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Kojetín postihly další přírodní pohromy
Když jsem psal úvodní článek do minulého zpravodaje
o právě skončené povodni, netušil jsem, že to byla jen
počáteční kapitola popisující neblahý průběh počasí 35
dnů května a června roku 2010. Prakticky stejný povodňový scénář se totiž odehrál v prvních dnech června,
kdy 3. června znovu kulminovala řeka Morava u Kojetína na stavu skoro 5 m a zalila stejné objekty a pozemky jako před 16 dny, včetně již podruhé napuštěného
a na sezónu připraveného koupaliště. Veškeré zabezpečovací a úklidové práce tak v postižených lokalitách
musely být provedeny znovu, znovu si část občanů Kojetína prožila krušné chvíle, znovu byly v permanenci

jednotky hasičů, policie, pracovníci Technisu, povodňová komise města a další.
Vysoká hladina spodní vody navíc komplikovala situaci na okolních polích prakticky v celém okolí Kojetína. V pátek 4. června dosáhla maxima i hladina řeky
Hané a cesta do Popůvek byla 2 dny neprůjezdná,
když přes ni tekla vlastně další řeka z přilehlých polí.
Našimi předky tolik vzpomínaná (a proklínaná) Psolučka udělala své a připomněla, že může nadělat
i dnes velké problémy.
Viz situace nad Sladovní ulicí, kde její pramen vyvěrá,
pokračování na straně 3

Sídliště Sever po vichřici

Hasiči pomáhají

Prezident ČR Václav Klaus a hasiči z Kojetína

Letecký pohled na zatopené oblasti
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada města Kojetín se na 81. zasedání konaném dne 9. června 2010
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila přijetí příspěvku z rozpoč- prodeje části pozemku p. č. 212/2, - Autokreditem s. r. o., IČ 60779624,
tu Olomouckého kraje ve výši 80.000 ost. plocha, o výměře cca 400 m2, se sídlem Sokolovská 7, 793 13 SvoKč na částečnou úhradu výdajů na k. ú. Kovalovice u Kojetína,
bodné Heřmanice na pracovní oděvy
zajištění akceschopnosti jednotek - schválila uzavření smlouvy o dílo v hodnotě 9 750 Kč;
sborů dobrovolných hasičů, včetně na přípravu projektu „Rekonstrukce - Obcí Braňany, IČ 00265845,
spolufinancování Města Kojetína místních komunikací - Lešetín - II. č. p. 76, 435 22 Braňany, zastoupená
ve výši 80.000 Kč,
etapa“ pro regionální operační pro- Vlastimilem Krupkou, starostou obce,
- schválila pronájem rybníka Jordán, gram, mezi Městem Kojetín a zhoto- finanční prostředky ve výši 100 000
na p. č. 284, vodní plocha, o výměře vitelem BM asistent s. r. o. Olomouc, Kč;
9125 m2, Českému rybářskému sva- - schválila výběr dodavatele na re- - Obcí Kly, IČ 00236918, Záboří 375,
zu, MO Tovačov, za účelem využití alizaci veřejné zakázky malého roz- 277 41 Kly, zastoupená pí Alicí Sepro rybářství, v souladu s § 2 zákona sahu na služby „Zajištění úklidových miánovou, DiS., starostkou, finanční
č. 99/2004 Sb., v platném znění, na služeb pro Město Kojetín“ uchazeči prostředky ve výši 50 000 Kč;
dobu neurčitou s výpověďní lhůtou CORA úklid spol. s r. o., Kroměříž, - Pardubickým krajem, IČ 70892822,
1 rok, ke dni 30. září, za cenu který byl doporučen komisí pro po- se sídlem Komenského náměstí 125,
3.000 Kč/rok,
souzení a hodnocení nabídek na 532 11 Pardubice I - Pardubice - Sta- souhlasila se zveřejněním zámě- výše uvedenou zakázku,
ré Město, finanční prostředky ve výši
ru prodeje části pozemku p. č. st. - schválila výběr dodavatele na rea- 70 000 Kč;
7094, zastavěná plocha a nádvoří, lizaci veřejné zakázky malého rozsa- - Statutárním městem Přerov,
hu „Dostavba kanalizace ulice Pad- IČ 00301825, kontaktní adresa Mak. ú. Kojetín,
- nesouhlasila se zveřejněním lých hrdinů, Kojetín“ uchazeči MYFA gistrát města Přerova, Bratrská 34,
záměru prodeje části pozemku Olomouc s. r. o., který byl doporučen 750 11 Přerov, na výpůjčku elektricp. č. 609/6, zahrada, k. ú. Kojetín, komisí pro posouzení a hodnocení kých vysoušečů,
ul. Nová, za účelem výstavby 5 garáží, nabídek na výše uvedenou zakázku, - schválila uzavření Smlouvy o zříze- souhlasila se zveřejněním zá- - schválila výběr dodavatele na rea- ní místa zpětného odběru mezi Měsměru pronajmout část pozemku lizaci veřejné zakázky malého rozsa- tem Kojetínem a firmou EKOLAMP
p. č. 513/16, ost. plocha, o výměře hu „Výměna oken a vstupních dveří s. r. o., se sídlem náměstí I. P. Pavlocca 100 m2, k. ú. Kojetín, ul. Padlých na bytovém domě J. Peštuky 1320 - va 1789/5, 120 00 Praha 2,
1321“ uchazeči Bradna Ladislav Ko- - vzala na vědomí petici občanů měshrdinů,
- souhlasila se zveřejněním záměru jetín, který byl doporučen komisí pro ta Kojetína - nesouhlas se záměrem
pronajmout pozemek p. č. st. 95/2, posouzení a hodnocení nabídek na vybudování supermarketu v lokalitě
u kotelny na Nové ulici v Kojetíně, dozastavěná plocha a nádvoří, o výmě- výše uvedenou zakázku,
- schválila uzavření smluv mezi ručené dne 8. června 2010.
ře 43 m2 , ul. Pořadí, k. ú. Kojetín,
- souhlasila se zveřejněním záměru Městem Kojetínem a:
Jiří Šírek

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo města Kojetín se na svém 30. zasedání konaném dne 22. června 2010
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- schválilo prodej části pozemku - schválilo bezúplatný převod po- - stanovilo na volební období 2010
p. č. 5764/1, ost. plocha, o výměře zemků p. č. 236/2, ost. plocha, - 2014 počet členů Zastupitelstva
cca 80 m2, k. ú. Kojetín, ul. Závodí, o výměře 1265 m2 a p. č. 233, ostat- města Kojetína na 21,
za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů ní plocha, o výměře 303 m2, vše - vzalo na vědomí Výroční zpráspojených s převodem nemovitosti, v k. ú. Kojetín, z majetku Úřadu pro vu společnosti Technis Kojetín spol.
včetně úhrady za vyhotovení GP,
zastupování státu ve věcech majetko- s r. o. za rok 2009, vyhodnocení topné sezóny roku 2009 a aktuální infor- schválilo uzavření Darovací smlou- vých do vlastnictví Města Kojetína,
vy mezi Městem Kojetínem a SOLAR - neschválilo prodej části pozemku mace o činnosti společnosti Technis
6 s. r. o., Praha 10, Malešice, Počer- p. č. 270/2, ost. plocha, k. ú. Kojetín, spol. s r. o. od 1. května 2010,
- vzalo na vědomí Výroční zprávu
nická 272/96, kdy předmětem daru ul. Sladovní,
je finanční částka ve výši 8,000.000 - neschválilo prodej části pozemku společnosti Pivovarský hotel Kojetín
Kč v souvislostí s investiční akcí FVE p. č. 609/6, zahrada, k. ú. Kojetín, ul. s r. o. za rok 2009,
- vzalo na vědomí informace MinisKojetín, realizovanou v k. ú. Kojetín,
Nová, za účelem výstavby 5 garáží,
- schválilo prodej pozemku vede- - schválilo záměr nepeněžitého vkla- terstva práce a sociálních věcí o vyném ve zjednodušené evidenci - pů- du infrastrukturního majetku Města Ko- hlášení třetího ročníku soutěže Obec
vod parcel PK p. č. 6196, o výměře jetína do majetku akciové společnosti přátelská rodině,
791 m2, k. ú. Kojetín, za cenu 12,75 Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. - schválilo účast města Kojetína
Kč/m2 a úhradu nákladů spojených jako protihodnotu vkladu obdrží Město v soutěži Obec přátelská rodině
v roce 2010.
Jiří Šírek
s převodem nemovitosti,
Kojetín listinné akcie na jméno,
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Kojetín postihly další přírodní pohromy
Pokračování ze strany 1
viz zatopené zahrady u silnice do
Měrovic, kde voda vytékala prameny ze země v areálu bývalých
železáren a vše končilo u cesty do
Popůvek silným a čistým tokem
pramenité vody.
Po horkém týdnu přišel víkend, kdy
v sobotu 12. června bylo otevřeno
koupaliště, kam přišlo skoro 900
návštěvníků a mohlo se zdát, že
může začít pěkné léto. Do horkého

