázia Kojetín. Svá vystoupení
předvedly taneční zájmové kroužky
Kvítko, Free dance, Street dance,
Gate, Orientální tance a jediné sólo
jsme viděli v podání Nikoly Krištofové.
Na „soupeření“ tanečníků dohlížela svým přísným, ale spravedlivým
okem odborná porota a to ve složení
dam - Hana Dvouletá, Olga  Fidrová,
Michaela Krejčířová a Jana Kytlicová.  Ty hodnotily výběr hudby, způsob provedení, jednotnost projevu
u skupin, choreografii, výraz, vzhled
a originalitu tance.   
Na všech soutěžících bylo poznat,
že je tancování baví. A i když někteří měli svou premiéru, zvládli svůj
„úkol“ na výbornou.   Předvedli se
nám také mladí a nadějní choreo-

jednotlivého účastníka. Na konci si
mohli žáci vyrobit „Eko květináč“,
do kterého si zasadili bylinky.
Martina Dočkalová

grafové - Jaroslav Buchta, Daniela
Kytlicová, Natálie Fidrová a Veronika Burešová.
Diplom za výběr hudby získala taneční skupina Free dance, diplom
za způsob provedení Street dance, diplom za jednotnost projevu
„mladší“ holky z Orientálních tanců, diplom za choreografii Kvítko,
za originalitu tance skupina Gate
a diplom za výraz a vzhled „starší“
holky z Orientálních tanců. Ocenění
získala jednohlasně Nikola Krištofová za improvizaci. Porota udělila
jako bonusové ještě další tři účastnické listy.              Petra Otáhalová

Show dance
Děti ze zájmových kroužků Street
dance a Gate se zúčastnily soutěže
v moderním tanci v Uherském Hradišti.
Konkurence byla veliká a soutěž
byla pro děti novou zkušeností.
I přesto se děti  snažily a všechna
vystoupení se jim vydařila.
Martina Dočkalová
Tábory na léto 2010
3. - 8. 7. 2010
CYPRINUS CARPIO
- soustředění mladých rybářů
4. - 16. 7. 2010
PO STOPÁCH INDIANA JONESE
- stanový tábor v Nejdku
17. - 24. 7. 2010
TOVAČOVSKÁ ŠUPINA
- rybářský tábor v Tovačově
26. - 30. 7. 2010
ŠMOULÍ TÝDEN
- příměstský tábor (od 1. třídy)
2. - 6. 8. 2010
PIRÁTSKÁ DOBRODRUŽSTVÍ
- týdenní pobyt v Kančích horách
9. - 13. 8. 2010
RYCHLÁ ROTA
- příměstský tábor (od 1. třídy)
16. - 20. 8. 2010
NA DIVOKÉM ZÁPADĚ
- příměstský tábor (od 1. třídy)
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Kam za kulturou
POJEĎTE S NÁMI Z KOJETÍNA
na největší metalovou slavnost

SONISPHERE FESTIVAL
METALLICA, SLAYER
MEGADETH, ANTHRAX
Heaven & Hall, Mastodon,
Rise Against, Alice In Chains,
Stone Sour, Volbeat,
DevilDriver, Pendulum (DJ set),
Adam Freeland, John B a další
!Účast světových kapel potvrzena!

sobota 19. června 2010, Letiště Mimoň
Cena vstupenky: 1.690 Kč (stání)
Autobus z Kojetína i zpět: 510 Kč
Přihlášky a informace:
Městské kulturní středisko Kojetín
nám. Republiky 1033 - Sokolovna
telefon: 581 76 20 46, 774 001 405

Výstava u příležitosti 60 let trvání divadelního souboru
Hanácká scéna MěKS Kojetín

TRADICE OCHOTNICKÉHO
DIVADLA V KOJETÍNĚ

Výstava je otevřena v prostorách
expozice muzea VIC
a bude veřejnosti zpřístupněna po celý rok 2010
Nová expozice seznamuje návštěvníky
s prvopočátky a vývojem ochotnického divadla
v našem městě.
Výstava obsahuje nepřeberné množství
historických materiálů - fotografie, plakáty,
pozvánky, scénáře,
kulisy, kostýmy, rekvizity...
Expozice muzea VIC
Vzdělávací a informační centrum Kojetín
Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Výstava obrazů a grafiky

VĚRA HEJDOVÁ Z UHŘIČIC

STAVĚNI MÁJA

Výstava otevřena od 23. dubna do 6. června 2010
Galerie VIC - Vzdělávací a informační centrum
Masarykovo nám. 8, Kojetín
Otevřeno: po - pá 9 - 11 a 12 - 17 hodin
so, ne po telefonické dohodě
(telefon: 581 202, 774 001 403)

v parku před Sokolovnó v Kojetíně
Dávéte bacha a dbéte na bezpečnost!

