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Květnové povodně a záplavy
Vydatné květnové deště způsobily záplavy na řadě
míst Moravskoslezského i Olomouckého kraje. Vlivem
extrémních srážkek dosáhla řeka Bečva na svém toku
3. stupně povodňové aktivity (SPA) a tato situace se začala projevovat v průběhu pondělka 17. května na stavu
vody v řece Moravě u Kojetína. Ve 20.00 hodin byl vyhlášen 3. SPA (ohrožení). Hladina řeky Moravy neustále
stoupala a kulminovala v úterý 18. května na úrovni cca
5 m. Došlo k oboustrannému vybřežení nad Kojetínem
a zaplavení ulic Závodí a Stružní. Zaplaveny byly kromě
domů také fotbalový stadion, koupaliště, střelnice a okolní pozemky. Zároveň byla zaplavena od polí na levém

břehu silnice do Chropyně, která byla jeden den neprůjezdná. 19. května 2010 byl ve 21 hodin odvolán 3. SPA
a ve 22 hodin i 2. SPA. Začaly probíhat práce související s odstraňováním povodňových škod. Prakticky permanentně zasedala povodňová komise Města Kojetína,
v činnosti byli dobrovolní i profesionální hasiči, pracovníci
Technisu s. r. o., městská policie i Policie ČR. Na celkovou rekapitulaci škod a celkové zhodnocení celé události
musíme ještě pár dnů počkat. Hrozba vody totiž Kojetín
s poklesem hladiny v řece Moravě neopustila. Naopak,
následekm vydatných přívalových dešťů byly několikrát
pokračování na straně 3

Zatopená ulice Závodí

Zatopená ulice Stružní

Čerpání vody ze zaplavených sníženin

Zatopený stadion
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada města Kojetín se na 80. zasedání konaném dne 17. května 2010
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila uzavření smlouvy na - schválila uzavření Smlouvy vacímu řízení „Projektant územvybudování přechodu pro chodce o budoucí smlouvě o zřízení věc- ního plánu Kojetín“ o výběru nejna ulici Palackého mezi Městem ného břemene mezi Městem Koje- vhodnější nabídky. Nejvhodnější
Kojetínem a společností STRA- tínem a společností SOLAR 6 s. r. nabídku s nejnižší soutěžní cenou
BAG a. s. za cenu 287.123 Kč o., Počernická 272/96, 108 00 Pra- podal uchazeč Urbanistické střea uzavření smlouvy o poskytnutí ha 10 - Malešice, kdy pozemky:
disko Ostrava, s. r. o., Ostrava finančního příspěvku na realizaci - parcelní číslo 1332/4 - trvalý Poruba za soutěžní nabídkovou
cenu 792 000 Kč s DPH,
stavby „Přechod pro chodce na travní porost o výměře 261 m2,
ulici Palackého v Kojetíně“ mezi - parcelní číslo 1333/10 - ostatní - schválila uzavření Smlouvy
o provedení přezkoumání hospoMěstem Kojetínem a Olomouckým plocha o výměře 1.185 m2,
krajem ve výši 131 600,00 Kč,
- parcelní číslo 5671/2 - ostatní daření města za rok 2010 mezi
Městem Kojetínem a firmou OL
- souhlasila se zveřejněním zá- plocha o výměře 9.745 m2,
měru pronajmout rybník Jordán, - parcelní číslo 5675/1 - ostatní AUDITING, s. r. o., Olomouc, za
cenu 65.000 Kč bez DPH,
na p. č. 284, vodní plocha, o vý- plocha o výměře 486 m2,
měře 9125 m2, Českému rybář- - parcelní číslo 6587/1 - ostatní - schválila výběr dodavatele na
realizaci veřejné zakázky malého
skému svazu, Místní organizace plocha o výměře 1.180 m2,
Tovačov, za účelem využití pro - parcelní číslo 5732/1 - ostatní rozsahu „Rekonstrukce výtahu
v budově polikliniky Kojetín“ ucharybářství, v souladu s § 2 zákona plocha o výměře 465 m2,
č. 99/2004 Sb., ve znění pozděj- zapsány na LV č. 10001 pro k. ú. zeči: Vymyslický - výtahy spol.
ších předpisů,
514055 Kojetín, budou zatíženy s r. o. Uherské Hradiště - Jarošov,
- souhlasila se zveřejněním zá- stavbou „FVE - Kojetín 10 MW“ který byl doporučen komisí pro
měru prodeje části pozemku p. č. vedení přípojky VN 22 kV, v roz- posouzení a hodnocení nabídek
na výše uvedenou zakázku,
5764/1, ost. plocha, o výměře cca sahu situačního nákresu,
80 m2, k. ú. Kojetín, ul. Závodí,
- schválila pořádání akce Ev- - vzala na vědomí informaci
- souhlasila s uzavřením Darovací ropského týdne mobility a Ev- o přerušení provozu Mateřsmlouvy mezi Městem Kojetínem ropského dne bez aut ve dnech ské školy Kojetín v termínu
a SOLAR 6 s. r. o., kdy dárce 16. - 22. září 2010,
od 19. 7. 2010 do 13. 8. 2010,
přenechá obdarovanému finanč- - uložila Jiřímu Šírkovi realiza- - schválila výši úhrad za poskytoní částku ve výši 8.000.000 Kč ci akce Evropský týden mobility vání pečovatelské služby s účinv souvislosti s investiční akcí FVE a Evropský den bez aut,
ností od 1. 7. 2010,
- Kojetín 10 MW, realizovanou na - jmenovala Jiřího Šírka koordi- - schválila provozní dobu a ceny
pozemcích bývalého Cukrovaru nátorem akce Evropský týden mo- vstupného na koupališti v Kojetíně
Kojetín,
v roce 2010 ve stejném rozsahu
bility a Evropský den bez aut,
- předloží Darovací smlouvu - rozhodla na základě výsledku a výši jako v roce 2009.
k projednání ZM 6/2010,
jednání hodnotící komise k zadáJiří Šírek

Starosta města Kojetín
vás zve na
30. zasedání
Zastupitelstva města
Kojetín, které se
uskuteční
v úterý 22. 6. 2010
od 15.00 hodin
v sále Vzdělávacího
a informačního centra
Kojetín, Masarykovo
náměstí 8.
Mojmír Haupt,
starosta města
2
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Květnové povodně a záplavy
pokračování z titulní strany...
v ohrožení ulice Sladovní, Stružní
a Olomoucká, na které se valila
voda z polí nad Kojetínem (z návrší zvaného Nad Psoluky). Na tomto území napršelo za 5 týdnů asi
320 mm vody, především v bleskových přívalech. Jen pro porovnání
- celkový roční úhrn srážek v Kojetíně je 550 - 600 mm. Země, totálně
nasáklá vodou již takové množství
srážek nebyla schopna absorbovat
a voda se tak v podobě přívalu valila přes železniční trať a cesty do
rybníka Jordán. V sobotu 22. května zalila navazující část Olomoucké
ulice, způsobila zatopení některých
domů v ulici Stružní a opět v části
ulice Sladovní. Situace se spodní
vodou je na celém území Kojetína
dnes (psáno 25. května 2010) značně komplikovaná. Spodní voda se
tlačí na povrch a zaplavuje praktic-

ky všechna pole a zahrady, zvlášť
znatelné je to na silnici z Kojetína
do Měrovic nad Hanou. V těchto
hodinách začínají probíhat jednání o odstranění škod způsobených
přívaly vod a záplavami včetně preventivních opatření v postižených
lokalitách. Jedná se o úpravy odtokových poměrů v lokalitě nad Sladovní ulicí, opravy a zprůchodnění
propustků, povodňová opatření na
řece Moravě atd. Vzhledem k uzávěrce KZ a stále poměrně krizové-

mu stavu věcí budeme o přijatých
opatřeních informovat v příštím čísle KZ.
Jiří Šírek

Lužní lesy pojmuly obrovské
množství vody

Voda jde z polí za Kojetínem

Silnice do Chropyně

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců za rok 2009
V pondělí 17. května 2010 proběhlo v sále kojetínské sokolovny slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších
sportovců, sportovních osobností
a sportovních kolektivů za rok 2009.
Hostem programu byl držitel bronzové medaile ze ZOH ve Vancouveru
v běhu na lyžích na 4 x 10 km Jiří
Magál. Kromě oceněných sportovců
se představily mažoretky a žákyně
kojetínského Sokola, děti z mateřské školy v Kojetíně a úspěch také
sklidilo vystoupení rodičů a dětí z TJ
Sokol Tovačov.

Vyhlášení sportovci:
v kategorii sportovních nadějí:
- Ondřej Zendulka (kanoistika),
- Michal Hlavinka (stolní tenis),
- Ondřej Krčmař (fotbal),
- Tomáš Macek (fotbal),
- Jakub Dočkal (fotbal),
v kategorii jednotlivců do 19 let za
sportovní úspěchy v roce 2009:
- Kateřina Kavulová (kanoistika),
- Adéla Stavinohová (volejbal),
v kategorii jednotlivců nad
20 let za sportovní úspěchy v roce
2009:
- Tomáš Janoušek (kanoistika),
- Dušan Ševčík (dračí lodě),
- Zdeněk Ševčík (kanoistika),
- Ivan Roemer (minigolf),
- Vlastimil Orság (stolní tenis),
- Martin Langr (fotbal - Kovalovice),
- Robert Gamba (tenis),
nejúspěšnější sportovní kolektivy
města Kojetína v roce  2009:

- Dračí lodě - ženy,
- Dračí lodě - muži,
- Dračí lodě - veteráni,
- Bowling City Kojetín,
- LIHOVAR Kojetín (sálový fotbal),
- „A“ družstvo oddílu stolního tenisu
Sokol Kojetín,
- Družstvo mužů TJ Slavoj Kojetín,
osobnosti v oblasti sportu - za mimořádné zásluhy o rozvoj kojetínského sportu:
- Jitka Šupčíková (kanoistika - trenér),
- Alena Dufková (stolní tenis - trenér),
- Zdeněk Krčmař (fotbal - trenér),
- Roman Matějka (fotbal - vedoucí
mužstva),
- Miroslav Polách (hokej - trenér, předseda).
„Titul Sportovec - sympaťák získala na základě hlasování na www.
kojetin.cz Katka Kavulová, která si
odnese malý dárek od Města Kojetín. Blahopřejeme nejen jí, ale všem
oceněným sportovcům!“ Jiří Šírek
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Anketa
Anketní otázka, kterou položili studenti Gymnázia
Kojetín Ondřej Gazda a Andrea Kondrčíková zněla:
Jaký máte názor na kácení stromů v Kojetíně?