vzduchu však od západu přišla studená fronta, která způsobila silné
bouřky. Kolem 21. hodiny se tato
fronta objevila i nad Kojetínem.
Kromě deště, na který již byli připraveni hasiči zapytlováním cesty
u Jordánu, přinesla navíc větrnou
smršť, která v novodobé historii
města nemá obdobu. Během několika minut byly strženy a rozmetány
střechy 4 činžáků na sídlišti Sever

a další střecha rodinného domu ve
Sladovní ulici. Padlo 14 vzrostlých
stromů, 3 sloupy veřejného osvětlení, pádem stromů byla zdemolo-

vána zídka kolem sokolovny. Vítr
silně poškodil také střechu na sladovně a některých dalších domech
v majetku města. Když jsme onou
apokalyptickou nocí projížděli se
starostou města ulicemi a viděli tu
spoušť, padlo kromě několika jadrných výrazů také něco o tom, že
nás už snad nic horšího po vodě
a přívalech nemohlo postihnout.
V tu noční chvíli totiž odvolávali některé hasiče, kteří pomáhali na Severu s úklidem, do lesa u
Lobodic, kde padlý strom poškodil ventil na plynové stanici, z níž
silně unikal plyn. Začalo se mluvit
o evakuaci některých přilehlých

obcí a o zákazu vstupu do lesů od
Kojetína po Lobodice. Následné
hodiny naštěstí ukázaly, že závada je odstraněna, že kromě lehčích
zranění se v Kojetíně i přes děsivý obraz spadlých stromů a střech
nikomu nic nestalo a že obrovské
pracovní nasazení hasičů, Technisu i řady občanů nakonec znamenalo rychlé odstranění následků
této hrozné noci.
Za období od 8. května do
12. června, tedy za 35 dnů, postihly Kojetín dvě povodně vylitím
řeky Moravy, čtyři přívalové vlny
z polí severozápadně od města
a vichřice s ničivými následky.
Z šesti víkendů tohoto období se dá
jako normální nazvat jediný, 29. 30. května, jinak se vždy dělo něco
mimořádného a krizového. Takový
sled událostí bylo těžké zvládat,

přesto se domnívám, že všichni,
kteří se do řešení těchto těžkých
chvil zapojili, zaslouží uznání,
pochvalu a poděkování. Platí to
zejména o hasičích, jak dobrovolných, tak těch z Hasičského záchranného sboru. Obrovský kus
práce s fyzickým vypětím odvedli
také pracovníci firmy Technis s. r. o.
Kojetín. Bez nich by byly práce na
prevenci povodní a odstraňování
jejich následků těžko představitelné. Poděkování patří také Městské
policii Kojetín, obvodnímu oddělení
Policie ČR v Kojetíně, povodňové
komisi města a řadě občanů, kteří
pomohli při odstraňování následků
povodní, přívalových dešťů a vichřice. V těžkých chvílích se mnohdy
odhalí to, co jindy za roky života.
A právě v těchto chvílích výše uvedené instituce a jednotlivci plnili
své role na výbornou.

Zástupcům jednotky Sboru dobrovolných hasičů z Kojetína poděkoval při své návštěvě Olomouckého kraje 14. června v Olomouci také prezident republiky

Václav Klaus, který se podepsal
do pamětní knihy SDH Kojetín.
Ve středu 23. června pak starosta města přijal zástupce institucí,
které pomáhaly při krizové situaci
a oficiálně poděkoval za vzornou
pomoc a spolupráci.
Jiří Šírek
foto: archív MěÚ Kojetín
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Kojetín postihly další přírodní pohromy
Poděkování
Město Kojetín dále děkuje za finanční a materiální pomoc následujícím
obcím, institucím a občanům:
- SDH Mukařov, finanční sbírka a humanitární pomoc,
- Autokredit s. r. o., Svobodné Heřmanice, pracovní oděvy pro pracovní
čety,
- Obec Braňany, dotace na podporu
obnovy povodní zasažené oblasti,
- Český červený kříž, oblastní spolek
České Budějovice - humanitární pomoc,
- Obec Kly, poskytnutí finančního
daru k odstraňování nepříznivých následků povodní a rozvoje města po
povodni,
- Obec Bašť, finanční dar k odstranění následků povodní,
- Statutární město Přerov, výpůjčka
elektrických vysoušečů,
- Antonín Beneš, zajištění stravování
pro zaměstnance HZS po dobu po-

Přijatá opatření
Města Kojetín k odstranění
povodňových škod
- zajištění oprav komunikací na ulici
Stružní, Závodí, podél rybníka Jordán, místní komunikace ve Špalíru,
- zajištění projektové dokumentace
a realizace opatření k odvodnění
lokality Nad Psoluky (nad Sladovní ulicí) - nad farmou Agrodružstva
Morava Kojetín,

vodně,
- PROPAL, s. r. o., Křenovice, zemní
práce v rozsahu protipovodňových
opatření,
- M - Silnice a. s., Pardubice - zemní
práce v rozsahu protipovodňových
opatření,
- Irena Přivřelová, pracovnice specializovaného pracoviště ochrany a krizového řízení, Magistrát města Přerova - pomoc a organizace při předávání humanitární pomoci občanům
a zajištění vysoušečů,
- Charita Kojetín, výpomoc a organizace při předávání humanitární
pomoci občanům a zajištění vysoušečů,
- Centrum sociálních služeb Kojetín,
zajištění náhradního ubytování pro
evakuovanou rodinu,
- COMETT PLUS, spol. s r. o., Tábor,
postřiky proti komárům, čistící a desinfekční prostředky ,
- Pardubický kraj,
- Mlýn Kojetín, spol. s r. o., poskytnutí
- jednání s Povodím Moravy, s. p.,
o úpravách břehů řek Moravy
a Hané, aby došlo k minimalizaci
škod při záplavách,
- jednání s dalšími správci toků,
především Mlýnského náhonu,
o jejich vyčištění, případně provedení úprav hrází v k. ú. Kojetín,
- zajištění opatření na pravém břehu
řeky Moravy nad Kojetínem - oprava tzv. „Grechtu“ a na řece Hané
u mostu na Popůvky Povodím Moravy, s. p.
Jiří Šírek

pytlů na písek,
- Město Úvaly, finanční sbírka k odstraňování nepříznivých následků
povodní,
- Město Slatiňany, finanční dar k obnově škod a odstraňování následků
po živelné katastrofě,
- Ing. Alois Mačák MBA, náměstek
hejtmana Olomouckého kraje, finanční dar pro rodinu, která byla opakovaně postižena povodněmi.