Zájezdní vystoupení v Troubkách
divadelního souboru Hanácká scéna Kojetín
bláznivá komedie Kena Ludwiga

Národopisné sóbor Hanácká beseda
a celá kojecká kultůra
všecky ze srco zvó na staró hanáckó tradico

v soboto 1. května 2010
od 18.00 hodin se bode máj stavět

TENOR NA ROZTRHÁNÍ

Zájezdní vystoupení v Záříčí
divadelního souboru Hanácká scéna Kojetín
bláznivá komedie Kena Ludwiga

TENOR NA ROZTRHÁNÍ

Uvádí: Hanácká scéna Kojetín
v režii Jany Novákové z Olomouce
Účinkují: Lenka Šípková, Marie Němečková,
Lucie Němečková, Alena Indráková, Marek Machalík,
Milan Ligač, Bedřich Mokrý j. h., Bronislav Mašík j. h.

čtvrtek 6. května 2010 - 19.30 hodin
Kulturní dům Záříčí

Národopisné sóbor Hanácká beseda
a celá kojecká kultůra
všecky ze srco zvó na staró hanáckó tradico

KÁCENI MÁJA
S MÁJOVÓ VESELICÓ

v soboto 29. května 2010
od 18.30 hodin bode máj pokácené
(proběhnó scénky a všecko k temu)
v parku před Sokolovnó v Kojetíně
Dávéte bacha a dbéte na bezpečnost!

Uvádí: Hanácká scéna Kojetín
v režii Jany Novákové z Olomouce
Účinkují: Lenka Šípková, Marie Němečková,
Lucie Němečková, Alena Indráková, Marek Machalík,
Milan Ligač, Bedřich Mokrý j. h., Bronislav Mašík j. h.

pátek 7. května 2010 - 19.30 hodin
Kulturní dům Troubky
Koncert

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
KOJETÍN
středa 19. května 2010 - 16.00 hodin
Sokolovna Kojetín

Všechny srdečně zveme
na květnovou taneční zábavu

MÁJOVÁ VESELICE

sobota 29. května 2010 - 20.00 hodin
K tanci a poslechu hraje kapela
Karel Caha a Olga Nováková z Přerova
Sokolovna Kojetín, vstup: 50 Kč
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Kam za kulturou
Tradiční červnový

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VIC
pátek 4. června 2010

Zpřístupnění všech prostor Vzdělávacího
a informačního centra Kojetín
Vernisáž výstavy děl členů

TVŮRČÍ SKUPINY
SIGNÁL 64 KOJETÍN

Tradiční červnová akce
pro všechny děti k jejich svátku i jejich rodiče

VÍTÁNÍ LÉTA

pátek 4. června 2010 - 17.00 hodin

Bohatý program pro děti
- taneční a pěvecké vystoupení, hry a soutěže,
možná příjde i kouzelník nebo pohádka...
Nádvoří Vzdělávacího a informačního centra Kojetín
vstup: volný
Za nepříznivého počasí se akce nekoná!

pátek 11. června 2010 - 17.00 hodin

Výstava bude otevřena do 30. července 2010
Galerie VIC - Vzdělávací a informační centrum
Masarykovo nám. 8, Kojetín
Otevřeno: po - pá 9 - 11 a 12 - 17 hodin
so, ne po tel. dohodě (telefon: 581 202, 774 001 403)
Pekelný klubový večer
pro všechny fandy techna a haus-mixu

MASSIVE NIGHT

pátek 11. června 2010 - 20.00 hodin

Letní koncert pěveckého souboru MěKS Kojetín

CANTAS
„DÁVNO SE ZNÁME...“
Křest CD se stejnojmenným názvem
Host: Pěvecký soubor ZŠ Želatovská Přerov
Soubory vede a hudebně doprovází:
Zuzana Zifčáková

pátek 18. června 2010 - 18.00 hodin

Peklo Sokolovny Kojetín

Sokolovna Kojetín

Hanácká scéna v roce 2010
Divadelní soubor Hanácká scéna
Kojetín, člensky poměrně malý,
zažil koncem loňského roku velké
věci. Na počest 60. výročí jeho vzniku byla uspořádána výstava, která
po celý rok 2010 seznamuje návštěvníky se vznikem ochotnického divadla v Kojetíně a s historií
souboru od roku 1949 až po současnost. Další akcí byl Divadelní
ples, upořádaný ochotnými ochotníky spolu s MěKS v Kojetíně. Veselá atmosféra a pestrý program
snad zaručí, že jak se v Kojetíně
zabydlela Přehlídka amatérských
divadelních souborů, stane se
i divadelní ples tradicí. Letošní divadelní sezóna vnesla do života
souboru několik změn. Z mladých,
nadšených amatérských herců se
stali vysokoškoláci, kteří se věnují méně časově náročným akcím
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v rámci kojetínské kultury. Do souboru přišly nové tváře, jedna z nich
nás brzy bohužel opustila, ale jako
nadšená ochotnice pomáhala s přípravou scény. Navrátila se i bývalá
členka, která za dobu své nepřítomnosti úspěšně vystudovala vysokou
školu. Jako hosté do souboru dojíždějí dva herci Divadelního spolku
z Kroměříže. Spolek začal nově
pracovat i pod vedením mladé režisérky z Olomouce Jany Novákové. Ani ona však není kojetínským
divákům neznámá, před lety v souboru hostovala pod režisérským
vedením svého otce Karla Nováka.
Jediné, co se v souboru nezměnilo,
je obrovské nadšení a chuť do práce, touha dál udržovat a rozvíjet šedesátiletou tradici a věřit, že to, co
hrajeme diváky pobaví a dál budou
žít divadlem s námi.
Pro letošní divadelní sezónu nastudoval soubor bláznivou situační
komedii Tenor na roztrhání autora
Kena Ludwiga, která byla napsána
v roce 1989, byla nominována na
cenu Tony, vyšla v pětadvaceti zemích a byla přeložena do šestnácti
jazyků. Jedná se o výborně napsanou frašku v duchu feydeauovských
situačních komedií. Bláznivý pří-