Stanislav Skřipec
„Každý strom by měl být zachován.
Měl by se pokácet, jen pokud je
nemocný.
Ve městě jsou stromy potřeba,
protože město zvelebují a jsou
domovem pro ptáky.“

Ludmila Daňková
„Když je to třeba, například
pokud
ohrožují
bezpečnost,
a prokáže se, že je to nezbytné,
tak by se měly pokácet. Jinak by
měly zůstat co nejdéle.
Neměly by se kácet jen proto, že
někomu zavazí, nebo že brání
stavbě nějakého supermarketu.

Jaroslav Přecechtěl
„Myslím, že by se stromy měly
kácet uvážlivě.
Mám pocit, že se někdy kácejí bez
dendrologického průzkumu.“
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Marie Nakládalová
„Je to bezohledné. Když se město
Kojetín snaží, abychom to tady měli
hezké, a vysadí stromy, tak by je
potom nemělo kácet.“

Milena Sehnalíková
„Stromy by se měly zachovat, dokud
jsou zdravé.“
bez fota
Jiří Šírek
Nijak mě netěší kácení jakéhokoliv
stromu, nejen proto, že má většinou
víc let, než kdokoliv z nás lidí, ale
je také hodně užitečný. Na druhé
straně jsme ve městě, ne na Boubíně a tomu musí odpovídat i určitý
režim péče o zeleň a odstraňování
starých a mnohdy odumírajících
stromů. Myslím, že se nám celkem
daří nahrazovat vykácené stromy
mladými a postupně řešit ozelenění
i větších ploch, např. u základních
škol nebo vhodně nahrazovat stará
stromořadí, např. v Nádražní ulici.
Ne každá volná plocha je vhodná
pro vysazení stromu, protože dole
často vedou různé sítě jako elektřina, kabelová TV nebo plyn. Taky se
mi zdá, že lidem nejvíc vadí kácení
stromů daleko od jejich domu. Čím
je strom blíž, tím větší tlak na jeho
vykácení.

English Corner
Spring is my favorite time of
the year. The flowers start
blooming and everything is
green. The birds start singing and everything in nature comes alive. However,
I don’t like it when it rains and
rains day after day. Our garden is a mess because I didn’t
take care of the weeds before
the rain started. Now we have
weeds up to our knees! Even
though we have lots of weeds
our fruit trees look nice and our
grape vine is progressing nicely. My rose bushes are also doing well. I am looking forward
to nice weather so I can work
more in the garden and get it
in shape.
The second Sunday in May is
Mother’s Day. In America it
is a very important holiday (it
has been celebrated for over
100 years in the USA). Everyone buys flowers and greeting
cards for their mothers. In fact,
on Mother’s Day stores in the
US sell more flowers than any
other day in the year. I didn’t
send my mother flowers (I don’t
think the post office would deliver them), but I did send her
a greeting card.
bloom (blu:m) - kvést
however (hau’evə) - nicméně
mess (mes) - nepořádek
take care of (teik keə ov) - starat
se o
weed (wi:d) - plevel
even though (i:vn δəu) - i když
progress (preu’gres) - prospívat
rose bush (rəuz bu∫) - růžový keř
look forward to (luk fo:wəd tu) těšit se
get it in shape (get it in ∫eip) - dát
do pořadku
mother’s day (maδəz dei) - den
matek
holiday (holədei) - svátek
greeting card (gri:tiŋ ka:d) - přání
in fact (in fækt) - ve skutečnosti
deliver (di’livə) - doručit
Jay Davis
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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
Slet čarodějů a čarodějnic v Uhřičicích
V pátek odpoledne 30. dubna 2010
pořádal smíšený skautský oddíl
v Uhřičicích „Slet čarodějů a čarodějnic aneb Čarodějnické odpoledne“. Sraz byl pod kaštanem, kam
se všichni slétli a dozvěděli se od
čarodějnic Maruleny, Soňuleny
a Jitulíny veškeré informace o tom,
co je čeká během letu vesnicí.
V čele se nesla zlá čarodějnice Befana za doprovodu bubínků, na které malí čarodějové bubnovali. I letos
jsme přistávali u místních příbytků
a odčarovali je od nemocí a zlých
neduhů a obdarovali jsme místní
sousedy perníkovým kocourem. Po
průletu dědinou jsme přistáli na fotbalovém hřišti, kde už čekala naše
kolegyně Božimíra s přichystaným
čarodějnickým občerstvením. Až se

všichni občerstvili, rozdaly naše hlavní čarodějnice další úkoly,
a to soutěže a kvízy.
Soutěžilo se například
v hodu bačkorou bábi
Kanimůry, v slalomu
na koštěti mezi fáborky, čarovalo se z kouzelnické bedny a také
každý účastník musel
ochutnat a zároveň
také pojmenovat čarodějnický pamlsek.
U kvízu se zapotila nejedna čarodějnice hlavně při
správném určení jména čaroděje
a čarodějky. Za všechny soutěže
byly děti odměněny sladkostmi.
No a to nejlepší nakonec - zapálil se oheň, ve kterém jsme upálili
zlou čarodějnici Befanu při tanci v
kruhu. Oheň dohoříval a čarodějnice Marulena vyzvala své malé

čaroděje, aby si šli pro špekáček
a mohli si ho opéct za dozoru rodičů
a organizátorů.
Na závěr celého odpoledne byly
vyhodnoceny a odměněny děti
v soutěžích a na památku všechny dostaly sešit s čarodějnicí
a perníkového kocoura.
Marie Šestořádová
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Došlo do redakce
Hody v Uhřičicích
Hody letos v Uhřičicích začaly sobotním datem 8. května 2010. Program oslav hodů začal slavnostní
střelbou myslivců. Pro děti přichystal Junák - svaz skatů gastronomickou soutěž ve výrobě bramborových
salátů. Soutěžilo se v kategoriích:
“Kuchaříček předškolního věku“,
ve které vyhrála Marcelka Bernátová. Další kategorií byl „Kuchař junior 1. - 4. třída“, vítězkou se stala
Adélka Zavřelová. V třetí kategorii
„Kuchař 5. - 9. třída“ zabodoval na
prvním místě Marián Plíšek. Odborná porota hodnotila nejen přípravu
a konečný vzhled salátů, ale halvně
chuť. Musím říct, že se všichni soutěžící opravdu snažili. Pro každého
účastníka ze soutěžících byly přichystané drobné dárky a také tričko
z nápisem „Kuchaříček 2010“. Ke
zpestření programu hodů přispěla i
výstava v bývalé radnici s názvem
„Aranžování květin na slavnostní
stůl“. Autorem výstavy byl Lumír Silbernágl. Na fotbalovém hřišti odehráli přátelské utkání muži TJ Sokol
Uhřičice proti ženám s nerozhod-

Den matek
Dne 16. května 2010 uspořádal
místní Junák - svaz skautů a skautek za pomoci kulturní komise při
Obecním úřadě v Uhřičicích Den
matek v místním kulturním sále.
Začátek byl ve 14 hodin. Program
byl letos opravdu pestrý. Úvodního
slova se chopil starosta Ctirad Chalánek, který přivítal nejen všechny
maminky a babičky a seznámil je
s odpoledním programem. Naše
pozvání přijal pan Hájek, který vyplňil pauzy mazi jednotlivými vstupy programu hrou na elektronické
varhany.
Jako první vystoupily
děti z místní mateřské školky, pod
vedením Jarmily Droběnové a Mi-
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ným výsledkem 2:2. K hodům patří
i kolotoče, těch přijela letos spousta,
a tak si přišly na své starší děti,
ale i ty nejmenší. Nechyběly ani
pouťové stánky s cukrovou vatou,
popcornem a střelnice. O večerní
hudební zábavu se postarali místní
hasiči, kteří pozvali rockovou skupinu TIP TOP Q z Chropyně. Druhý
hodový den začal v neděli 9. května
2010 v 9.30 hodin před hasičskou
zbrojnicí promenádním koncertem dechové hudby. Následovalo
slavnostní položení věnce k uctění památky obětem druhé světové
války. V 10.30 hodin přivítal starosta obce Ctirad Chalánek faráře
z Kojetína s ministranty. Potom se
všichni zúčastnění vydali na průvod
k soše sv. Floriána, patrona naší

obce. Během slavnostní mše vzpomněl pan farář i svátek matek, který
připadl na hodovou neděli, rovněž
připomněl blížící se volby a vyzval
občany k jejich účasti. Závěrem
bych ráda poděkovala jak obecnímu
úřadu, tak i všem organizacím které
se podílely na programu letošních
hodů.
Marie Šestořádová