Výsledky voleb
do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
konané ve dnech 28. a 29. května
2010 na území města Kojetína
a místních částí Popůvky
a Kovalovice
Volební účast: 55,7%
ČSSD:		
658 hlasů - 23,24%
ODS:		
476 hlasů - 16,81%
KSČM:		
461 hlasů - 16,28%
Věci veřejné: 342 hlasů - 12,08%
TOP 09:		
260 hlasů - 9,18%
KDU-ČSL:
161 hlasů - 5,68%
Suverenita:
121 hlasů - 4,27%
SPO Zeman.: 118 hlasů - 4,16%
DSSS: 		
99 hlasů - 3,49%
Moravané:
38 hlasů - 1,34%
Strana zelených: 38 hlasů - 1,34%
Č.pirátská strana:17 hlasů - 0,60%
SSO:		
16 hlasů - 0,56%
Další strany získaly méně než
10 hlasů.
Jiří Šírek,
podle dat zveřejněných ČSÚ

Informace pro občany
Varování
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Vážení občané města Kojetína, zákazníci kojetínských supermarketů,
vzhledem k tomu, že zdejší obvodní
oddělení Policie ČR zaznamenalo
nárůst krádeží osobních věcí v prodejních prostorách supermarketu
Albert, ale i v dalších obchodech
v Kojetíně, chceme vás na tuto
skutečnost upozornit a doporučit
preventivní opatření. Jedná se převážně o odcizení peněženek nebo
kabelek odložených v nákupním
vozíku nebo košíku, kdy pachatel
využije nepřítomnosti či nepozornosti zákazníka. Z důvodu snadné
proveditelnosti a chybějícím důkazním prostředkům například z kame-

rového systému lze tyto krádeže
obtížně objasnit, případně prokázat.
Jednou z nejsnadnějších možností,
jak tyto krádeže eliminovat, je prevence. Proto se na vás obracíme se
žádostí o pomoc. Nedejte zlodějům
šanci a neponechávejte své osobní věci v nákupních vozících nebo
košících bez vašeho dohledu. Při
opuštění vozíku, byť na malou chvíli, si raději vezměte kabelku s sebou, nejlépe si své osobní věci do
vozíku vůbec neukládejte. Pro tento
i jiný případ doporučujeme držitelům
platebních karet neukládat si lístky
s PIN kódem do blízkosti karty nebo
PIN kód na kartu nepoznamenávat.
V případě odcizení karty pak tímto
znemožníte či znesnadníte pacha-

teli výběr peněz z vašeho účtu.
V oblasti krádeží věcí z automobilů jsme taktéž zaznamenali větší
četnost oznámených případů, proto doporučujeme nezanechávat
v zaparkovaných vozidlech, byť je
uzamknete a opustíte jen na krátkou chvíli, viditelně na sedadlech
či jiných místech žádná zavazadla
nebo cenné věci. Řiďte se, prosím,
heslem: „Auto není trezor“. Takové
jednoduché preventivní opatření
vám může ušetřit škodu na rozbitém
okénku nebo odcizených věcech.
Za pomoc děkujeme. Přivítáme
veškeré vaše poznatky k uvedeným
krádežím.
Martin Bosák,
vedoucí Obvodního oddělení
Policie ČR
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Anketa
Anketní otázka, kterou položily Vendula Hajdová a Jana Axamitová
z Gymnázia Kojetín zněla: „Berete si přes prázdniny dovolenou?“
„Plánujete ji v Česku nebo v zahraničí a na které místo máte v plánu jet?“

Martina Dostalíková, 42 let
„Na dovolenou se chystáme pouze
tady v České republice. S dětmi navštívíme asi ZOO a budeme chodit
na procházky do přírody.“

František Smažinka, 61 let
„Dovolenou neplánuji, budu se
psem doma, popřípadě se chci podívat do Teplic, na Rusavu a spíše
si budu užívat jednodenní výlety.“

Pavla Zavadilová, 40 let
„Tak určitě pojedeme na dovolenou,
člověk se potřebuje odreagovat.
Zůstaneme tady v ČR a pojedeme
minimálně tak na 7 dní do přírody.“

Zdeněk Kvasnička, 44 let
„Ano, pojedu na dovolenou, asi na
14 dní někde v České republice
a do programu zařadím něco málo
turistiky a navštívím i nějaké ty památky.“

Helena Hajdová, 36 let
„Na dovolenou se chystáme s rodinou do Chorvatska, je to taková
srdeční záležitost. Budeme chodit
po památkách, popřípadě nějaká ta
turistika.“

Zdeněk Takáč, 46 let
„Na dovolenou se vydám někde
tady v Česku, asi na hory, protože
mám rád horolezectví.“

Operace supermarket
- průzkum v ulicích

názor stejně nikoho nezajímá, a vy
ještě dostanete zaplaceno - to určitě!“), manželské hádky („Já bych tu
chtěla to Penny.“ „V žádným případě, víš jak je tam draho?!“) a také
jsme museli překonávat počáteční nedůvěru respondentů („Radši
pojď, oni nás určitě chtějí okrást!“).
Pokud zapřemýšlíme nad pocity
člověka, ke kterému se řítí dvoumetrový student s papírem v ruce,
nemůžeme se této nedůvěře divit.
Ptali jsme se, zda by občané města
chtěli nový obchod, jestli by to měl
být spíše supermarket nebo minimarket, kde by podle nich měl tento
nový obchod stát, jaký typ obchodu
by si zde přáli („Tož asi to TESCO,
tam mají všecko…“) a jaký druh
sortimentu jim ve městě chybí („Mě
třeba štve, že se tady nedají koupit
čerpadla značky SIGMA.“).
Výsledky průzkumu jsme zpracovali do přehledného dokumentu, který

Ve třetím ročníku čtyřletého gymnázia je výuka Základů společenských
věd zaměřena také na sociologii
a s ní spojené metody sociologického průzkumu. Abychom se my,
studenti třetího ročníku Gymnázia
v Kojetíně, zdokonalili ve svých
znalostech a schopnostech, využili
jsme nabídky ke spolupráci a provedli jsme v ulicích města Kojetína
průzkum zaměřený na otázku možné stavby nového supermarketu.
Průzkum jsme prováděli ve dnech
20. - 21. května 2010. Vedle podkladů pro vyhodnocení zájmu občanů
o supermarket jsme posbírali celou
řadu zážitků, ze setkání s dotazovanými. Zažili jsme několik nedůvěřivých obvinění („Vy jste zase nějací agenti, já vám něco řeknu, můj

Lenka Ondříčková, 37let
„Dovolenou neplánuji. Nerada jezdím na dovolenou.“
jsme předali vedení města. Výsledky
budou zveřejněny v zářijovém čísle
Kojetínského zpravodaje. Rádi bychom tímto poděkovali všem občanům města, kteří se zapojili do našeho průzkumu, věnovali nám svůj čas
a odpověděli nám na naše otázky.
Za studenty 3. ročníku,
kteří průzkum prováděli
a zpracovávali,
Jakub Kalinec, GKJ
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Došlo do redakce
Den dětí aneb návštěva
v ZOO
Dne 12. června 2010 se v Uhřičicích konal Den dětí pořádaný Junákem - svazem skautů a skautek.
Vše vypuklo ve 14 hodin na fotbalovém hřišti a jak už sám název
Dětský den napovídá, bylo všechno připraveno pro děti. Ty soutěžily v různých disciplínách (skákání
v pytli, házení míčků do vyřezaného
otvoru, chytání rybiček na udičku
z připravené kádě a střílení na terč)
a formou her a soutěží si mohly procvičit kromě fyzických dovedností

Práce hasičů
v Uhřičicích
Letos si s námi příroda opravdu zahrává, nejen s lidmi, kteří chrání své
domy a živobytí, ale i s hasiči, kteří
jsou v takových případech v permanenci dvacet čtyři hodin denně. Ani
v Uhřičicích nejsou výjimkou. Když
byly povodně, pomáhali nejen v Uhřičicích, ale i v ostatních okolních
obcích, kde jich bylo třeba. Ještě si
nestihli ani odpočinout a zregenerovat a přívalové deště přišly opět,
přesně 22. května 2010, kdy se voda
z polí valila do obce přímo přes hlavní komunikaci směrem na Kojetín
a Polkovice. Hasiči udělali spoustu práce a nabízeli pomoc postiženým občanům, byli nápomocni
také při povodni v Kojetíně - v ulici
Sladovní a u stadionu. Jako by toho
nebylo málo a po horkém týdnu
začali meteorologové hlásit opět
bouřky. Blížil se víkend 12. června
2010 a navečer se kolem 21.30
hodin začaly hnát černé mraky a
prudký déšť. Jelikož místní hasiči byli zrovna na hasičárně, začali
s odklízením škod a čekali, jak se
bude situace dále vyvíjet. Kromě