běh talentovaného, ale nesmělého
a opomíjeného človíčka, který čeká
na svoji životní příležitost. Svižný
sled zápletek vyústil v závěrečný bláznivý kolotoč záměn osob
a přesně do sebe zapadajících omylů
a náhodných shod.  Bláznivá situační
komedie, navazující na to nejlepší,
co bylo v tomto žánru vytvořeno, zasadila svůj příběh do prostředí amerického Clevelandu, konkrétně mezi
aktéry místní operní společnosti. Ta
slaví důležité existenční jubileum
a na oslavu si pozvala světoznámého italského tenora, který má
pohostinsky vystoupit v roli Othella
ve Verdiho opeře. Osobní problémy, které tato operní hvězda řeší
alkoholem a prášky na spaní, však
způsobily, že nebyla schopna vystoupit v představení, jež tamnímu
řediteli divadla a jeho společnosti
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Hanácká scéna v roce 2010

slibovala tučný zisk. Co dělat, když
společenská smetánka se již ustrojila do večerní róby v očekávání své
vysněné „star“? Jedno řešení by tu
přece jen bylo: obléknout do kostýmu Othella náhradníka. Stal se jím
Max, ušlápnutý a dosud přehlížený
ředitelův asistentík, který tak hodlal využít jedinečnou životní příležitost naplnit své pěvecké ambice
a zároveň oslnit dívku svého srdce,
ředitelovu dceru Maggie. Zatímco
nepoznaný Max zažíval na jevišti
svůj první úspěch, hvězdný tenor se
opět vzchopil a domáhal se vstupu
na jeviště. Od tohoto momentu se
rozvíjely neuvěřitelné situace, jako
vystřižené z klasických dvojnických
komedií...
V roli Tita Merelliho, světového
tenora, můžete vidět vtipného Bedřicha Mokrého j. h., roli Maxe bravurně hraje Milan Ligač nebo Marek
Machalík, Henryho Saunderse, ředitele divadla, s radostí hraje Bronislav Mašík j. h., roli Maggie, dceru
ředitele, nastudovala mladá nadějná Alena Indráková, roli Marie,
ženu Tita Mereliho, hraje zkušená
Lenka Šípková, Dianu, sopranistku, s chutí zastává již vystudovaná
Lucie Němečková, roli Julie, před-

Bethrayerfest
V sobotu 17. dubna 2010 se
v Kojetíně na Sokolovně uskutečnil již tradiční hudební festival
tvrdé muziky - akce s názvem Bethrayer Meatfly fest. Celý tento
festival, od A do Z má na starost
domácí kojetínská kapela Bethrayer Jako vždy je to událost očekávaná a Sokolovna se v tomto
malém městečku pravidelně plní
k prasknutí a zároveň otřásá
v základech. Kapely se sem sjíždí
z celé republiky a nutno podotknout,
že chlapci z Bethrayer opět vytáhli z rukávu kvalitní kousky. Zahráli

sedkyně spolku přátel opery, se
zhostila samotná vedoucí souboru
Marie Němečková a hotelového poslíčka s úsměvem podávají Marek
Machalík nebo Milan Ligač. Zvuk
a světla profesionálně zajišťuje Zdeněk Novák, text sledují Hana Svačinová a Soňa Žatecká, kostýmy pro
soubor ušila Marie Burdová, složitou scénu vyrobilo SOU Tovačov
a celý soubor se pak podílel na jejím
finálním dotvoření (nátěry, záclony,
bytové doplňky).
Premiéra, která se konala 5. března 2010 v sále Sokolovny, dopadla na výbornou, herci podali skvělé
výkony, režisérka nešetřila chválou,
diváci se výborně bavili a odcházeli spokojeni. MěKS Kojetín tímto
děkuje všem členům Hanácké scény, že pro soubor dělají maximum
a pokračují v tradici ochotnického
divadla v Kojetíně, Janě Novákové

za profesionálně odvedenou režijní
práci, všem příznivcům, kteří se na
této inscenaci podíleli a také všem
věrným divákům za podporu.
Zvážte - od září 2010 divadelní soubor Hanácká scéna začne s nácvikem nové inscenace. Proto vyzýváme všechny nadšence a fandy
divadla, kteří mají chuť si zahrát neváhejte a přidejte se do Hanácké
scény!
členové Hanácké scény
Foto: J. Večeřová, svah