chaely Otáhalové. Děti přednesly krátké básničky o maminkách
a předvedly hezké vystoupení z názvem „Padák“. Potom rozdaly všem
maminkám a babičkám přichystané
růžičky. I letos pozvaly pořadatelky
děti ze Zákadní školy Svatopluka
Čecha v Kojetíně pod vedením Alice
Stonové a Evy Pěchové. Po loňské
hezké módní přehlídce letos u diváků zabodovaly s moderní pohádkou
s názvem „Čokoláda nad zlato“.
Dalším zpestřením byl zpěv žákyně
z 9. třídy již zmíněné školy - Olinky Hermanové, která za doprovodu
elektronických varhan zazpívala
písničku „Sladké mámení“ a zaslouženě roztleskala celý sál. Skauti
měli nachystané šmoulí pásmo pís-

niček a básniček pro maminky i babičky, které se jim povedlo. Dokonce vedoucí oddílu byly převlečeny
do šmoulích kostýmů. Na zobcovou
flétnu s písničkou od Daniela Hůlky
zahrály Eva Tichá s maminkou Soňou. A jako hřeb odpoledne zatancovaly místní dobrovolné maminky
břišní tance, které sklidily nejen
u mladších, ale i starších žen obdiv.
Pořadatelé celé akce nezapomněli
na občerstvení pro účastníky i účinkující.
Ráda bych tímto poděkovala obecnímu úřadu za finanční podporu,
ale také všem, co se na této akci
podíleli a potěšili místní maminky
a babičky.
Marie Šestořádová
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Mateřská škola Kojetín
Květen v MŠ Kojetín
Květen jsme tradičně zahájili besídkami ke Dni matek. Povídali jsme si
o tom, jaké naše maminky jsou, co je
baví a čím bychom jim udělali největší radost. Společně s třídními učitelkami předvedly děti svá vystoupení,
ve kterých zazněly básníčky, písničky,
hrané pohádky nebo tanečky. Závěrem tohoto vystoupení předaly děti
maminkám své vlastnoručně vyrobené dárečky, které si pro ně připravily.
Odměnou pro všechny byl potlesk
a rozzářené úsměvy všech maminek.
MěDDM Kojetín v rámci projektu
Den Země udělil diplom Lucii Večerkové z oddělení „Pastelek“za
2. místo ve výtvarné soutěži: „Místo
v přírodě, které mám rád - ráda“.
Ve čtvrtek 6. května nejstarší děti
z obou mateřských škol i přes deštivé
počasí hned ráno odvezl autobus do
Kroměříže na dopravní hřiště. Děti
v první části zhlédly povídkový příběh
z dopravní výchovy. Počasí se nakonec umoudřilo, sluníčko se z deš-

Dopravní výchova

tivých mraků na všechny pousmálo
a tak si všechny mohly vyzkoušet
svou zručnost a dovednost při jízdě
na koloběžkách, znalost dopravních
značek a řešení jednoduchých pravidel silničního provozu. Na závěr si děti
vykreslily pracovní listy s dopravní tématikou.
V pondělí 17. května se děti z oddělení „Sluníček“ a „Rybiček“ zúčastnily
Vyhlášení nejlepších sportovců za
rok 2009“ v sále Sokolovny Kojetín, kde předvedly vystoupení „Kluci
kočičí“ a „Kamarádi“. Za povedené
vystoupení patří poděkování dětem i
jejich učitelkám.
Ve středu 19. května obě školičky
navštívila Marie Ryšavá z Městské
knihovny. Již poněkolikáté formou
besedy představila dětem z oddělení
„Srdíček“, „Berušek“ a „Koťátek“ dětské spisovatele a seznámila je s různými knížkami pro děti. Závěrem si
děti vyslechly čtení s jarní tématikou.
Další společnou akcí dětí MŠ
je jako každoročně školní výlet. Letos čekala děti ve dnech

Dopravní výchova

25. a 27. května cesta za poznáním
exotických zvířat do ZOO Lešná
a do ZOO koutku ve Vyškově. Děti
měly plno zážitků, zakously se také
do pořádného řízku, který jim přichystaly kuchařky v jídelně a vůbec se jim
nechtělo z výletu domů.
A co nás čeká v červnu? Těšíme se
na pohádku v podání Divadla Úsměv
z Olomouce a Den dětí, který jednotlivá oddělení oslaví podle vlastního
připraveného programu. Také se jako
každoročně rozloučíme s budoucími
prvňáčky v obřadní síni MěÚ Kojetín
a zacestujeme si s Alfonzem, což
je dopolední program, který pro nás
připravuje MěDDM. Je toho opravdu
hodně, co s dětmi mateřská škola
podniká, ale mezitím vším se nesmí
ztratit to hlavní - soustavná a trpělivá
každodenní práce s dětmi. Pomalu
už můžeme vzpomínat na to, co jsme
všechno v průběhu školního roku prožili.
Ať je měsíc červen plný sluníčka!
Vedení MŠ Kojetín

Na zmrzlině

Poděkování ředitelce
Mateřské školy v Kojetíně

Vystoupení na akci Sportovec roku

Vystoupení na akci Sportovec roku

Besídka

Chtěli bychom touto
cestou poděkovat ředitelce
Mateřské školy Kojetín, Ivaně
Krčmařové, že nám umožnila
intergaci naší dcery Darinky
do mateřské školy mezi
ostatní zdravé děti.
Doufáme, že Darince
a také celému kolektivu
bude tato zkušenost
prospívat a bude přínosem
nejen pro ostatní děti.
Jsme za tuto možnost velice
vděčni a tímto děkujeme
také celému kolektivu
mateřské školy.
manželé Zaoralovi
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Pojedeme na školu
v přírodě
Jednou z tradičních akcí naší školy
je škola v přírodě pro žáky našich
2. - 5. tříd. Letos jsou připraveny dva
turnusy, první určený našim „druhákům“ a „třeťákům“ bude začínat
24. května 2010 a končit 28. května
2010 na chatě Kopřivná (Malá Morávka), druhý byl posunut na termín
14. - 18. června 2010 a uskuteční
se na chatě REVIKA u Vizovic.
Na škole si děti zábavnou formou
uzavírají školní rok, užijí si spoustu zábavy, zážitků, sportu i výletů
na zajímavá místa. Celá příprava

zabere pedagogickému doprovodu
spoustu času nejen před, ale také
během samotné školy v přírodě.
Největší odměnou je pro všechny
ohlas mezi dětmi a vzpomínky na
chvíle prožité ve velice pěkném
prostředí uprostřed přírody.
Přejeme proto i letošním „pří-

rodním“ školákům a všem členům doprovodného týmu (vyučujícím,
vychovatelkám
i zdravotnicím) hodně příjemných
zážitků. Pro ilustraci přinášíme několik snímků z naší poslední školy
v přírodě 2009.
Vedení školy

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Tělesná výchova jinak
Když mají mít žáčci z 1. a 2. ročníku naší školy tělocvik, nemohou
se dočkat. Každá hodina je plná
pohybu, her a dovádění a každá
je trochu jiná. Míče, švihadla, tyče,
kruhy, lano - to všichni určitě znáte, ale cvičili jste někdy s novinami,
šátkem od maminky nebo třeba
s krásně barevnou žížalou? A co
třeba barevné kyblíky?
Že patří na písek?!
Možná, ale my na nich závodíme.
V měsíci květnu nás opět navštívili
naši kamarádi z Holandska, Milda
a Wilco van der Kolk s maminkou
a přivezli tuto báječnou hru.
Už jsme se s ní moc nasmáli
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a zároveň si vyzkoušeli svou šikovnost, obratnost a smysl pro fair
play.
Že nevíte, jak vše vypadá?
Tak se přijďte podívat a zároveň
si s námi můžete klidně zacvičit.
Eva Pěchová
foto: Alena Sedláčková
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Fotodokumentace z Týdne zdraví na naší škole

Školní rok 2009 - 2010
Už je tady zase konec školního roku.
Jaký byl?
Za velké pozitivum tohoto školního
roku považuji příjemné pracovní klima, nastartovaná dobrá spolupráce mezi učiteli nadále pokračovala
a rozvíjela se, učitelé si stále více
uvědomují nutnost dalšího vzdělávání, což se odrazilo v mnoha aktivitách
v průběhu školního roku.
V letošním roce byla na škole otevřena přípravná třída, která se v průběhu roku rozrostla na 12 dětí. Vyučující Dagmar Luxová odvedla opravdu
kus práce a děti jsou připraveny na
vstup do 1. třídy.
Díky dobré práci třídních učitelů se
zlepšila spolupráce s rodiči, zlepšila
se docházka některých problémových žáků do školy, ubyly neomluvené hodiny. Rodiče si zvykli, že při
prohřešku dítěte jsou zváni do školy,
většinou pozvání respektují a doporučení školy se snaží splnit.
Naše školní družina pracovala nadstandardně - veřejné akce typu školní divadlo, jarmark před školou byly
vždy hojně navštíveny veřejností,
vždy šlo o výbornou prezentaci školy
a práce dětí.
Výchovně vzdělávací práce pokračovala v plnění školního vzdělávacího
programu. Každým rokem dochází
k hodnocení naší práce dle školního
vzdělávacího programu a k částečné inovaci programu. Od letošního