také paměť v různých kvízech. Největší úspěch sklidila disciplína, při
které děti stříkaly hasičskou hadicí
na cíl. Ty nejmenší však nemířily
na cíl, ale na sebe, aby se při krásném letním dni zchladily.
Pořadatelky pozvaly také mladé vojáky z Kojetína, kteří předvedli bojovou ukázku s vojenskou historickou
technikou. Po skončení ukázky si
děti mohly veškerou techniku prohlédnout za jejich dozoru. Během
celého odpoledne dostávaly děti
za splněné úkoly sladké odměny
a na závěr celého odpoledne si
mohly ještě něco namalovat a také
navlékat na jehlu s nití ovocné kuspousty spadlých stromů byla nejzávažnější škodou způsobenou
přívalovými dešti a vichřicí strhlá
střecha rodinného domu. Hasiči
odstranili ještě večer zbytky plechů
a trámů, u kterých hrozilo zřícení
a zajistili vše plachtami, dělali také
doprovod technického vozidla HZS
Olomouckého kraje k objektu plynáren v Lobodicích, kde vichřice svalila strom na hlavní ventil pozemního
zásobníku plynu. Vichřice vyvrátila
v naší obci statnou lípu, která se
naklonila na místní knihovnu přímo
na dráty vysokého napětí. Následující den v neděli byla odstraněna
za pomoci vysokozdvižné plošiny.
Hasiči skončili s pracemi až kolem
18. hodiny. Místní starosta Ctirad
Chalánek poděkoval dobrovolným
hasičům z Uhřičic a z Tovačova
za jejich pomoc.
Tímto článkem bych ráda všem hasičům chtěla poděkovat za jejich
nesnadnou a obětavou práci.
Hasiči pořádají každým rokem memoriál Václava Baďury, ve kterém
se minulý rok naši místní hasiči
umístili na krásném třetím místě.
Umí se také v hodovém dění postarat o velmi oblíbenou hodovou zábavu, která je místními občany vel-

ličky.
Děkujeme místním hasičům a také
myslivcům, kteří se podíleli na
zpestření Dětského dne. Dětem
asistovalli u stanovišť a poradili jim
s překonáním nelehkých disciplín.
Marie Šestořádová
mi oblíbená. Tak jako umí pomoci
místním lidem při povodních, stejně
tak umí pobavit nejen dospělé ale i
děti. Za to SDH Uhřičice patří velký
dík.
Marie Šestořádová

Pomoc při povodních
od Boženy Sekaninové
Senátorka PČR Božena Sekaninová iniciovala sbírku mezi
svými kolegy ze senátorského
klubu ČSSD na pomoc poškozeným při letošních povodních.
Výtěžek se senátoři rozhodli
věnovat na opravu sportovního
areálu TJ Slavoj Kojetín, jehož
hřiště, technické zázemí a šatny
byly při povodních poškozeny.
Uvedený areál je využíván jak
sportovními oddíly města, tak
i školami a širokou veřejností
k pořádání sportovních a kulturních akcí.
Senátorský klub ČSSD současně vysoce ocenil nasazení
a vytrvalou práci těch, kteří se
podílejí na odstraňování škod
způsobených ničivým živlem.
Výtěžek (šek na 60.000Kč) předala senátorka společně se starostou města Kojetína Mojmírem
Hauptem, zástupcům TJ Slavoj
Kojetín na náměstí v Kojetíně
27. května 2010 při setkání s občany města.
Jakub Kopečný,
asistent senátorky
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Mateřská škola Kojetín
Poslední dny školního
roku v MŠ Kojetín
Školní rok 2009/2010 pomalu končí
a my už můžeme vzpomínat na to, co
jsme ještě všechno v červnu prožili.
Vzhledem k vydatným dešťům musela některá oddělení v měsíci květnu odložit výlety na měsíc červen.
Tentokrát bylo počasí moudřejší
a děti z oddělení „Srdíček“, „Koťátek“, „Rybiček“ a „Berušek“ se mohly konečně školních výletů zúčastnit
a vyjet za exotickými zvířaty do ZOO
Lešná a ZOO koutku ve Vyškově.
Den dětí oslavila jednotlivá oddělení
podle vlastního připraveného programu: jízdou vlakem do kroměřížské
Podzámecké zahrady a také výletem do Jezdeckého oddílu AVC Haná
Polkovice. Zde měly děti možnost
prohlédnout si ustájení koní, využití
venkovní pískové jízdárny, sedlovnu
pro úschovu jezdeckého vybavení,
mohly si vyzkoušet svoji zručnost
a dovednost hodem podkoviček na
cíl, práci s kovbojským lasem, střelbou lukem na bizona. Tyto úkoly si
pro nás připravily Indiánka Hanka

a kovbojka Jana. Největším zážitkem
však byla opravdová jízda na koni.
Poděkování za příjemně strávené
dopoledne patří nejen holkám z „domečku“, ale také Janě Mirwaldové
a všem, kdo pro nás program připravili. Určitě přijedeme zase!
V MŠ ale nechyběly ani soutěže
a hry na našich školních zahradách. Kromě drobných odměn při
hrách si děti pochutnaly na zmrzlině
a balíčcích dobrot, které ke svému
svátku dostaly.
V pátek 4. června 2010 se děti z oddělení „Pastelek“ zúčastnily „Vítání
léta“, které připravilo MěKS Kojetín.
Děti předvedly skladbičku: „Každá
správná holka, každý správný kluk“.
Za pěkné vystoupení patří poděkování dětem i jejich učitelkám.
Ve dnech 7. června 2010 a 9. června 2010 se všechny děti z mateřských škol zúčastnily zábavného
dopoledního programu: „Cestujeme
s Alfonzem“, který proběhl v parku
u nádraží ve spolupráci s MěDDM
Kojetín. Děti si prošly jednotlivá stanoviště, zábavnou a hravou formou
byly seznámeny s různými zeměmi
a městy, soutěžily v různých disci-

výlet do ZOO Lešná

Hry na školní zahradě

Návštěva knihovny

Návštěva AVC Haná Polkovice

Putování s Alfonsem

Vítání léta na VIC

plínách: jízda vláčkem mezi kužely,
házení míčkem do klokaní kapsy
a na závěr je čekala sladká odměna.
V úterý 8. června 2010 za námi přijelo Maňáskové divadélko Olomouc
s pohádkou „Lvíček a bolavý zub“.
Byla to poučná pohádka o tom, jak
je důležité si zuby čistit. Průvodce
pohádkou byl živý herec v kostýmu
Kašpárka, který spolupracoval s dětmi. Pohádka byla prokládána hudebními nahrávkami.
Ve středu 9. června 2010 předškolní děti navštívily dětské oddělení
v Městské knihovně. Povídaly si
o knihách a jejich autorech, byly vedeny k šetrnému zacházení s knihou,
mohly se seznámit s encyklopediemi
a naučnými knihami. Na závěr besedy si vyslechly pohádku. Do knihovny chodíme rádi a děkujeme opět za
poutavé vyprávění Marie Ryšavé.
Ve čtvrtek 24. června 2010 jsme se
v obřadní síni města Kojetína slavnostně rozloučili s předškolními dětmi,
které v září 2010 zasednou do lavic
prvních tříd základních škol. S dětmi se
rozloučili místostarosta města Jiří Šírek, tajemnice MěÚ Jiřina Páleníková
a ředitelka Ivana Krčmařová. Každý
předškolák si odnesl malý dáreček,
pamětní list a šerpu přes rameno.
Školní rok je tedy za námi, byl náročný, zejména v posledních dnech, kdy
finišují práce na vybudování nové
třídy, která by do poloviny července
měla být zkolaudována. Poté můžeme dopřijímat další zájemce o přijetí
do MŠ. Volná místa ještě máme.
Poděkování patří všem zaměstnancům MŠ Kojetín za každodenní práci s dětmi a za bezproblémový chod
naší MŠ, dále všem, kteří zajišťovali
přípravné práce dle harmonogramu,
stavební práce a další činnosti související s přestavbou nové třídy.
Takže vám všem, kteří právě čtete
tyto řádky, přejeme krásné prožití
prázdnin a dovolené plné pohody
a sluníčka.
Vedení MŠ Kojetín