VZPOMÍNKA
V sobotu 10. dubna 2010
zemřela v Praze ve věku 80 let
zakládající členka divadelního
souboru Hanácká scéna Kojetín

paní Drahomíra Karpelisová,
rozená Kopřivová
V prvním období činnosti Hanácké
scény hrála v mnoha inscenacích
a vytvořila řadu hezkých
divadelních postav. Měla zásluhu
na vynikající úrovni souboru.
Nezapomeneme!  
Přátelé a členové souboru
Hanácká scéna Kojetín
Luca Brasi a Checkpoint z Prahy,
Concrete z Plzně, Magma Hotel
ze Štětí, Sic.Engine z Brna, Hazydecay z Olomouce, Dark Gamballe z Vyškova no a samozřejmě

v hlavním čase již zmíněná kojetínská úderka. Večer to byl více než
povedený a můžeme se opět těšit
na další pokračování, které bude
v říjnu 2010!
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Z akcí Městské knihovny Kojetín
Besedy se spisovatelem Janem Sobotkou, autorem knih „O čertu Pepiášovi“

Křest knihy Amatérské divadlo na Tovačovsku
Nová publikace
o amatérském divadle
V neděli 11. dubna 2010 se konal
v obřadní síni zámku v Tovačově
křest knihy   Amatérské divadlo na
Tovačovsku.
Přátelům amatérského divadla se
tak dostává do rukou publikace,
která popisuje vznik a vývoj amatérského divadla nejen v Tovačově,
ale také v Kojetíně, v Brodku u Přerova, v Citově, Dubu nad Moravou,
Ivani, Klopotovicích, Nenakonicích
a Troubkách. Časově zasahuje do
období od poloviny 19. století  až do
druhé poloviny 20. století. Práce má
bohatý poznámkový aparát, foto-

grafickou přílohu, seznam pramenů
a literatury.
Součástí sborníku je také příspěvek
Františka Řezáče „Tradice ochotnického divadla v Kojetíně - Šedesát let
Hanácké scény Kojetín“.
Knihu připravil kolektiv autorů pod
vedením Ingrid Silné, ilustrace a gra-

fická úprava je dílem Hany Kremplové. Vydala Obecně prospěšná společnost Tovačovský zámek, Region
Věrovany a město Tovačov.
Knihu si můžete zakoupit ve Vzdělávacím a informačním centru Kojetín,
Masarykovo náměstí 8, tel: 581 202
202 (Okresní dům).                     řez

Vyhlášení nejlepších sportovců za rok 2009
v kategoriích:
- sportovní naděje (do 15 let),
- jednotlivci za sportovní úspěchy v roce 2009 - do 19 let věku včetně,
- jednotlivci za sportovní úspěchy v roce 2009 - věk 20 let a starší,
- sportovní kolektiv za sportovní úspěchy v roce 2009,
- osobnost v oblasti sportu - za mimořádné zásluhy o rozvoj kojetínského sportu.
v pondělí 17. května 2010 v 17.00 hodin, Sokolovna Kojetín
Vyhlášení proběhne za účasti českého reprezentanta v běhu na lyžích,
držitele bronzové olympijské medaile ze ZOH ve Vancouveru, Jiřího Magála.
20
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Centrum sociálních služeb informuje o akcích
Trénink paměti
Spousta starších lidí a seniorů má
problém s pamětí. Nejvíce s pamětí
krátkodobou, která jde ale procvičovat jednoduchými úkoly a cvičením.
Do Centra sociálních služeb Kojetín jsme si pozvali trenérku paměti
z Domova pro seniory v Tovačově
- Lenku Pazderovou, která se již nějaký čas trénování paměti se seniory věnuje. Připravila si jednoduché
cvičení a úkoly, které zlepšují paměť
a učí seniory, jak si co nejjednodušeji získané poznatky zapamatovat.

Cílem   je, aby senioři byli schopni využít
techniky a strategie
pro lepší zapamatování v jejich každodenním životě. Trénování paměti proběhlo
15. března 2010 na
DPS Dr. E. Beneše 3,
kterého se zúčastnilo
14 seniorů. Pro velký zájem jsme tentýž
týden stejnou akci
uspořádali i na DPS
J. Peštuky, které se zúčastnilo 18 seniorů.                      Lenka Slováková

Vítání Velikonoc
Přivítat Velikonoce a první jarní dny
přišli klienti Centra sociálních služeb Kojetín, zdravotně postižení
občané a senioři z řad veřejnosti.
Přišli již tradičně do velkého sálu
Hotelu Pivovar, kde bylo pro všechny připraveno malé občerstvení
a hlavně bohatý a pestrý kulturní
program.
Odpoledne bylo zahájeno vystoupením dětí z Mateřské školy Kojetín, které zatančily a zarecitovaly
básničky o jaru.

Jako další bod programu bylo vystoupení dvou studentek Gymnázia
Kojetín a žákyně ZŠ Kojetín, které
navštěvují také Základní uměleckou
školu Kojetín, kde hrají na flétny.
Pracovnice Centra sociálních slu-

Výroba velikonoční
dekorace

žeb Kojetín Olga Trefilová návštěvníkům vysvětlila význam velikonočních svátků, co jednotlivé velikonoční dny  znamenají a jaké tradice
a zvyky se při těchto svátcích dodržují.