školního roku jsme se vrátili k výuce
ve školní dílně. Zejména chlapci si
práci v dílně oblíbili.
Vyučování probíhá v duchu nových
metod a forem vyučování, v současné době není důležité učit se encyklopedické znalosti, ale děti se učí, kde
informace najdou, klademe důraz na
práci s textem, na práci s internetem,
na samostatnou práci dle výukových
programů a na práci s informacemi.
Do vyučování jsou zařazovány projektové hodiny a dny - např. rituály
třídy, dny zdraví, akce zaměřené na
zdravou a bezpečnou školu, dny tradic, vítání jara apod.
Pro žáky 2. stupně byl organizován
týdenní pobyt v přírodě se zaměřením na chování a výchovu v mimořádných situacích. Žáci 1. stupně odjeli na školu v přírodě, kde také plnili
v praxi to, co se teoreticky naučili ve
škole. Rozvíjeli své dovednosti zejména týkající se prvouky, přírodovědy a tělesné výchovy.
Všichni vycházející žáci se přihlásili
k dalšímu studiu, všichni byli přijati
na vybranou školu. Většina si vybrala
dle svých skutečných možností, aby
školu opravdu dokončili.
V průběhu roku žáci reprezentovali školu na mnoha sportovních turnajích, zejména chlapci dosahovali
dobrých výsledků v malé kopané.
Žáci se každoročně účastní debatní
ligy - v letošním roce naše družstvo
zvítězilo. Uvědomujeme si důležitost
vychovávat děti ke kázni a bezpeč-

nosti v silničním provozu, a proto se
každoročně účastníme i okresního
kola dopravní soutěže, ve kterémse letos umístili na 3. místě. V soutěži
žáků tzv. finanční gramotnosti se žáci
umístili v okresním kole na 3. místě.
Výborných výsledků dosáhli naši žáci
i ve výtvarných soutěžích, které organizoval MěDDM. V průběhu školního
roku jsme se zapojovali do různých
projektů, které přinášely peníze do
školy na víc ať už na výuku, nebo na
platy učitelů. V současné době podáváme projekt na podporu Zdravých
škol, čekáme na schválení projektu
k rozšíření volnočasových aktivit pro
žáky, podáváme projekt tzv. VIP Kariéra, kde můžeme získat 1 pracovní
místo speciálního pedagoga a psychologa. A samozřejmě chceme co
nejúčelněji využít evropské peníze,
které může čerpat každá škola. Pro
naši školu bychom mohli získat takřka 1 milion Kč na vybavení školy,
samotnou výuku, výukové materiály,
další vzdělávání a odměny vyučujícím.
Počtem žáků jsme menší školou
ve městě, žákům se vyučující mnohdy věnují nad rámec svých běžných
pracovních povinností, důležitý je i prvek výchovy nejen vzdělání, získaní
základních zásad slušného chování,
sebeúcty, úcty k dospělým. Zahřeje
u srdce, když se to u některého problémového žáka podaří, není to vždy,
ale přece. Když přijde žák poděkovat,
je to pro každého vyučujícího nejlepší odměna za jeho práci. A občas se
to stává a máme z toho radost.
Ráda bych poděkovala zaměstnancům naší školy za obětavou a náročnou práci, všem partnerům, kteří
s námi spolupracovali za pomoc
a spolupráci, rodičům žáků za důvěru, že nám svěřili ke vzdělání své
děti, pevně věříme, že nám bude dětí
ve škole přibývat.
Olga Odehnalová, ředitelka školy
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Gymnázium Kojetín
Umístění našich žáků
v okresním a krajském
kole SOČ
Středoškolská odborná činnost neboli „sočka“ je záležitostí dobrovolné zájmové činnosti studentů všech
typů středních škol. Výsledkem je
samostatně vypracované odborné
pojednání nebo učební pomůcka,
které jsou předkládány k posouzení odborné porotě na úrovni školy,
kraje a celé republiky.

Letos se za Gymnázium Kojetín do
„sočky“ zapojili studenti septimy Tomáš Šestořád, Jan Palička, Karel
Beneš a Marek Raclavský.
Tomáš Šestořád soutěžil v kategorii
Ekonomika a řízení a se svou prací
„Veletržní průmysl v České republice“ se umístil na 1. místě v okresním i krajském kole, takže ho čeká
postup do celorepublikového finále. Jan Palička nás reprezentoval
v oboru Historie, jeho práce „Po
stopách čtyř zaniklých cukrovarů na
střední Hané“ byla v okresním kole

hodnocena jako nejlepší, v krajském
kole pak získala 4. místo. V kategorii Matematika a statistika postoupili
z 1. místa v okrese studenti Karel
Beneš a Marek Raclavský s prací
„Fraktály“, v kraji byli druzí a na to,
zda postoupí do celorepublikového kola, si budou muset počkat do
26. května, kdy proběhne tzv. licitace.
Všem studentům děkujeme za reprezentaci školy a postupujícím
přejeme hodně úspěchů v celostátním finále SOČ v Chrudimi. -em-

Maturita 2010

Kateřina Berčíková, 4. ročník

Tomáš Skácelík, 4. ročník

1) Působí to hodně na nervy, ale
nakonec to není tak hrozné, jak se
zdá.
2) Nejtěžší mi připadalo psychicky
to vydržet.
3) Rozhodně chemie.
4) Mohla jsem se připravit lépe.
5) Na to, že jsem se moc neučila,
tak dobré.

1) Je to v pohodě, snad nevylítnu.
(smích)
2) Nejtěžší mi připadala čeština.
Navíc jsem si vytáhl otázku, kterou
jsem moc neuměl, ale jelikož jsem
debatér, nějak jsem to „obkecal“.
3) Jak už jsem řekl - čeština.
4) V rámci možností, ano.
5) Podle mé statistiky - normální.

Honza Řezníček, V8

Veronika Svozilová, V8

1) Zatím je to super, čeká mě ještě angličtina a dějepis, ale myslím,
že to půjde.
2) Nic mi nepřipadlo nějak extrémně těžké. (smích)
3) Největší obavy jsem měl z češtiny.
4) Myslím, že ano, i když jsem se
učil pouhých 20 hodin.
Nějak jsem to zvládl.
5) Můj výkon?
Myslím, že docela dobrý.

1) Teď už je to fajn, ale musím říct,
že pár dní před tím jsem byla celkem
dost vystresovaná. Hned po maturitě z prvního předmětu stres opadl.
2) Nejtěžší mi přišel „svaťák“. Byl to
velký nápor na psychiku.
3) Nejvíc jsem se bála biologie.
4) Myslím, že ano. Učila jsem se
hodně.
5) Výborný, svědčí o tom i to, že
jsem odmaturovala na samé jedničky.

Pro většinu z nás je květen - máj
lásky čas. Pro maturanty je to doba,
kdy se někteří možná poprvé seriózně zamyslí nad svým studiem
a o tzv. svaťáku dohánějí, co se dá.
Ti zodpovědnější poslední týden
před maturitou už jen systematizují
vstřebané poznatky, ale ani je samozřejmě nervozita a obavy před
zkouškou dospělosti neminou…
Nabízíme vám bezprostřední reakce některých maturantů i dalších
zainteresovaných osob.
Otázky pro maturanty:
1) Jaké máš z maturity dojmy?
2) Co ti na maturitě připadalo celkově nejtěžší?
3) Z jakého předmětu jsi měl/a
největší obavy?
4) Myslíš si, že jsi byl/a dostatečně připravený/á?
5) Co bys řekl/a na svůj výkon?
Mirka Polednová, 4. ročník
1) Moje dojmy? Šílené…
2) Zatím biologie, ale ještě mě čeká
zeměpis, kterého se taky bojím.
3) Asi ta biologie.
4) Myslím, že ano. Ale stejně mi to
moc nepomohlo.
5) Docela špatné.
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Gymnázium Kojetín
Lucie Justrová, V8

Jiří Košťálek

Klára Nesvadbová

1) Až na to, že mi nešel zeměpis, pohoda.
2) Nejtěžší mi přišel zeměpis, protože
jsem se na něho téměř vůbec nepřipravovala. Uměla jsem prvních 8 otázek
a jako naschvál jsem si vytáhla číslo 13.
3) Jak už jsem řekla - zeměpis.
4) Ne, mohla jsem se připravit více.
5) Podcenila jsem přípravu a slibuji,
že na příští maturitu se připravím lépe
(směje se). Snad mi to dají aspoň za
16.

Myslím, že tohle je strašně seriózně sestavená maturita. Mohlo
by se lépe dbát na pestřejší jídelníček pro maturanty, jelikož jejich
jídelní tabule byla velice odfláknutá(smích). Ovšem vody bylo dost.
Oceňuji možnost připravit horkou
kávu. Všem bych doporučil přihlásit se na tuto školu, protože je
zde nádherná výzdoba na každém
rohu. (Pozoruje nafukovací letadla
v učebně V2).

Výkony, které jsem zhlédla byly velmi překvapující v pozitivním slova
smyslu, a myslím, že studenti přípravu nepodcenili.

Miroslav Matějček
Výkony jsou různé. Ti, co systematicky pracovali, nemají problémy,
a naopak ti, co nic nedělali, možná
pláčou. Když přijdou maturity, člověk si uvědomí, jak ten čas běží.
A co si o právě probíhající maturitě myslí ostatní - přátelé, přítelkyně, kamarádi, učitelé? Ptaly se  
Dominika Fidrová a Tereza Indráková, kvinta GKJ.
Radka Dvouletá
Můj dojem je příjemný. Profesoři jsou
vůči zkoušeným vstřícní a spravedliví.

Radek Pavlíkovský
Nejvíce se mi líbil Honza Řezníček, který podal oslňující výkon
(směje se). Pocity z toho mám
smíšené, místy mi to přišlo trochu
neprofesionální ze strany zkoušejících. Něco jako školní kolo olympiády.
bez fota
Jana Smažilová
Někdo mě hodně překvapil (pozitivně) a někomu to naopak nevyšlo.
Ale většinou, naštěstí, pouze z jednoho předmětu.
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SOU Křenovice
Celorepubliková soutěž
prodavačů
V pondělí 17. května 2010 se naši
žáci oboru vzdělání Prodavačské
práce zúčastnili celorepublikové
soutěže žáků pracovišť Kaufland
na filiálce Praha - Vypich. Soutěž připravila společnost Kaufland
ČR v. o. s. pro žáky, kteří vykonávají odborný výcvik na filiálkách
Kaufland po celé České republice.
Do soutěže bylo vybráno celkem
31 žáků z celé republiky, na které
čekaly velmi pěkné, hodnotné ceny.
Soutěžící se utkali v sedmi disciplínách:
- vědomostní test,
- kartonový řez,
- rozhovor se zákazníkem,
- seřazení zboží podle ceny,
- jízda paletovým vozíkem,
- stavění čel a označení,
- výměna pásky ve váze.