Budování nové třídy

7

Kojetínský zpravodaj

7-8/10

Mateřská škola Kojetín
Individuální integrace
zdravotně či mentálně
postižených dětí v MŠ
V minulém čísle Zpravodaje jsme
obdrželi poděkování za možnost
integrace malé Darinky Zaoralové
u nás v MŠ. Velice nás to potěšilo a vážíme si uznání. Darinka je
naše sluníčko a ještě před přijetím
do naší MŠ bylo téměř jisté, že s integrací by neměl být problém, což
nám po kontrole z SPC Olomouc
potvrdily i obě psycholožky, které
se u nás byly nedávno podívat. Jak
je to ale s možností integrace dítěte
v běžné MŠ? Může být integrován
každý, kdo má nějaký problém a je
„jiný“, než běžné zdravé dítě?
Práce s tělesně, či jinak postiženým
dítětem je náročná a vždy vyžaduje účast odborníka. Pokud je dobrá
spolupráce s rodinou, rodiče mají
zájem řešit situaci a ne jen u nás

dítě „odložit“, musí se začít odborným vyšetřením v OPPP nebo
ve spec. pedagogickém centru
(vždy za souhlasu zák. zástupců).
Toto vyšetření se většinou neobejde bez dalších odborných vyšetření
lékařských. Po stanovení diagnózy
pak přichází na řadu závěrečný posudek s doporučením, jak s dítětem
pracovat a zejména s doporučením
zda je vhodná individuální integrace
za účasti asistenta pedagoga. Poté
následuje ze strany MŠ vypracování žádosti na KÚ Olomouckého
kraje, kde komise posoudí oprávněnost žádosti o asistenta a pokud
jsou všechny náležitosti žádosti
v pořádku a žádost je opodstatněná, můžeme zřídit funkci asistenta.
Celý tento sled nezbytných kroků
trvá často i třičtvrtě roku, protože ne
vždy stačí jedna návštěva v poradně nebo SPC a lékařská odborná
vyšetření také trvají nějakou dobu.
Proč se ale zmiňuji o těchto po-

drobnostech? Ne vždy totiž veřejnost chápe, že nejsme schopni vyjít
vstříc a integrovat každé dítě. Ve
třídách máme momentálně i 27 zapsaných dětí a jim musíme zajistit
předškolní vzdělávání. Je problém
v tomto prostředí integrovat děti
agresivní, neurotické, autistické,
atd., které potřebují opravdu specializovanou péči. Taktéž s odbornou kvalifikací asistentů je problém,
pokud nám záleží na kvalitě péče
o integrované dítě, nemůže tuto
práci dělat každý. Asistenti navíc
pracují za minimální plat a vždy
pouze na částečný úvazek. Hledání
asistenta je tedy další tvrdý oříšek.
Takže konečné slovo má vždy ředitel, zda má podmínky (ať už materiální, personální či organizační)
pro přijetí takového dítěte, aby přítomnost integrovaného dítěte byla
přínosem nejen pro něj, ale i pro
ostatní děti ve třídě.
Ivana Krčmařová, ředitelka MŠ

Základní škola Křenovice
Škola v přírodě 2010
Podobně jako v předcházejících
dvou letech jsme se i v letošním
školním roce rozhodli strávit jeden
týden školy pobytem v přírodě.
Vybrali jsme si tentokrát chatu
„U Jelena“ v malé vesničce Hraběšice (101 obyvatel ) v podhůří
Hrubého Jeseníku. Výuku jsme
se snažili, pokud nám to počasí
dovolilo, přenést co nejvíce ven
do přírody mimo budovu chaty.
Uskutečnili jsme celodenní výlet
ke zřícenině hradu Rabštejn a se-
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známili jsme se s jeho dávnou historií. Hodně jsme poznávali faunu
a především flóru zdejšího kraje,
znalosti jsme si následně ověřovali
formou soutěží a kvízů. Pracovali
jsme s přírodninami
v
rámci
výchov
pracovní
a výtvarné.
Ale
hlavně
jsme sportovali
a
užívali si
pobytu na
čerstvém
vzduchu.
Klasickou
školní vý-

uku jsme ponechali doma v Křenovicích. Každodenní zážitky si
žáci zaznamenávali do svých
kronik, které si vedou na školách
v přírodě po celých 5 let školní
docházky. Bude to pro ně jistě zajímavá památka na známá místa,
kamarády, hry, soutěže a spoustu
legrace.
S dětmi ze ZŠ v Křenovicích jsem
byla na škole v přírodě poprvé,
mile mě překvapily - lépe řečeno
nezklamaly. Jsou to děti klidné,
rozumné a kamarádské, tedy takové, jaké je znám z každodenní
práce ve škole. I když ubytování
a strava patřily spíše do průměru, budeme snad všichni na tento
společně prožitý čas rádi vzpomínat.
Vladimíra Karásková
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Tajuplný ostrov
Na naši tradiční základnu pro školu
v přírodě, na chatu Kopřivná, vyrazili žáci 2. a 3. tříd v posledním
květnovém týdnu. Počasí bylo sice
tou dobou vrtošivé, ale dětem to
nevadilo. „Třeťáci“ měli připravenou cestu na Tajuplný ostrov plnou
hádanek, her a soutěží. Na závěr
se jim dokonce podařilo objevit trosečníka, kterého přivedli zpět do
civilizace. Na dokreslení přinášíme
malou fotoreportáž z jejich pobytu.
Na památku děti dostaly pamětní
CD s fotografiemi jako připomínku zajímavého týdne na „ostrově“.
Poděkování patří i personálu cha-

Školní družina
Tak jako každý půlrok vás i tentokrát rádi informujeme o činnosti naší školní družiny. Její program
je velmi bohatý, a to hlavně proto,
že tuto práci děláme rádi a máme
pro ni velmi dobré zázemí. S dětmi
se snažíme rozvíjet jejich zručnost,
kterou předvedly např. při výrobě
velikonočních kraslic a také ve vý-

ty za vytvoření příjemného zázemí
pro naše „posádky“, ale především
doprovodu z řad vyučujících a vychovatelů - Janě Dočkalové, Jolaně
Pavlíčkové, Aleně Pátkové, Zdeňku
Šípkovi i zdravotnici E. Blažkové.
Skupinu žáků druhých tříd měly na
starosti vyučující Marcela Čmelová, Renata Pěchová a vychovatelky Jana Hýžová, Lucie Krejsová
a V. Svobodová. Na příští rok připravujeme v organizaci této tradiční akce změnu, o které budeme
všechny zainteresované včas informovat.
Zdeněk Šípek
Foto: Jana Dočkalová,
Eliška Blažková

tvarných dílnách, kdy jeden z mnoha projektů získal 2. místo v soutěži pořádané MěDDM. Úspěšně
jsme spojili zručnost s pohybem
a vznikl nám netradiční koloběžkový závod, který bravurně zvládli jak naši prvňáčci, tak starší děti
1. stupně. Kreativitu a fantazii se
nám děti nebály předvést na únorovém karnevale, v pěvecké soutěži Superstar a také na módní pře-

Vysaďme si vlastní les
Školní sběrová soutěž, která má
již svůj 4. ročník, přinesla v letošním roce následující výsledky.
Celkem se podařilo nasbírat více
jak 39 tun starého papíru. Celkovým vítězem tohoto ročníku se
stala třída 2. A, která zachránila
25 stromů (5001 kg starého papíru). Pokud se započítaly celkové
výsledky, děti uchránily 195 stromů. Výtěžek sběru se využije na
odměny pro úspěšné sběrače
(pětina), na odměny ve sportovních a znalostních soutěžích ve
škole a na ocenění nejlepších
žáků školy.
Děkujeme všem aktivním účastníkům z řad našich žáků i příznivců školy za tuto formu podpory. Uznání patří také servisním
týmům, které zajišťovaly vážení
a nakládání nasbíraného papíru
do přistavených kontejnerů.
Věříme, že se v příštím ročníku
naší soutěže podaří tento výsledek překonat. Přejeme všem příjemné prožití prázdnin.
hlídce, do které se s radostí zapojila nejen děvčata, ale také velmi
nadaní chlapci.
Díky dobré komunikaci a vstřícnosti máme za sebou také besedu
v MěKS Kojetín i s PČR, kterým
tímto děkujeme a těšíme se na
další spolupráci. Jelikož opakování je matka moudrosti, formou her
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Základní škola nám. Míru Kojetín
a soutěží si děti zopakovaly znalosti v přírodovědné soutěži a zví-