Na poslední březnové pondělí se
sešli členové Klubu důchodců, senioři a zdravotně postižení občané ve Víceúčelové klubovně, aby
společně s pracovnicemi Centra
sociálních služeb Kojetín připravili velikonoční výzdobu. Všichni
zúčastnění si mohli za pomoci
různých technik vyrobit a také odnést domů výzdobu k velikonočním svátkům. Tuto akci navštívilo
14 seniorů.  
Lenka Slováková

Jako poslední vystoupily děti ze zájmového tanečního kroužku Kvítko
při Městském domě dětí a mládeže
Kojetín, který vede Jana Kytlicová. Celé odpoledne zpříjemňovala
a k tanci hrála hudba pana Přikryla.
Mnozí návštěvníci protančili celé
odpoledne.
Akce „Vítání Velikonoc“ se zúčastnilo 60 seniorů.
Lenka Slováková
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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov
„Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme.
Díky ní naši předkové došli u Boha uznání. Vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen Božím slovem,
takže to, co vidíme, nevzniklo z ničeho viditelného.“ Židům 11,1-3

PROGRAM SETKÁNÍ V KVĚTNU
2. 5. 2010 (neděle)
Cantate - 4. neděle po Velikonocích

9. 5. 2010 (neděle)
Rogate - 5. neděle po Velikonocích (Den matek)

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

od 10.00 hodin v Husově sboru

2. 5. 2010 (neděle)
Cantate - 4. neděle po Velikonocích

13. 5. 2010 (čtvrtek)
Oslavení (Nanebevstoupení) Páně

od 10.00 hodin v Husově sboru

od 18.00 hodin na faře

Bohoslužby ve Skalce

Bohoslužby v Kojetíně

3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5. a 31. 5. 2010 (pondělí)

Duchovní výchova

od 13.30 hodin v ZŠ Svat. Čecha (6.A)
3. 5. 2010 (pondělí)

Bohoslužby v Kojetíně

Májová pobožnost

16. 5. 2010 (neděle)
Exaudi - 6. neděle po Velikonocích

Bohoslužby v Polkovicích

od 8.15 hodin v obřadní síni Obecního úřadu

Májová pobožnost v Tovačově

od 15.00 hodin v DS Tovačov (společenská místnost)

16. 5. 2010 (neděle)
Exaudi - 6. neděle po Velikonocích

4. 5., 11. 5., 18. 5. a 25. 5. 2010 (úterý)

od 10.00 hodin v Husově sboru

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

23. 5. 2010 (neděle)
Vylití Ducha svatého - Hod Boží svatodušní

Duchovní výchova

5. 5., 12. 5., 19. 5. a 26. 5. 2010 (středa)

Modlitby a zpěvy z Taizé

od 18.00 hodin v Husově sboru

Bohoslužby v Kojetíně

Slavnostní bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

6. 5., 20. 5. a 27. 5. 2010 (čtvrtek)

30. 5. 2010 (neděle)
Nejsvětější Trojice - 1. neděle po svatém Duchu

od 18.00 hodin na faře

od 10.00 hodin v Husově sboru

Májová pobožnost

Bohoslužby v Kojetíně

„Bůh ať je požehnán - mou prosbu neodmítl, svou lásku mi neodňal!“ Žalm 66,20
Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho dalšího najdete na našich
webových stránkách: http://ccshkojetin.wz.cz/

Ze života katolické farnosti
Milí čtenáři,
květnem začíná druhá polovina jara, a tím i období považované mnohými za nejkrásnější
v roce. Příroda, definitivně probuzená ze zimního
spánku, předvádí to nejlepší
ze svého umění - stromy se
odívají do svěží zeleně mladých lístků či sněhobílé barvy
květů, louky září všemi barvami a jsou plné včelího bzučení. Zahrady zní hlasy těch,
kdo volné chvíle tráví nejraději
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s rýčem nebo motykou v ruce, sportovci vybíhají z tělocvičen na venkovní hřiště a i ti, kdo upřednostňují
odpočinek pasivní, využijí raději zahrádku než zakouřenou restauraci.
Radostnou atmosféru má měsíc květen i v katolické církvi. Patří většinou ještě do velikonoční doby,
a navíc je celý věnován Panně Marii: v kostelech se
každý den v podvečer konají tzv. májové pobožnosti,
při kterých věřící vzývají Matku Boží.
Každoročně však do této květnové nálady vstupují
svátky dvou českých světců a upozorňují na to, že lidský život nemůže být jen naplněn radostí, tak jako nemůže být jen tragický. Ačkoliv jsou sv. Jan Nepomucký
(16. května) i sv. Jan Sarkander (6. května) uctíváni
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Ze života katolické farnosti
jako mučedníci, kteří byli zabiti pro víru, jejich svátky
jsou především důvodem k veliké radosti, plynoucí
z vědomí, že patroni Čech a Moravy jsou v nebi a za
svůj národ se zde přimlouvají.
Osudy těchto světců jsou si navzdory tomu, že je
od sebe dělí více než dvě stě let, dost podobné. Spojuje je především skutečnost, že byli nepohodlní světským pánům své doby a oba zemřeli následkem výslechů a krutého mučení. Jan Nepomucký byl v závěru
14. století generálním vikářem, tedy zástupcem pražského arcibiskupa, a stal se obětí arcibiskupových
sporů s králem Václavem IV. Jan Sarkander, počátkem
17. století farář v nedalekém Holešově, byl umučen
v Olomouci nekatolickými vůdci povstání proti císaři
Ferdinandu II. - podezřívali jej, že během pouti do Polska vyjednal vojenskou pomoc pro císaře. První Jan byl
zabit za domnělou neposlušnost panovníkovi, druhý za
to, že byl panovníkovi věrný, aniž by však spáchal to,
z čeho byl podezříván.
Životy sv. Jana Nepomuckého, patrona Čech, a sv.
Jana Sarkandra, patrona Moravy, dokládají, jak relativní může být vše, co se zakládá jen na moci světské. Pokud osobní zájmy a prospěch vítězí nad službou, pokud se politika stává jen nástrojem k vlastnímu