Žáci podávali skvělé výkony, za které byli ohodnoceni vždy tři nejlepší
z každého ročníku.
1. ročník:
Karel Motyčka: 1. místo - Kaufland
Přerov
Alena Geržová: 2. místo - Kaufland
Kroměříž
2. ročník:
Marek Fuks: 2. místo - Kaufland
Kroměříž
3. ročník:
Zuzana Grögerová: 1. místo Kaufland Přerov

Všem blahopřejeme za krásná
umístění a zároveň jim děkujeme
za reprezentaci školy a smluvních
pracovišť.
Ilona Hudecová, vedoucí OV

Městský dům dětí a mládeže Kojetín
Výtvarná soutěž
Výsledková listina výtvarné a fotografické soutěže “Místo v přírodě,
které mám rád - ráda“:
1. kategorie (do 6 let):
1. místo: Delia Marucia,
2. místo: Lucie Večerková,
3. místo: Lenka Opravilová.
2. kategorie (1. stupeň ZŠ):
1. místo: Stanislav Čuri a Tomáš
Hlaváč,
2. místo: ŠD ze ZŠ nám. Míru Kojetín ,
3. místo: Tomáš Pospíšil,
2. kategorie (1. stupeň ZŠ) - prostorové práce
1. místo: skupinová práce dětí
z keramicko - výtvarného kroužku
v Křenovicích,
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2. místo: žáci 3. třídy ze ZŠ Sladovní Kojetín,
3. místo: žáci ze 4.B ze ZŠ nám.
Míru Kojetín,
3. kategorie (2. stupeň ZŠ):
1. místo: Martina Řihošková, Adriana Roszová a Denisa Řihošková,
2. místo: Vít Piskovský,
3. místo: Barbora Mlčáková.
Cena veřejnosti:
Julie Hájková,
zvláštní
cena:
Eliška Minaříková
za fotografii krajiny.
Hodnotila odborná
porota ve složení:
Jana Frydrychová, Marie Němečková, Alice Stono-

vá a Věra Trávníčková, do soutěže
bylo nahlášeno 110 prací, které jste
mohli zhlédnout do 30. dubna 2010
v prostorách MěÚ v Kojetíně. Do
hodnocení se zapojilo 83 účastníků
z řad veřejnosti.
Děkujeme všem zúčastněným za
krásná díla a blahopřejeme vítězům.
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Městský dům dětí a mládeže Kojetín
„Cyprinus Carpio“
V letošním roce jsme přijali pozvání
na rybářské závody mládeže v plavané, na 7. ročník „O pohár hejtmana Olomouckého kraje“. Čeká nás
série tří dvoukolových závodů, které se konají na různých místech
a různých vodách. První závod 1. května 2010 proběhl na štěrkopískovně v obci Krčmaň, druhý
závod - 15. května 2010 na řece
Moravě v Olomouci a třetí závod 4. září 2010 se uskuteční na chovném rybníce v Lošticích.
Soutěží se v kategorii kadetů, jednotlivců, tříčlenných družstev a juniorů jednotlivců.
Díky finančnímu příspěvku ČRSMO Tovačov bylo zakoupeno kvalitní rybářské vybavení pro mladé
závodníky - Ondřeje Matějčka, Jakuba Skoupila a Radka Belána. Za

juniory ČRS MO Tovačov reprezentuje Tomáš Margecín. Všichni jsou
členy rybářského kroužku Cyprinus
Carpio při MěDDM v Kojetíně a členové ČRS MO Tovačov. Podrobnější informace o průběhu jednotlivých
závodů najdete na www.kojetin.cz/
meddm nebo na www.crsmotovacov.cz.
A jaké jsou naše výsledky z 1. kola
závodů? Jakub Skoupil - 20. místo,
Ondřej Matějček 18. místo, Radek
Belán - 11. místo a Tomáš Marge-

cín - 5. místo v juniorech. Vzhledem
k malým zkušenostem se závody
v plavané se dá říci, že jsme dopadli dobře. Když uvážíme, že Kuba
a Ondra teprve letos v únoru složili
rybářské zkoušky a rybaří prvním
rokem, byl jejich výkon velmi dobrý.
Také chci pochválit Radka a Tomáše za reprezentaci a pěkné umístění na svých prvních závodech
v plavané.
Slávek Ruman,
vedoucí ryb. kroužku

Akce na červen

LETNÍ TÁBORY MěDDM KOJETÍN

1. 6. 2010 „Se zvířátky do pohádky“
- zábavná dopolední stezka pro děti

3. - 8. 7. 2010 - Cyprinus caprio
- soustředění mladých rybářů - Pálava

1. 6. 2010 „Po stopách detektiva Patočky“
- dobrodružná podvečerní výprava
4. 6. 2010 „Pyžamová párty“
- s možností přenocování na novém domečku
4. 6. 2010 „První pomoc“
- výukový vzdělávací program (pro žáky 8. tříd ZŠ)
7. - 10. 6. 2010 „Cestujeme s Alfonsem“
- výukový program pro děti MŠ
ke světovému dni kulturní rozmanitosti
11. 6. 2010 „První pomoc“
- výukový vzdělávací program (pro žáky 8. tříd ZŠ)
18. - 20. 6. 2010 „Praha patří dětem“
- účast na celostátním setkání dětí a mládeže
24. 6. 2010 „První pomoc“
- výukový vzdělávací program (Gymnázium Kojetín)
24. - 27. 6. 2010 „Bojové umění v hamrech“
- pobyt v přírodě spojený s tréninkem bojového
umění pod vedením cvičitelů Bujinkanu Dojo

4. - 16. 7. 2010 - Po stopách Indiana Jonese
- stanový tábor v Nejdku pro děti od 1. třídy
17. - 24. 7. 2010 - Tovačovská šupina
- rybářský tábor v Tovačově
26. - 30. 7. 2010 - Šmoulí týden
- příměstský tábor pro děti od 1. třídy
2. - 6. 8. 2010 - Pirátská dobrodružství
- týdenní pobyt v Břeclavi (Kančí obora)
9. - 13. 8. 2010 - Rychlá rota
- příměstský tábor pro děti od 1. tříd
16. - 20. 8. 2010 - Na divokém západě
- příměstský tábor pro děti od 1. tříd

Přijďte za námi
Do nového domečku
na ulici Svatopluka Čecha 586
(přístavba ZŠ Svat. Čecha Kojetín)
(viz foto)

15. - 23. 6. 2010 „jízda zručnosti“
- III. část vzdělávacího projektu pro 3. - 5. tř. ZŠ
se zaměřením na dopravní tematiku
29. 6. 2010 „Ahoj školo hurá prázdniny“
- oslava konce školního roku

pracovnice MěDDM Kojetín
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Z akcí MěKS
Kojetínská galerie VIC propůjčila
své prostory výtvarnici z nedalekých Uhřičic - Věře Hejdové. Slavnostní vernisáž výstavy obrazů
a grafiky se konala v pátek 23. dubny
2010. Výstava bude otevřena ještě
do 6. června 2010 a vy máte poslední příležitost obdivovat krásu umění
této talentované výtvarnice, kterou
zachytila ve svých obrazech a grafikách.
-svahČlenové souboru Hanácká beseda navázali na loňskou obnovenou
tradici Stavění máje a v sobotu
1. května 2010 pozvali širokou veřejnost před místní sokolovnu, kde
v odpoledních hodinách vztyčili
májku. V úterý 4. května 2010 byla
v ranních hodinách májka ukradena.
Ke krádeži se přiznaly „okolní vesnice“, které si jak jsme zjistili vlastní
májku ani nepostavily.
-svah-

Z akcí Městské knihovny Kojetín
Čtěme a je nás stále
hodně
V březnu, poprvé vyhlášeném jako
„Měsíc čtenářů“, připravila knihovna řadu akcí, mimo jiné také soutěž
„Čteme a je nás stále hodně“ mezi
třídami základních škol v Kojetíně v
získání co nejvyššího počtu čtenářů
dětského oddělení. Protože regis-

trace platí na dobu 12 měsíců, počítalo se období od 1. dubna 2009
do 31. března 2010.
V závěrečném hodnocení se nakonec nejlépe umístila třída 1.B
ze ZŠ náměstí Míru Kojetín.
Žáci této třídy (na fotografii) mají
po celý následující rok vstup
do knihovny zdarma!
- div -

„Galapágy - peklo i ráj“

- beseda s promítáním a autogramiádou knihy cestovatelů Dany Smržové a Stanislava Hořínka
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Kam za kulturou
POJEĎTE S NÁMI Z KOJETÍNA
na největší metalovou slavnost

SONISPHERE FESTIVAL
METALLICA, SLAYER
MEGADETH, ANTHRAX

Mastodon, Rise Against, Alice In Chains,
Stone Sour, Volbeat, DevilDriver a další
!Účast světových kapel potvrzena!

sobota 19. června 2010
Letiště Milovice

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
Koncert

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
KOJETÍN
středa 2. června 2010 - 16.00 hodin
Sokolovna Kojetín

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.
Expozice muzea VIC
Vzdělávací a informační centrum Kojetín
Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Výstava obrazů a grafiky

VĚRA HEJDOVÁ Z UHŘIČIC
Výstava otevřena 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)

Tradiční červnový

Pekelný klubový večer
pro všechny fandy techna a haus-mixu

pátek 4. června 2010

pátek 11. června 2010 - 20.00 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VIC
Zpřístupnění všech prostor
Vzdělávacího a informačního centra Kojetín
Galerie VIC - Výstava Věry Hejdové
Expozice muzea
- Tradice ochotnického divadla v Kojetíně
Židovský koutek
Tradiční červnová akce

pro všechny děti k jejich svátku i jejich rodiče

VÍTÁNÍ LÉTA

pátek 4. června 2010

Masarykovo náměstí - 15.00 hodin
Koncert dechových orchestrů
ZUŠ Kojetín a ZUŠ Hulín
Nádvoří VIC - 17.00 hodin
Bohatý program pro děti

- taneční a pěvecké vystoupení
(Cantas, Lucky While, Kvítko, Sluníčko...)

pohádka Strach má velké oči

v podání Divadelního spolku Kroměříž, vstup: volný
Za nepříznivého počasí se akce nekoná!