řecí olympiádě.
V květnu jsme sbalili batůžky a vyrazili na výlet do Zoologické zahrady ve Vyškově. Sluníčko a dobrá
nálada nás ani na chviličku neopustily a všichni se už moc těšíme
na dobývání hradu Helfštýn, které
nás v červnu čeká.
Věřím tomu, že si děti odnesly
mnoho pěkných zážitků. My slibujeme, že ani v příštím školním roce
2010/2011 nebudeme zahálet a už

teď máme spoustu nových nápadů.
Všem dětem školou povinným přejeme pěkné slunečné prázdniny.
V září se moc těšíme nejen na budoucí prvňáčky, které mezi sebou
rádi přivítáme, ale také na všechny
školáky, kteří se rádi naučí něčemu novému.
Lucie Krejsová, vychovatelka
Foto: Alena Burešová,
Lucie Krejsová a Jana Hýžová

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Byli jsme na škole
v přírodě v Jeseníkách
Škola v přírodě je událost, na kterou
se děti I. stupně naší školy těší již
od začátku školního roku. Nemohli
jsme je tedy zklamat a letos stejně
jako v předchozích letech jsme koncem května sbalili kufry a vyrazili do
přírody.
Letos nás přivítala krásná oblast
Jeseníků a hezká malebná chatička „U jelena“ v Hraběšicích u Šumperka. Chata byla jako stvořená pro
nás, měla vše, co jsme potřebovali
ke spokojenosti - jídelnu, klubovnu,
hřiště a především pokoje, do kterých se děti nastěhovaly všechny
hezky pospolu.

Hurá na Baldovec!
Na třetí květnový týden se dlouho těšilo 20 žáků druhého stupně
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Letošní počasí s námi sice trošku špásovalo, hned pršelo, hned
vysvitlo sluníčko, ale my jsme byli
dobře připraveni. Když pršelo, vytáhli jsme pláštěnky a gumáky,
když svítilo sluníčko, nasadili jsme
sluneční brýle. Rozmary počasí nás
neodradily od oblíbených, uklidňujících a energii dodávajících vycházek do přírody. Nejvíce jsme si užili
celodenní výlet na zříceninu hradu
Rabštejn. Děti zaujalo i odpoledne, kdy v lese stavěly z přírodnin
úkryty pro lesní skřítky. Vyvrcholením celého týdne byla hra spojená
s hledáním sladkého hraběšického
pokladu. A našli jsme ho!
Jen neradi jsme se v pátek dopoledne loučili s místem, které nám
za necelý týden tak přirostlo k srdci.

Ale jelikož se už všechny děti těšily
na své rodiče a sourozence a kamarády, nasedli jsme do autobusu
a vyrazili domů - směr Kojetín.
Na závěr bych ráda poděkovala
Evě Pěchové a Marianu Gáborovi za velmi dobrou spolupráci a za
příjemně strávené chvíle v Hraběšicích.
Vladimíra Rumplová

ZŠ Svat. Čecha v Kojetíně. Čekal
nás třetí ročník turistického kurzu
na Baldovci. Byli jsme připraveni,
sbaleni a jediné, co nebylo na naší

straně, bylo počasí. Za mírného
deště jsme odjížděli, déšť nás přivítal ihned po příjezdu. Obavy z promáčeného týdne se však nekonaly,
protože jsme byli ubytováni ve vytápěných chatkách, všechno jsme
ihned usušili, takže nám nakonec
občasný déšť ani moc nevadil.
Část týdenního programu zajistili instruktoři z rekreačního centra,
pod jejichž vedením jsme si vyzkoušeli lukostřelbu, paintball i šiškovou válku. V mírném dešti jsme
zvládli různé druhy výstupů na
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
cvičné horolezecké věži, ti odvážnější potom zdolávali překážky na
vysokých lanech a nejvíce odvahy bylo potřeba na „tarzaní skok“
z výšky 18 ti metrů. Tady se našlo
letos jenom 7 statečných.
Další program zajistili naši učitelé.
Celý týden proti sobě soupeřila
družstva červených, modrých, žlutých a černých. Soutěžilo se v růz-

ných sportovních disciplínách,
zručnosti, vědomostních soutěžích
i různých společenských a psychologických hrách, dokonce se do
našeho bodování zapojili i instruktoři z Baldovce. Posledním úkolem
na závěrečný večer bylo vymyšlení
a sehrání příběhu s detektivní zápletkou. Zajímavé…
Na závěr byli vyhodnoceni a odměněni jak vítězové, tak i poražení.
Ne mnoho, ale zůstal nám i volný
čas, který jsme vyplnili každý po
svém, někdo fotbálkem, jiný fotografováním nebo povídáním, měli
jsme možnost navštívit saunu, solnou jeskyni nebo jen tak odpočívat.
Jedno odpoledne jsme věnovali
vycházce po okolí Baldovce.

Vizážistická přehlídka
ve školní družině
Ve středu 2. června 2010 proběhla v naší školní družině vizážistická
přehlídka nazvaná „Tvář roku 2010“
s ukázkami nových letních trendů
v líčení pro tento rok. Pokud si myslíte, že je to téma pouze pro ženy
a dívky, tak se pletete. Hojná účast
zástupců mužského pohlaví je toho
dokladem. V perfektní atmosféře
jsme mohli obdivovat práci našich
mladých vizážistů a vizážistek.
Alice Stonová

I přes ne zrovna dobré počasí jsme
si kurz užili, máme na co vzpomínat a už se těšíme na příští rok.
Marie Němečková

Projektový den - učení v přírodě - fotoreportáž

Základní škola Sladovní Kojetín
Žijeme v Evropě
- projektový den
Ve středu 2. června 2010 proběhl ve škole projektový den s názvem „Žijeme v Evropě“, který byl
vyvrcholením práce dětí a učitelů
z předcházejícího týdne. Cílem projektu bylo seznámení s vybranými

státy Evropské unie, jejich krajinou,
životem a životním stylem, státními
symboly, významnými osobnostmi
a zajímavostmi. Chtěli jsme, aby
děti pochopily sounáležitost Evropanů - co nás spojuje a co nás také
rozděluje.
Děti v přípravném období vyhledávaly a shromažďovaly informace
k vybraným zemím Evropy, vařily

a ochutnávaly národní jídla, seznamovaly se s jazykem, kterým se
v dané zemi hovoří, a kulturou, tvořily prezentační plakáty jednotlivých
zemí. Mladší děti se zaměřily na
sousedy České republiky - Slovensko, Polsko, Rakousko a samotnou
Českou republiku, starší děti poznávaly vzdálenější zemi - Irsko.
Projektový den začal hned ráno
setkáním v hale školy, kde jednotlivé třídy představily své země - od
polohy, povrchu, průmyslu a zemědělství až po kulturní památky či
známé umělce. Zapojily se všechny
děti z jednotlivých tříd.
Třída prezentující Slovensko zazpívala slovenskou písničku, při prezentaci Rakouska zazněla skladba
W. A. Mozarta a děti prezentující

11

Kojetínský zpravodaj

7-8/10

Základní škola Sladovní Kojetín
Polsko dokonce zatancovaly mazurku. Irskou hudbu a tanec mohly
děti zhlédnout v počítačové učebně, kde běželo vystoupení irských
umělců, které vede Michael Flatley´s.