obohacení, není možné čekat
od takových veřejných činitelů
skutečnou starost o dobro celé
společnosti.
Právě o letošním květnu bychom na tuto skutečnost měli
myslet více než kdykoliv jindy: koncem měsíce se budou konat parlamentní volby
a v nich každý z nás - ten,
kdo volit půjde, i ten, kdo
zůstane doma - rozhodne
o směřování této země na další čtyři roky. Univerzální rady,
kterou stranu volit a kterou
ne, neexistují, vést nás může
a musí pouze výše zmíněná
pravda. Ať už tedy lístky do
volebních uren budeme vhazovat pravou nebo levou rukou, volme takový program, který je v souladu s trvalým dobrem naší země
a za kterým stojí skuteční zástupci lidu, tedy osobnosti,
jejichž cílem je usilovat o blaho celé naší společnosti.
Jiří Gračka

Charita Kojetín
DŮM SVATÉHO JOSEFA - CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY
Komenského náměstí 49 (bývalý klášter), 752 01 Kojetín, Tel. 581 76 21 60,  mob. 720 126 475,
e-mail: stacionar.josef@seznam, www.charita.kojetin.cz

PROGRAM NA MĚSÍC KVĚETEN 2010
úterý 4. 5. 2010 v 10.30 hodin
VÝLET - FLORIA VĚŽKY
Výstava květin a zahradního
příslušenství pro milovníky
přírody (přihlaste se předem)
středa 5. 5. 2010 v 9 hodin
VAŘÍME - PEČEME
Bramboráky
tradičně i netradičně
středa 12. 5. 2010 v 9 hodin
DÍLNA PRO RADOST
Vyrábíme ze slaného těsta
pátek 14. 5. 2010 v 10 hodin
KVĚTINOVÁ ZAHRÁDKA
Vysazujeme květiny
úterý 18. 5. 2010 ve 12 hodin
PEDIKÚRA
středa 19. 5. 2010 v 9 hodin
VAŘÍME - PEČEME

středa 26. 5. 2010 v 13 hodin
PŘEDNÁŠKA
MUDR. RICHARD KOBZA
Obezita a její komplikace
čtvrtek 27.5.2010 v 9 hodin
MŠE SVATÁ
V měsíci květnu budeme slavit
den maminek, babiček,
tet a všech žen.
Přesný datum a hodina
budou upřesněny

každé úterý a pátek od 9. hodin
zdravotní cvičení
pod vedením cvičitelky
(cvičení na balónech
a jedinečně v Kojetíně cvičení
pomocí elastických lan,
zlepšuje funkci páteře,
protáhne zádové svaly,
posiluje svaly chránící páteř)
Přijďte ve vhodném oblečení
každý čtvrtek od 9 hodin
duchovní setkávání

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

Charita Kojetín tímto děkuje panu Martinu Čechovi za to,
že ve prospěch potřebných naplnil charitní šatník novými
oděvy.
Helena Gračková

pátek 21. 5. 2010 v 9 hodin
TRÉNINK PAMĚTI
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TJ Sokol Kojetín - Tábory v roce 2010
Prázdniny pod stanem ve Vrážném v roce 2010
Pořadatel: TJ Sokol Kojetín - odbor Sport pro všechny, Spolupráce: lektoři CPP ČASPV
Tábory rodičů a dětí
3. 7. - 11. 7. 2010
Tábornická škola
dorostu
- pro účastníky ve věku 15 - 18 let
- vklad 1.650 Kč
Informace Broněk Bobiš
telefon: 777 116 443

24. 7. - 31. 7. 2010
Tábor RaD I.
- pro děti ve věku 2 - 7 let
Informace a přihlášky:
Ivana Stavinohová
telefon: 606 415 262
31. 7. - 7. 8. 2010
Tábor RaD II.
- pro děti ve věku 2 - 9 let
Informace a přihlášky:
Zuzana Veselá
telefon: 608 505 280
a na www.vrazne.net

11. 7. - 24. 7. 2010
Tábor žactva
- pro děti ve věku 10 - 14 let
- vklad 2.300 Kč
Informace Mirek Tvrdý
telefon: 777 116 239

7. 8. - 14. 8. 2010
Rodinné hry
- táborová základna pronajata
Informace a přihlášky viz.
www.rodinnehry.wz.cz

Přihlášky na oba běhy a informace budou k dispozici od února 2010
u Lenky Němečkové
telefon: 777 030 811
Adresa: Nová 1223, Kojetín
e-mail:
lenicka.nemeckova@centrum.cz
nebo na
www.sokolkojetin.estranky.cz

14. 8. - 21. 8. 2010
Tábor RaD III.
- táborová základna pronajata
Informace a přihlášky:
Petr Musil, telefon: 731 558 566