Vernisáž výstavy děl členů

TVŮRČÍ SKUPINY
SIGNÁL 64 KOJETÍN

pondělí 14. června 2010 - 17.00 hodin

Výstava bude otevřena do 30. července 2010
Galerie VIC - Vzdělávací a informační centrum
Masarykovo nám. 8, Kojetín

MASSIVE NIGHT

DJ´s Tronic/SK, Drahosh/Sk,
Luis, Torin, Lenzy, Funsmaker...
Peklo Sokolovny Kojetín

Letní koncert pěveckých souborů

CANTAS KOJETÍN
A ZŠ ŽELATOVSKÁ PŘEROV

„DÁVNO SE ZNÁME...“

Křest CD s názvem „Dávno se známe...“

Soubory vede a hudebně doprovází: Zuzana Zifčáková
Diriguje: Renáta Vozková, Host: Pavel Novák ml.

pátek 18. června 2010 - 18.00 hodin
Sokolovna Kojetín

středa 23. června 2010 - 17.00 hodin
Klub Teplo Přerov
Horní náměstí 9 Přerov

Open-air rockový festival
pořádá sportovní klub sranda-fotbálku
R. K. Božkov O. S.

BOŽKOV FEST 2010

Vystoupí: KOBLÍŽCI, 100°C, THE REST,
IQ OPICE, IMODIUM, KRYŠTOF, THE.SWITCH,
HAZYDECAY, BETHRAYER, BUMBRLÍCI
Z POMERANČOVÉ ZAHRADY

sobota 24. července 2010
Střelnice Kojetín
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Kojetínské hody 2010 a Kojetínské hudební léto 2010
Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín
za finanční podpory Olomouckého kraje
vás srdečně zvou na

KOJETÍNSKÉ HODY 2010

které se budou konat o víkendu 13. - 15. srpna 2010

a

KOJETÍNSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2010
které proběhne v týdnu od 16. do 20. srpna 2010

Předběžný program: (změny vyhrazeny)
NEDĚLE 15. SRPNA 2010

Galerie VIC Kojetín - 17 hodin

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
9 hodin

(jubilejní výstava člena
tvůrčí skupiny Signál 64)

slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Hry a soutěže pro děti

Hlavní program
na Masarykově náměstí:

Restaurace Na hrázi u Tondy
14 hodin

Vernisáž výstavy obrazů
Boleslava Leinerta
Hospůdka U Pedyho - 20 hodin

Taneční večer s hudbou

Stadion Morava Kojetín - 20 hodin

Diskotéka

SOBOTA 14. SRPNA 2010
Sportovní areál u Gymnázia Kojetín
9 hodin

Hasičské závody mladých
hasičů o „Hodový koláč“
Areál sokolské zahrady - 9 hodin

Turnaj Střední Moravy
ve volejbalu

Galerie VIC Kojetín - 9 - 17 hodin

Výstava obrazů
Boleslava Leinerta

Sokolovna Kojetín - 14 hodin

X. setkání harmonikářů

Mše svatá

9 - 13 hodin

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

Dechová hudba Věrovanka
14 - 17 hodin
Průvod a vystoupení

Mažoretky Šarm Kojetín
Taneční vystoupení

Country skupina Lucky While
Koncert

Family Pavel Novák Přerov
Bublinová šou
17 - 18 hodin
Koncert

Vladimíra Pospíšila

Fleret s Jarmilou Šulákovou

Restaurace Na hrázi u Tondy
14 hodin

18 - 19 hodin
Koncert

Jízdy na koních a ponících
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
18 hodin

Mše svatá

Dark Gamballe Vyškov
Doprovodný program:
Masarykovo náměstí - celý den

předvečer slavnosti
Nanebevzetí Panny Marie

Hodový jarmark
skákací hrady, skluzavky,
autovláček...

Areál sokolské zahrady - 20 hodin

Galerie VIC Kojetín - 9 - 17 hodin

Taneční hodová zábava
s živou kapelou

Židovský hřbitov
pro veřejnost otevřen po celý den
v sobotu i neděli
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Nádvoří VIC - 14 hodin

PÁTEK 13. SRPNA 2010

Výstava obrazů
Boleslava Leinerta

Pivovarský hotel Kojetín - 12 hodin
Setkání rodáků (ročník 1935)

Cimbálová muzika
Park Masarykovo náměstí
14 hodin
(MěDDM Kojetín)

Jízdy na čtyřkolkách

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
17 hodin

Mariánské nešpory

Statek na Tržním náměstí v areálu
firmy PTÁČEK - pozemní stavby
s. r. o. - po celý den
(sobota i neděle)

Den otevřených dveří
nového Sportovně
- relaxačního centra

KOJETÍNSKÉ
HUDEBNÍ LÉTO 2010
Masarykovo náměstí - 17 hodin

PONDĚLÍ 16. SRPNA 2010
Pěvecký soubor

Cantas Kojetín
(sborový zpěv)

ÚTERÝ 17. SRPNA 2010
Erika a Motýl Zlín
(pop-rock)

STŘEDA 18. SRPNA 2010
Diskant Kojetín
(kojetínská legenda se vrací)

ČTVRTEK 19. SRPNA 2010
Hulíňané
Dechová hudba

PÁTEK 20. SRPNA 2010
IQ Opice Kojetín
a další (rock)
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Centrum sociálních služeb informuje o akcích
Trénování paměti
Pro velký zájem jsme ve dnech

26. a 29. dubna 2010 již podruhé
uspořádali akci s názvem „Trénování paměti“. Akce se konala na DPS
Dr. E. Beneše a na DPS J. Peštuky. Pracovnice CSS Olga Trefilová
si připravila jednoduché úkoly a cvičení, které trénují a zlepšují paměť
a učí seniory, jak si co nejdéle zapamatovat věci, se kterými se denně setkávají.
Obou akcí se zúčastnilo 23 seniorů. Z důvodu zájmu z řad seniorů
budou akce probíhat pravidelně.
Lenka Slováková

Charita Kojetín
DNY S CHARITOU - DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve dnech 29. a 30. června 2010

Putování po Francii
Ve čtvrtek 22. dubna 2010 se kulturní místnost na DPS J. Peštuky
proměnila v kinosál. Alois Křepelka, který s CSS Kojetín spolupracuje, si pro účastníky připravil hodinový fotodokument obsahující
nejkrásnější místa Francie. Všichni zúčastnění se při zhlédnutí fotografií a výkladu k nim ocitli alespoň
na krátkou chvíli přímo ve Francii.
Akci „Putování po Francii“ navštívilo 11 seniorů. Všem zúčastněným
se akce velmi líbila, a proto v nejbližší době uspořádáme podobnou
akci znovu a budeme pokračovat
v navázané spolupráci s Aloisem
Křepelkou.
Lenka Slováková

úterý 29. června 2010 od 9 do 16 hodin
V rámci dnů otevřených dveří vám bude umožněna prohlídka všech
prostor Charity. Můžete získat informace o těchto našich zařízeních:
- Azylový dům pro matky s dětmi v tísni, Rodinný klub Maria,
Charitní ošetřovatelská služba, Dům sv. Josefa - zařízení
pro seniory, kde můžete zhlédnout výstavku
rukodělných prací uživatelů.
V průběhu dne se uskuteční táborák pro tříkrálové koledníky.
středa 30. června 2010 od 9 do 17 hodin
od 14 hodin se v Domě sv. Josefa můžete zúčastnit přednášek
pro všechny věkové kategorie na témata:

Štítná žláza - MUDr. Yvona Hrčková

(lékařka na I. interní klinice kardiologie Olomouc)

Srdeční arytmie - Doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA
(přednosta I. interní kliniky kardiologie Olomouc)

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 ČERVEN 2010
středa 2. 6. 2010 v 9 hodin
VAŘÍME - PEČEME
Saláty chutně a zdravě
(přihlaste se předem)
pátek 4. 6. 2010 v 9 hodin
TRÉNINK PAMĚTI
středa 9. 6. 2010 v 9 hodin
DÍLNA PRO RADOST
Malování na hedvábí
pátek 11. 6. 2010 v 9 hodin
INTERNETOVÉ OKÉNKO
středa 16. 6. 2010 v 9 hodin
VAŘÍME - PEČEME
minutky v alobalu

středa 23. 6. 2010 v 9 hodin
DÍLNA PRO RADOST
panáčci z květináčů
(květináče sebou)
čtvrtek 24. 6. 2010 v 9 hodin
MŠE SVATÁ
úterý 29. 6. 2010
a středa 30. 6. 2010
DNY S CHARITOU
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Přednáška na téma
štítná žláza
a arytmie srdce

každé úterý a pátek od 9 hodin
zdravotní cvičení
pod vedením cvičitelky.
Cvičení na balónech a cvičení
pomocí elastických lan zlepšují
funkci páteře, protáhne zádové
svaly, posiluje svaly,
které chrání 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.
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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov
„Ne (lidskou) silou a mocí, ale mým Duchem!“ Praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6b