Další částí projektového dne bylo
plnění úkolů, které si připravili žáci
za pomoci svých učitelů v jednotlivých třídách. Děti byly rozděleny
do dvojic či trojic podle schopností
- mladší se staršími, pro podporu
vzájemné spolupráce a poznání se
a aby se mohly zapojit do úkolů i ti,
kterým ještě čtení nejde tak rychle
(kvízové otázky bylo nutné si přečíst). Soutěžily ve skládání puzzle,
vědomostních kvízech o vybraných
zemích, křížovkách, pokoušely se
číst slovenskou pohádku, mladší
děti vymalovávaly vlajky vybraných
zemí. Za správně splněné úkoly

získávaly papírová eura, která v závěru projektového dne mohly proměnit za různé předměty (sladkosti,
hračky, náramky, přívěsky, školní
potřeby atd.) ve školním „euroshopu“.
Na závěr projektového dne proběhly v jednotlivých třídách komunitní
kruhy, v nichž děti sdělovaly své
dojmy a zážitky, které byly vesměs
kladné. Prezentační plakáty jednotlivých zemí budou zdobit chodbu
naší školy do konce školního roku
a děti si tak mohou připomenout
příjemně prožitý den.
Zuzana Šupejová

Mezinárodní festival
Písničkou ke slunci

níci - Valerie Mirgová, sestry Čurejovy (Vierka, Denisa a Simona)
a Stanislav Čuri. Pod vedením
Kláry Pompové zatančili dva romské tance s velmi zajímavou choreografií. I moderátor celé akce
Pavel Svoboda poznamenal, že
to byl „pěkný nářez“. Následovalo
pěvecké vystoupení Jany Polišenské, Kristýny Láníkové a Tomáše
Vaculíka pod taktovkou Blanky
Kaštilové s doprovodnou kytarou
Jaroslava Šišky.
Závěr patřil naší pěvecké „hvězdičce“ Kristýně Láníkové, která
zazpívala dvě písně z repertoáru Ewy Farné: „Stín“ a „La, la,
laj“. Během jejího vystoupení se
všichni diváci natlačili pod pódium
a ocenili její výkon mohutným potleskem.
Myslím si, že se naši žáci v silné konkurenci rozhodně neztratili
a důstojně reprezentovali jak školu, tak i město Kojetín.

Vítězství ZŠ Sladovní
Kojetín v okresním kole
dopravní soutěže

Vybraní žáci Základní školy
Sladovní Kojetín se ve čtvrtek
17. června 2010 zúčastnili již
15. ročníku Mezinárodního festivalu „Písničkou ke slunci“ konaného tradičně v areálu ATC Žralok
na Plumlově.
Hudba, zpěv i tanec dětských
a mládežnických kolektivů zde
byly k vidění až do pozdních odpoledních hodin, potom je vystřídali profesionálové (Maxim Turbulenc, Marasd, Heidi a další).
Co zde předvedli naši žáci?
Vystoupení zahájili mladí taneč-

A co říci závěrem?
Byl to úžasný den plný zpěvu,
tance, pohody a přátelství. Už se
všichni těšíme na další ročník!
Hana Jarmerová
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Jízda zručnosti, test z pravidel silničního provozu a test ze znalostí
první pomoci. Toto jsou disciplíny, ve kterých naši žáci bojovali
o umístění v okresním kole dopravní soutěže v Přerově. Všechny úkoly splnili na jedničku
a tím pro naši školu získali skvělé
1. místo.
Družstvo ve složení František Šišák, Tomáš Vaculík, Kateřina Trbušková a Marie Diničová vzorně
reprezentovalo naši školu nejenom
výkonem, ale i svým chováním
a vystupováním. František Šišák
ještě získal celkové prvenství
v kategorii jednotlivců.
Všichni si z této soutěže odvezli nové cyklistické helmy, trika,
drobné upomínkové předměty
a spoustu zážitků.
Všem čtyřem jmenovaným žákům
děkujeme za vzornou reprezentaci a gratulujeme k zisku prvního
místa v této okresní soutěži. Jsme
na vás pyšní.
Radka Dufková
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Základní škola Sladovní Kojetín
Ohlédnutí za školním
rokem 2009/2010
Přiblížily se prázdniny a můj první
rok ve vedení školy utekl jako voda
- přišel čas ohlédnout se zpátky.
Základní škola Kojetín, Sladovní
492, je úplnou základní školou pro
64 žáků 1. - 9. postupného ročníku, kteří jsou vzděláváni v pěti
spojených třídách. Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy praktické, základní školy
speciální a školní družiny. Výuka
základní školy praktické je realizována podle Školního vzdělávacího
programu „Škola pro život“. Vzdělávací obor základní školy speciální rozšiřuje naši nabídku vzdělávání od příštího školního roku, a to
pouze v jedné třídě s maximálním
počtem deseti žáků. Pedagogové
školy společně zpracovali školní
vzdělávací program s motivačním
názvem „Krok za krokem“, který
umožní základní vzdělání dětem se
středním až hlubokým mentálním
postižením v kombinaci s poruchami autistického spektra, s tělesným
nebo smyslovým postižením včetně
poruchy komunikačních schopností
a poruch chování. Délka vzdělávání
je stanovena na 10 let povinné školní docházky.
V lednu a únoru 2010 proběhla
ve škole dvě šetření České školní inspekce zaměřená nejen na
oprávněnost zařazování žáků, ale
také na hodnocení školního vzdělávacího programu i celého procesu
vzdělávání. V otázce zařazování
žáků školy, které tento rok probíhalo ve všech praktických školách,
nedošlo k žádnému pochybení
- všichni žáci jsou zařazeni oprávněně. Vzdělávání podle školního
vzdělávacího programu „Škola pro
život“ bylo hodnoceno inspekcí
pozitivně. Úroveň pedagogického
sboru odpovídá specifickým potřebám žákům, kdy jsou cíleně uplatňovány metody činnostního učení a
efektivní střídání aktivit.
Kvalitu edukace výrazně pozitivně
ovlivňuje působení dvou asistentů
pedagoga. V příštím roce bude ve
škole pracovat třetí asistent, který
bude k dispozici především žákům
v 8. ročníku. Také vybavení budovy

je dostačující, včetně materiálního
zázemí. Problémem je dle inspekce zastaralé sociální zařízení, které
bude nutné v příštích letech zrekonstruovat.
V oblasti prevence rizikového chování a práce školního parlamentu byla škola označena za příklad
dobré praxe.
Za dobré považuji sportovní úspěchy našich žáků na různých soutěžích např.:
- Okresní kolo Lehkoatletického
čtyřboje v Hranicích: 2. místo Nikolas Giňa (8. ročník),
- Mistrovství severní Moravy a Slezska ve stolním tenisu: 1 místo Nikola Krištofová (8. ročník),
- Mistrovství republiky ve stolním tenisu žáků speciálních škol v Hradci
Králové: 2. místo ve čtyřhře Michal
Hlavinka (9. ročník),
- Okresní kolo Dopravní a cyklistické soutěže v Přerově: 1 místo
družstvo v tomto složení: Kateřina
Trbušková a Marie Diničová (9. ročník), František Šišák (8. ročník), Tomáš Vaculík (7. ročník).
Také jsme se zúčastnili vědomostní
soutěže speciálních škol v Přerově,
kde jsme získali pěkná umístění. Za
všechny jmenuji Vanesu Oláhovou,
Stanislava Čuriho, Davida Farkase,
Janu Polišenskou, Josefa Zelnitiuse, Františka Šišáka, Jana Dočkala, Marii Diničovou aj.
Naši žáci nejsou jen sportovci, ale
také tanečníci, zpěváci a muzikanti.
Svůj talent a píli pravidelně zúročují na kulturních festivalech - například na Dnu s handicapem v Českém Krumlově, na taneční soutěži
ve Valašském Meziříčí, na festivalu Písničkou ke slunci na Plumlově
a posledním v letošní řadě byl Svátek hudby v Němčicích nad Hanou,
kde jsme také měli svoje želízko
v ohni (Kristýna Láníková ze 6. roč-