ŠK Brablenci Kojetín pořádají
Šipkový turnaj
k 10. výročí
Kde: Moštárna Kojetín
Kdy: 8. května 2010
od 17.00 hodin
- Hra 501 do
- startovné 100 Kč
bez kreditu
Ceny zajištěny!
Srdečně zvou pořadatelé!
Volejbal v areálu sokolské zahrady
Krajský přebor Olomouckého kraje
ženy (mistrovská utkání)

   8. května 2010
15. května 2010
29. května 2010

Kojetín
Kojetín
Kojetín

-

Bohuňovice
Nové Sady
Velká Bystřice

Začátky mistrovských utkání
jsou v 10.00 a ve 12.00 hodin.
24

Mimořádná nabídka
Cvičitelům, kteří mají zájem
získat zkušenosti
ve vedení táborů
nabízíme možnost stáží
na jednotlivých bězích.
Další akce ve Vrážném
1. 7. - 3. 7. 2010
Stavění tábora
Informace Mirek Tvrdý
telefon: 777 116 239
21. 8. - 22. 8. 2010
Bourání tábora
Informace Mirek Tvrdý
telefon: 777 116 239
Veškeré informace najdete
na webu:
www.sokolkojetin.estranky.cz
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Stolní tenis
Stolní tenis ukončil sezónu
Sezóna 2009/2010 je minulostí. Oddíl stolního tenisu
Sokola Kojetín byl v soutěžích zastoupen čtyřmi družstvy.
Družstvo A v sestavě Odehnal, Orság, Prokeš, Zítka
a s náhradníkem Kilhofem skončilo v krajské soutěži v konkurenci dvanácti družstev na zatím v historii
nejlepším čtvrtém místě s bilancí 12 výher, 3 remíz
a 7 porážek.
Družstvo B v sestavě Kilhof, Dujava, O. Frühbauer, Vrtěl a náhradníky Pištělákem a Floriánem skončilo v přerovském regionálním přeboru
I. třídy na devátém místě s bilancí 7 výher, 6 remíz
a 9 porážek.

Memoriál Rudolfa Silnouška 2010

Družstvo C v sestavě Pištělák, Malý, Frühbauer Jakub,
Štrunc a Frydrych skončilo v přerovském regionálním
přeboru II. třídy na devátém místě s bilancí 5 výher,
4 remíz a 13 porážek.
Družstvo D v sestavě Florián, Huťka, Horák a Nguyen
Thanh Tung skončilo také v regionálním přeboru
II. třídy na desátém místě s bilancí 4 výher, 1 remízy
a 17 porážek.
Žádné z družstev neslaví postup, ale žádné také nesestupuje. Oddíl je přihlášen do Českého poháru, takže je
dost pravděpodobné, že si ještě jako bonus zahrajeme
proti ligovým nebo divizním hráčům. Děkujeme všem
sponzorům a příznivcům. O dění v oddíle se můžete
více dozvědět i na www.pineckojetin.estranky.cz   
-TZ-

V sobotu 10.4.2010 se uskutečnil pod záštitou Města
Kojetín již čtrnáctý ročník oddílového turnaje. Vzhledem k tomu, že se již rozběhly jarní práce a vzhledem
k různým zraněním, nebyla účast (jako obvykle) příliš
vysoká. Na druhou stranu si našli cestu do herny hráči,
kteří v minulosti tento podnik bojkotovali. Tento přístup
vedení oddílu oceňuje.
Účastníci byli rozděleni do dvou skupin, ze kterých postupovali do dalších bojů první čtyři ve skupině. Skupi-

nu A vyhrál Odehnal před Zítkou, Vrtělem a Kilhofem.
Skupinu B Prokeš před Dujavou, Orságem a Horákem.
Čtvrtfinále přineslo jasné výsledky, když Odehnal jasně přehrál Horáka 3:0, i překvapivé, když Kilhof porazil Prokeše 3:1 a pak dvě bitvy, když Orság a Dujava
vyhráli nad Zítkou resp. Vrtělem 3:2. Semifinále bylo
jasnou záležitostí Odehnala a Orsága, kteří přehráli
soupeře Dujavu a Kilhofa shodně 3:0. V boji o třetí místo udolal Dujava Kilhofa 3:2 a ve finále slavil úspěch
Odehnal výhrou nad Orságem 3:1.
Sláva vítězům, čest poraženým!                             -TZ-

Jakub Odehnal a Luděk Vrtěl

Zúčastnil se i Zdeněk Horák

Finále

Vítězí Jakub Odehnal
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SDH Popůvky
Mladí hasiči z Popůvek zahájili
sezónu soutěží
Již od března procvičují mladí hasiči svoje dovednosti
a znalosti nejen v požárním sportu. Soutěží se účastní
ve dvou družstvech - po 7 členech, mladší od 5 do 10
let a starší od 10 do 15 let. První soutěž se uskutečnila
10. dubna v Tovačově pod názvem „Piškvorky“. Soutěžilo se v pěti dovednostních disciplinách, přičemž družstvo
mladších se umístilo na čtvrtém místě, starších pak na
šestém místě. Ze soutěže si všichni odvezli spoustu hezkých cen, zážitků, nových zkušeností, užili si také spoustu zábavy. Pro všechny to byl velmi příjemně strávený
den, navzdory menším překážkám, týkajících se dopravy dětí na soutěž. Naštěstí se našli rodiče, kteří zajistili
dopravu dětí osobními automobily. Už teď se děti těší na