PROGRAM SETKÁNÍ V ČERVNU
1. 6., 8. 6., 15. 6., 22. 6.* a 29. 6.* 2010 (úterý)

Duchovní výchova

od 12.40 a od 13.30 hodin v ZŠ Sladovní ul. (5. a 9. tř.)
2. 6., 9. 6., 16. 6., 23. 6. a 30. 6. 2010 (středa)

Modlitby a zpěvy z Taizé

7. 6. 2010 (pondělí)

Svatodušní pobožnost v Tovačově
od 15.00 hodin v DS Tovačov
(společenská místnost)

od 18.00 hodin v Husově sboru

10. 6., 17. 6. a 24. 6.** 2010 (čtvrtek)
Svátek těla a krve Páně

3. 6. 2010 (čtvrtek)
Svátek těla a krve Páně

od 18.00 hodin na faře

od 18.00 hodin na faře

13. 6. 2010 (neděle)
3. neděle po svatém Duchu

Biblická hodina

6. 6. 2010 (neděle)
2. neděle po svatém Duchu

Bohoslužby ve Skalce

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
6. 6. 2010 (neděle)
2. neděle po svatém Duchu

Bohoslužby v Kojetíně

od 10.00 hodin v Husově sboru
7. 6., 14. 6., 21. 6.* a 28. 6.* 2010 (pondělí)

Duchovní výchova

od 13.30 hodin v ZŠ Svat. Čecha (6.A)

Biblická hodina

Bohoslužby v Kojetíně

od 10.00 hodin v Husově sboru
20. 6. 2010 (neděle)
4. neděle po svatém Duchu

Bohoslužby v Kojetíně

od 10.00 hodin v Husově sboru
27. 6. 2010 (neděle)
5. neděle po svatém Duchu

Bohoslužby v Kojetíně

od 10.00 hodin v Husově sboru

*uskuteční se ve farní kanceláří v Husově ulici
**poslední v tomto školním roce
Petr se ujal slova a řekl: „Opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě se mu líbí,
kdokoli Ho ctí a koná spravedlnost. To je to poselství, které Bůh svěřil synům Izraele; jím zvěstuje
pokoj skrze Ježíše Krista, který je Pánem všech.“ Skutky apoštolské 10,34-35
Naše setkávání jsou otevřena veřejnosti, všichni jsou srdečně zváni. Přijďte, těšíme se na vás.
Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho dalšího najdete
na našich webových stránkách: http://ccshkojetin.wz.cz/

Modlitba Dr. Rudolfa Steinera:
Hledím do světa,
Duch Boží vane
ve kterém slunce svítí,
ve světle slunce i ve světle duše,
ve kterém hvězdy se třpytí,
v prostoru světla venku,
ve kterém nehybně leží,
v hlubinách duše uvnitř.
živé rostliny rostou,
zvířata pocitem žijí,
v němž člověk svou duší
K Tobě, o duchu Boži
duchu příbytek dává.
s prosbou se chci obrátit,
aby síla a požehnání
k práci a učení
Hledím do duše,
v nitru mém rostly.
jež v nitru mém žije.
18
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Církevní školka v Kojetíně
Rád bych opět informoval veřejnost o stádiu, v jakém se
nachází církevní mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně.
V současné době se dokončuje stavební projekt, který
řeší potřebné úpravy, předepsané zákonem k provozu
mateřské školy. Projekt počítá s kapacitou jednoho oddělení, tedy pro 25 dětí, prostory však umožňují zřídit
i druhé oddělení, bude-li v budoucnu o církevní školku
zájem.
Předpokládáme, že stavební úpravy by mohly začít
s prvními červnovými dny. Jejich objem není veliký, proto by mohly být skončeny v závěru července. V měsíci
srpnu by mateřská škola měla být vybavena vším potřebným, co je nutné k provozu.
Před několika týdny jsme obdrželi zprávu, že mateřská
škola sv. Josefa v Kojetíně byla přidána do rejstříku školských právnických osob s účinností od 1. září 2010.
Dnes je také již známa osoba, která bude mateřskou
školu vést. Řídit ji bude Marie Přecechtělová z Drahlova,
která má v oboru učitelství s předškolními dětmi cenné

zkušenosti. Věřím, že v budoucnu dojde i k rozhovoru
s paní ředitelkou, která nám může prozradit něco ze své
práce s dětmi a třeba i ze svého osobního života.
Připravuje se též zápis do mateřské školy sv. Josefa
v Kojetíně. Mohou se jej zúčastnit rodiče s dětmi, které
ve školním roce 2010/11 dovrší 3 roky. Zápis proběhne na Domě sv. Josefa v Kojetíně, Komenského nám.
49, v prvním poschodí budovy ve čtvrtek 3. června od
10 do 11 hodin a v pátek 4. června od 15 do 17 hodin. Případné dotazy je možné vznést v daném místě
a v nabídnutém čase.
Přikládáme i číslo bankovního spojení účtu u České
spořitelny: 188 094 3369 / 0800. Toto dílo je totiž podporováno jen Nadačním fondem Josefy a Marie Mildnerových, faráře Františka Fučíka a Františky Bíbrové
a případnými dárci.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají a ujišťují nás
o své podpoře.
Za nadační fond Pavel Ryšavý

Ze života katolické farnosti
Milí čtenáři,
ačkoliv nás kalendář přesvědčuje, že právě vstupujeme
do prvního letního měsíce, většině z nás ještě v hlavě
přetrvávají vzpomínky na měsíc minulý, který letos připomínal spíš začátek jara. Zvláště ti, které ohrožovala velká
voda, budou na letošní květen vzpomínat ještě dlouho.
I když se rozloha zatopené plochy, výška hladiny ani následné škody nedají, alespoň v našem regionu, srovnat
s rokem 1997, dokáže i menší povodeň způsobit nesmírné škody nejen na majetku - zkušenost těch, kteří utíkají
před nebezpečnou vodou, je poznamenává na dlouhou
dobu.
Mnoha lidem v podobných situacích vyvstane na mysli
otázka: Proč zrovna já? Proč se to muselo stát právě tomuto člověku? Proč si to odskáčou vždycky ti, kdo za to
nemůžou? Otázka zla ve světě vždy byla jedním z nejzávažnějších problémů a o její vyřešení usilují všechna
náboženství, aniž by některá odpověď mohla být plně
uspokojivá.
Na prvním místě je třeba zmínit svobodnou lidskou vůli:
člověk se může rozhodnout, zda bude jednat dobře nebo
špatně, a Bůh toto rozhodnutí plně respektuje. Zkušenost
však ukazuje, že tato odpověď nestačí - mnoho zlého se
ve světě děje bez (alespoň přímého) působení člověka,
a nejedná se jen o přírodní katastrofy.
Starozákonní knihy vyjadřují přesvědčení, že Bůh dobrým lidem žehná a tedy se jim daří dobře, zatímco lidem
špatným se vede zle. Také tento názor byl ovšem neudržitelný už dávno před příchodem Krista, a tak se např.
kniha Jób ptá: „Proč naživu zůstávají svévolníci? Dožijí se
vysokého věku, rozmohou se, kupí statky, své potomstvo
mají pevně kolem sebe, své potomky mají před očima,
v jejich domech je pokoj beze strachu, Boží hůl na ně
nedopadá“ (21,7-9).
Ozvěnu starozákonní nauky nalézáme i v Novém zákoně, když se učedníci při pohledu na slepého člověka ptají
Ježíše: „Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil
slepý? On sám, nebo jeho rodiče?“ (Jan 9,2). Ježíš však

provinění jako důvod slepcova postižení odmítá: „Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily
skutky Boží“ (v. 3). Odvrací tím pozornost učedníků od
příčin a směruje je dopředu; otázka nemá stát „Kdo za to
může?“, ale „Jaký význam to má pro budoucnost?“.
V tomto smyslu rozvíjí nauku o utrpení a zlu ve světě
i jeden z největších křesťanských učenců, Tomáš Akvinský (1225-1274), když tvrdí, že „bylo-li by zabráněno všemu zlu, z vesmíru by se vytratila mnohá dobra“. Může to
znít až tvrdě, dokud si nevzpomeneme na lidovou moudrost, která říká v podstatě totéž: Všechno zlé je pro něco
dobré.
Nejde zde samozřejmě o to, abychom jakékoliv zlo zlehčovali. Utrpení zůstane utrpením a člověk, kterého právě
nepostihlo, se jen těžko může vcítit do situace oběti, natož pak rozdávat rady. Předchozí text chce jen ukázat, že
otázka po původu utrpení je v posledku chybná, protože
směřuje do minulosti, ke stagnaci, sebelítosti a zatrpklosti. Jediná možná cesta vede dopředu, jediná vhodná
otázka zní: „Jak nyní dál?“ Jen tehdy se i sebevětší rány
mohou začít uzdravovat a z prožitého utrpení může vyrůst něco nového.
Jiří Gračka
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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
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
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

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
7. 8. - 14. 8. 2010
Rodinné hry
- táborová základna pronajata
Informace a přihlášky viz.
www.rodinnehry.wz.cz
14. 8. - 21. 8. 2010
Tábor RaD III.
- táborová základna pronajata
Informace a přihlášky:
Petr Musil, telefon: 731 558 566