další soutěže a cíl je jasný - umístit se co nejlépe.
Zásahová jednotka zdokonaluje své vědomosti,které
potřebuje k vykonávání své činnosti. Tato školení jsou
veřejná, tudíž je navštěvují i občané Popůvek. Dozví se
spoustu zajímavích informací například ze zdravovědy
nebo požární bezpečnosti. Tímto děkujeme Honzovi
Krejsovi za přípravu poutavých přednášek.
Za SDH Popůvky Zdeněk Zatloukal
SDH Popůvky srdečně všechny zve na
Stavění Májky a Pálení čarodějnic
v sobotu 1. května 2010 od 14.00 hodin
Hřiště v Popůvkách
Kácení Májky
v sobotu 29. května 2010 od 14.00 hodin
Hřiště v Popůvkách

Inzerce
Petr Dvořák

SERVIS A PRODEJ
ŠICÍCH STROJŮ

RYCHLE A KVALITNĚ

tel: 603 213 856
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Správce konkurzní podstaty ZOD Morava
v likvidaci Kojetín, IČ:00149217

nabízí k prodeji
ocelovou garáž
Jedná se o movitou věc postavenou
na pozemku jiného vlastníka,
parc. č.1740 v obci Kojetín.
Garáž bude prodána za nejvyšší nabídku.
Informace na tel.: 571620113,
e-mail: jurecka.ant@seznam.cz
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AUTOŠKOLA GARDAVSKÝ KOJETÍN
náměstí Republiky 1033 (Sokolovna)
Vyučujeme:
1. Kurzy sk. B (osobní)
2. Kurzy sk. T (traktor)  
3. školení řidičů,
4. kondiční výcvik jízd
5. Příprava na zkoušky odborné způsobilosti
řízení mot. vozidel
6. (zkouška po zadržení řidičského průkazu)
7. Kurzy k získání profesního průkazu
k řízení vozidel sk. C, CE, D, DE.
8. Kurzy na získání profesního průkazu
k výuce v autoškole
9. Odborné konzultace ve věci řízení mot. vozidel
(řešení dopravních přestupků, povinná výměna
řidičských průkazů apod.)
Výuku provádí zkušení lektoři
a učitelé  s dlouholetou praxí.
Výhodné ceny kurzů. Možnost splátek po dohodě.
Ing. Jiří Gardavský
Privát: Kojetín, Kroměřížská 777
telefon: 724 896 789, 602 760 767, 581 763 320
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Inzerce

Chovatelské a rybářské potřeby
Marek Ivan
nabízí:
- prodej krmiv, zvířátek a dalších chovatelských potřeb
- lepení  akvárií všech rozměrů a tvarů
- prodej rybářských potřeb včetně živých nástrah po celý rok
Prodejna: Sladovní 689, 752 01 Kojetín
Otevřeno: Po - Pá: 8 - 12 a 13 - 17, So: 8 - 11 hodin
mobil: 608 509 595
!!!Vše za super ceny!!!
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Blahopřání
V sobotu 3. dubna 2010
oslavila své 90. narozeniny

naše maminka Milada Dedková

v kruhu svých dětí, vnoučat i pravnoučat. Oslavu si hezky užila i s tancem
a celá rodina si přeje, aby tu s námi byla ještě hodně dlouho.
Také děkujeme Městu Kojetín a všem, kteří jí přišli
k jejímu významnému jubileu blahopřát.
Dne 18. dubna 2010
oslavila významné životní jubileum 80 let

paní Marie Bosáková

Vše nejlepší, hodně zdraví do dalšího života přejí synové
Petr, Pavel a Libor s rodinami.
Velkou pusu posílají pravnoučata Mareček, Otakar a Magdalénka
Dne 28. dubna 2010
se dožila krásných 78 let

paní Marie Zapletalová z Kojetína

Do dalších let pevné zdraví, štěstí a radost ze života
přejí děti, vnoučata a pravnoučata
Dne 9. května 2010
se významného životního jubilea 80 let dožívá

pan Jaroslav Zapletal (Károš) z Kojetína

Do dalších let hodně spokojenosti, lásky a hlavně zdraví mu ze srdce přejí
dcera Marie s rodinou, dcera Naděžda s rodinou a syn Jaroslav s rodinou
Dne 20. května 2010
oslaví svou osmdesátku

paní Etela Oláhová

Naší drahé mamince, babičce a prababičce
přejeme pevné zdraví do dalších let

Vzpomínky
Dne 19. dubna 2010 jsme si připomněli
40. smutné výročí, kdy nás opustil

pan Alois Procházka

S láskou a úctou vzpomínají dcery Blanka, Liduška,
Božena s rodinami a syn Václav s rodinou
Dne 31. prosince  2010 si připomeneme
7. smutné výročí, kdy nás opustila

paní Anna Procházková

S láskou a úctou vzpomínají dcery Blanka, Liduška,
Božena s rodinami a syn Václav s rodinou
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