Centrum pro volný čas mládeže
Jsme nezisková organizace dětí a mládeže Centrum pro volný čas mládeže, jedna z mála organizací v ČR uznaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro práci s dětmi
a mládeží. Mimo jiné naše organizace pořádá tábory pro sociálně slabší občany. Jedná se o neziskové tábory jejichž
cena je s porovnáním s jinými tábory tak nízká, že vám sama
o sobě napoví, že jde skutečně o neziskové tábory. Vedoucí
ani další osoby nutné s provozem tábora za tuto činnost neberou žádnou odměnu a vše dělají dobrovolně ve svém volném čase. Tábory jsou zaměřeny na rekreační sport a zábavu
v kolektivu dětí ve stejné věkové kategorii. Tábořiště je v krásném prostředí Beskyd v katastru obce Horní Bečva a v těsné
blízkosti přehrady. Fotografie z areálu si múžete prohlédnout
na našich stránkách www.cvcm.cz .Ubytování je v chatkách
pro 3 - 4 osoby. Součástí areálu je kompletní sociální zázemí, dvě hřiště, ohniště a v neposlední řadě společenská
místnost. Tábory jsou každoročně kontrolovány OHS Vsetín
a jsou dávány jako vzor pro jiné tábory. Základna tábora je
vybavena horskými koly určené na výlety po okolí, čluny na
projížďky po přehradě a spoustou dalšího sportovního vybavení jako jsou míče, šipky, ruské kuželky, kroket, vzduchové
pistole, kompasy, podrobné (vojenské) mapy okolí a další.
Společenská místnost je vybavena tak, aby uspokojila v nepříznivém počasí i nejnáročnější děti (počítače, video, magnetofon + CD přehrávač, televize).
Tábor pro děti ve věku od 8 - 12 let
v termínu 30. 6. -11. 7. 2010 za 2 700 Kč
Tábor pro mládež ve věku 13 - 18 let
v termínu od 11. 7. - 25. 7. 2010 za 3 300Kč
Informace a přihlášky na adrese CVČM; Tyršova 2;
Přerov; 75124; e-mail: cvcm@centrum.cz
nebo na tel.čísle 608 909 916 www.cvcm.cz
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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

6/10

Kojetínský zpravodaj

Kanoistika Kojetín
Kanoistika Kojetín opět
v akci
V sobotu 10. dubna 2010 se v Ostrožské Nové Vsi konal již třiatřicátý
ročník „Novoveského jarního přespoláku“. Dopoledne se jedou závody od 2 do 4 km na vodě a odpoledne se běží i v konkurenci atletů
přespolní běh (1 - 6 km).
Devítičlenné družstvo našich závodníků se neztratilo a v konkurenci tří kanoistických oddílů z Moravy
získalo v obou závodech celkem
9 medailí. V běhu samozřejmě ještě
přibyly sportovní školy atd.

Přehled výsledků: Ondřej Zendulka
(vyhlášený jako nejmladší účastník
závodů) získal na 2 km MK1 bci
(benjamínci) 2002 - 2. místo a v běhu
na 1 km 4. místo, Antonín Hrabal
na 2 km MK1 bci 1999 2. místo
a v běhu na 1 km 3. místo, Jakub Špalek na 2 km MK1 bci 1998 4. místo
a v běhu na 1 km byl na 5. místě.
Mikuláš Toráč v kategorii žáků získal na K1 4 km 3. místo a v běhu
na 2,5 km byl čtvrtý.
Z dívek byla nejúspěšnější (vyhlášená jako nejmladší účastnice)
Anička Hrabalová, která zvítězila na
2 km na MK1 bky 2001 a vítězství si
nenechala vzít ani v běhu na 1 km.

Petra Tomková byla na MK1 2 km třetí
a v běhu na 1km skončila čtvrtá, Nikola Malá byla druhá na 2 km MK1
bky 1998 a stejné místo uhájila
i v běhu na 1 km, Michaela Rozsívalová bohužel na vodě absolvovala nepříjemnou koupel, ale chuť si
pak spravila v běhu, kde na 1 km
získala 2. místo.
V odpoledním běhu se všichni účastníci museli poprat nejen se soupeři,
ale i s nepřízní počasí. Silně pršelo
a padaly i kroupy. Do dalšího sportovního klání jim přejeme hodně
elánu, úspěchů a příznivější počasí.
VaP

foto: www.onv-canoe.cz

Dračí lodě na Lipně
Kojetínští kanoisté i přes problémy
povodní (nemožnost treninku, zatopení loděnice) startovali o uplynulém víkendu ve druhém závodu
Českého poháru dračích lodí na
Lipně. Za okres Přerov zde rovněž
ještě byly i posádky z Přerova. Opět
tak jako na 1. ČPDL v Pasohlávkách se jel pohár ČPDL společně
200 m - Premier Open
3. Moravian dragons Přerov
5. Dragonteam Kojetín
7. Dragonteam Kojetín Oldies
200 m - Premier Women
3. Wings of the Dragon Kojetín
200 m - Premier Mix
5. Dragonteam Kojetín Mix
9. Dragonteam Kojetín Mix Oldies

s Grand Prix, tentokrát konferencí
západ a ještě s kategoriemi „Fun“
a firemními posádkami a dětmi. Celkem bylo přihlášeno 79 posádek.
Takové množství posádek a pak
hlavně nedisciplinovanost posádek
způsobily víc jak hodinové zpoždění a tak se Mixy na 500 m dojížděly až v neděli. Přerováci bez problému tentokrát zvítězili ve všech
kategoriích, kde startovali a draci
Přehled výsledků:

a dračice z Kojetína získali jedno
stříbrné a pět bronzových umístění.
Počasí se i tentokrát nad námi ustrnulo a krom toho, že jsme se stále
čvachtali v blátě, plně zapršelo až
po skončení sobotního programu.
Vítr se sice točil a foukal jednou
proti, jindy z boku a zezadu, ale naštěstí jen mírně, takže vlny nebyly,
což je na Lipně vzácnost.

500 m - Premier Open
1. Moravian dragons Přerov
3. Dragonteam Kojetín
7. Dragonteam Kojetín Oldies

2000 m - Premier Open
1. Moravian dragons Přerov
4. Dragonteam Kojetín
7. Dragonteam Kojetín Oldies

500 m - Premier Women
3. Wings of the Dragon Kojetín
500 m - Premier Mix
3. Dragonteam Kojetín Mix

2000 m - Premier Women
2. Wings of the Dragon Kojetín
2000 m - Premier Mix
3. Dragonteam Kojetín Mix
7. Dragonteam Kojetín Oldies

foto: Jiří Kučírek
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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!!!

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
tel.: 724 896 789, 602 760 767, 581 763 320
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Inzerce
Rodinnou oslavu
nebo svatbu můžete
slavit v našich
prostorách VIC
K těmto příležitostem
krátkodobě pronajímáme
sál, bistro nebo nádvoří
Vzdělávacího
a informačního centra
Masarykovo náměstí 8,
Kojetín

Váš dodavatel stínící techniky a okenního příslušenství

- SÍTĚ PROTI HMYZU (okenní, dveřní, rolovací, posuvné)
- CELOSTÍNÍCÍ ŽALUZIE
- ROLETY A ŽALUZIE LÁTKOVÉ A DŘEVĚNÉ
- OKENNÍ PARAPETY
- ROLETKY, ŽALUZIE A SÍTĚ DO STŘEŠNÍCH OKEN
- VENKOVNÍ ŽALUZIE A ROLETY
prodej - montáž - servis

TEL: 777 685 109
WWW. INEXDESIGN.CZ

Informace na telefonu:
581 202 202, 774 001 403

Nabízím
vyučování
angličtiny,
včetně přípravy
na reparát
kontakt:
605 107 162
581 76 14 12

Petr Dvořák

SERVIS A PRODEJ
ŠICÍCH STROJŮ

RYCHLE A KVALITNĚ

tel: 603 213 856

Vzpomínky
Dne 28. května 2010
uplynulo 10 let od úmrtí
mé kamarádky, naší tety a sousedky

paní Dany Peškové
stále vzpomíná Zdena, Jarek a Temlíkovi

Dne 15. května 2010
jsme si připomněli 15. smutné výročí, kdy nás opustil

pan Karel Večerka
S láskou a úctou vzpomínají manželka Albína,
dcery Simona a Eva, vnoučata Lucinka, Terezka a Andrejka

Oznamujeme všem blízkým a známým, že dne 5. května 2010
nás po těžké nemoci opustila

paní Jaroslava Chytilová z Kojetína
V úzkém kruhu rodinném se s ní rozloučili
manžel Pravoslav a dcera Martina s manželem
Rodina děkuje za obětavou péči a usnadnění posledních
dnů života paní Haně Michálkové z Kojetína
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Vítání občánků
V sobotu 24. dubna 2010 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Blahopřejeme!

Marek Šlampa

Emily Řeháková

Jakub Teplý

Adam Arvay

Ela Nosková

Adrian Svoboda

Blahopřání
Dne 14. června 2010
oslaví 35. výročí uzavření sňatku manželé

Libuše a Petr Bosákovi

Oběma přejeme, aby jim nadále byl osud příznivý a mohli s námi
prožít ve zdraví, štěstí a pohodě mnoho pěkných chvil.
Upřímně blahopřejí dcera Petra Hedvičková s manželem Martinem,
syn Libor Bosák s manželkou Markétou a velkou pusu posílají
babičce a dědečkovi vnoučata Mareček, Otakar a Magdalénka
Dne 7. června 2010 oslaví své 62. narozeniny

pan Ladislav Klech
a 13. června 2010 oslaví krásné 40 - leté výročí sňatku
spolu se svou manželkou

paní Ludmilou Klechovou

Oběma gratulují a na další společnou cestu životem přejí
hodně zdraví, lásku a šěstí dcery a syn s rodinami

Dne 6. května 2010
oslavila významné životní jubileum 70 let

paní Marie Gardavská
Do dalších let pevné zdraví, štěstí a spokojenosti
přejí sourozenci Josef a Ladislav s rodinami
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