níku).
Velkou změnou v životě školy je
realizace grantového programu
„Etická výchova, Finanční gramotnost a Předprofesní příprava v základní škole praktické“, která začala
1. února 2010.
Realizační tým projektu vytváří metodický materiál a přípravuje pracovní listy pro žáky 6. - 9. ročníků.
Manuál Pracovní výchovy je zaměřen na výběr budoucího povolání
a finanční gramotnost žáků s lehkým mentálním postižením.
Připravujeme a zařizuje malé poradenské centrum, které bude otevřeno od 1. září 2010. V září také
zahájíme vytváření obsahu nového
předmětu Etická výchova, kterému
bude předcházet série školení a seminářů na stejné téma.
V souvislosti s probíhající kampaní EU „Peníze školám“ připravujeme druhý projekt zaměřený na
obnovu počítačového vybavení
a pořízení druhé interaktivní tabule.
Chtěli bychom dětem umožnit práci
s notebooky vytvořením mobilního
počítačového pracoviště. Pořízením dokovací stanice s několika
notebooky budou mít žáci užitek
z interaktivní výuky přímo ve třídách
bez nutnosti stěhování do odborné
učebny. Samozřejmostí plánovaného projektu je proškolení pedagogů.
Cílem dalšího vzdělávání učitelů je
efektivní využití interaktivní tabule
při vyučování a především tvorba
nových interaktivních materiálů.
Dětem přeji krásné prázdniny
a vycházejícím žákům z devítky držím pěsti, aby se jim novém učení
dařilo. Děkuji také celému pedagogickému sboru za těžkou celoroční
práci a přeji všem ničím nerušenou
a příjemnou dovolenou.
Jaroslav Šiška, ředitel školy
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Gymnázium Kojetín
Zase stověžatá
Stává se již tradicí, že se studenti kojetínského gymnázia účastní
debatních turnajů, ale dostat se
do finále se podaří opravdu jen
těm nejlepším. Finále XV. ročníku Debatní ligy se konalo v Praze ve dnech od 23. do 25. dubna
2010. V české debatní lize se spolu utkalo osm týmů, mezi nimi také
tým Benešovi dekreti z Gymnázia
Kojetín, který se nakonec umístil
na krásném pátém místě. Vedle
české debatní ligy se debatovalo
i anglicky v rámci anglické debatní
ligy a také se uskutečnil open turnaj pro nefinalisty, kteří měli chuť
a chtěli si ještě zadebatovat.
Kromě debatování jsme také slavili.
Slavili jsme patnácté výročí existence ADK (Asociace debatních klubů)
a celá oslava byla spojená s rekapitulací předešlých let.
V pátek 23. dubbna 2010 jsme
nechali Kojetín a celou Moravu za
zády a vyrazili směrem ku Praze.
Všechny hvězdy debatního klání
včetně nás byly ubytovány v penzionu s příznačným názvem - Hvězda. V pátek večer jsme debatovali
o jaderných zbraních, následující
den vyhráli jen jednu debatu, a proto se nám nepodařilo postoupit do
semifinále. Nicméně to nám příliš
nevadilo vzhledem k tomu, že jsme

Jiří Rusnok
s kojetínskými
gymnazisty
V pondělí 3. května 2010 proběhla
v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín beseda studentů
gymnázia s bývalým ministrem financí Jiřím Rusnokem.
Hovořilo se o několika tématech,
která však spolu poměrně úzce
souvisela - populační vývoj v naší
zemi, veřejné finance a státní dluh,
popřípadě důchodová reforma.
Mnozí studenti jsou poměrně slušně vybaveni informacemi z této oblasti, ale vzácný host dokázal velice
fundovaně odpovědět na všechny
položené otázky. Svá tvrzení ještě
názorně dokládal promítáním statistických tabulek a grafů. Na první
pohled mnohdy nezáživná témata
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měli možnost zhlédnout semifinálové klání úspěšnějších týmů.
Finálové debatování se odehrálo
v neděli v Poslanecké sněmovně. Úvodní slovo pronesl poslanec
a člen Strany zelených doktor Martin Bursík, poté se slova ujal prezident ADK Petr Kouba. Další částí
programu bylo udělení odznáčků
za aktivitu v rámci ADK. Nutno podotknout, že právě v tento den se
čestnými majiteli těchto odznáčků
stali i naši debatéři, kteří je převzali ve světle reflektorů a před zraky
kamer ČT, které celé nedělní finále
sledovaly a řádně zaznamenávaly.
A pak už došlo na samotná finále.
První na pořadu dne bylo finále
anglické části DL, v němž se utkaly týmy Dream Team z pražského
gymnázia Nad Alejí a Nunc Sequimur z OPEN GATE Boarding
School Babice. Tato debata vskutku dosáhla úroveně finále a celý sál
mohl jen žasnout nad předvedenými výkony mluvčích. Vítězství na-

konec zcela zaslouženě „ukořistil“
Dream Team. Následovalo krátké
občerstvení a pak hurá na finále DL
v jazyce českém. Do tohoto finále
se rovněž probojoval tým Nunc Sequimur a jeho oponentem se stala
trojice odvážlivců s názvem Likvidace z Gymnázia Jakuba Škody
v Přerově. Tady debata bohužel
ani zdaleka nedosáhla takové kvality jako v anglické sekci, což bylo
obrovské zklamání pro všechny
přítomné kromě vítězného týmu
z Přerova. Předávání cen vítězům
se ujala další významná osobnost,
bývalý ministr pro lidská práva pan
Michael Kocáb. Tím skončil celý finálový turnaj a na nás čekala už jen
dlouhá cesta zpátky na Moravu do
tepla našich domovů, kam jsme se
v pozdních odpoledních hodinách
také (konečně) dostali, což byl úplný konec naší výpravy za dobytím
zatím nedobyté Prahy.
P. Francírek a D. Štěpánek,
septima GKJ

dokázal navíc odlehčit zajímavými
příklady z běžného života a humorným nadhledem.
Akce byla přínosná pro obě strany.
Studentům přinesla zajímavé informace a názory od člověka, který
ve své politické kariéře stál určitou
dobu úspěšně v čele dvou klíčových
resortů - ministerstva průmyslu
a obchodu a ministerstva financí. Už tento fakt je zárukou kompetentnosti pozvaného hosta. Na
druhé straně se Jiří Rusnok mohl

přesvědčit o tom, co tíží současné
středoškoláky v oblasti ekonomické
a sociální budoucnosti naší země.
Beseda byla po všech stránkách
zdařilá a doufáme, že v budoucnu
se podaří uskutečnit další podobné akce. Poděkování patří rovněž
Městskému kulturnímu středisku
v Kojetíně za poskytnutí prostor
a techniky k uspořádání tohoto setkání.
Jaromír Růžička,
Gymnázium Kojetín
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Gymnázium Kojetín
Exkurze do Kroměříže
V pondělí 31. května 2010 jsme se
společně s prvním ročníkem vydali
do Kroměříže, města několika desítek věží, zajímavých staveb a především dvou památek UNESCO.
Sraz byl u Podzámecké zahrady,
kde jsme se potkali s Chropyňskými. Od profesorek jsme dostali pracovní listy, které jsme měli během
dopoledního putování vyplnit. Za
deště jsme prošli Podzámeckou zahradu, prohlédli si zvířata a rostliny
a utíkali se schovat k zámku. Tam
jsme vybalili svačiny a dosyta se
najedli. Pak následovala prohlídka
zámecké knihovny. Mnozí schovali
foťáky, jiní svačiny a vydali se vstříc
stoupání do druhého patra. Někteří
se ještě plazili nahoru, ale zbytek
už mohl obdivovat neskutečně vysoké police plné starodávných knih
s pozlacenými vazbami. Zeměpisáře zaujaly čtyři glóby, které se nacházely uprostřed jedné z místností. Posedali jsme, vytáhli pracovní
listy a pan knihovník mohl zahájit
svoji přednášku. Poté nám umožnil
nahlédnout i do několika knih, na
chvíli se nám dokonce ztratil z očí
- to aby vytáhl i publikace ukryté
v tajném oddílu knihovny, kam se

Debatní klub stále
žije!
Ti z vás, kteří nabyli pocitu, že
veškeré aktivity Debatního klubu
Gymnázia Kojetín skončily spolu s patnáctým ročníkem debatní
ligy, se zmýlili. Po ukončení debatní činnosti v této sezóně se
kojetínští debatéři zase jednou
rozhodli zřít debatu očima organizátorů, a proto za značné pomoci
své trenérky Taťány Dohnalové
uspořádali soutěž s příznačným
etnografickým názvem „Hanácké

ukládaly tzv. libri prohibiti neboli
zakázané knihy. Vyběhli jsme na
vyvýšený ochoz, abychom to měli
blíže k medailonům, jež byly namalovány na stropě.
Sál s mincemi a medailemi se
zalíbil profesorce Aleně Pechové, nemohla se od něj odtrhnout.
Ještě nás pan průvodce zavedl do
Manského sálu, ve kterém, jak podotkla profesorka Motalová, probíhají svatby. To už ale všem kručelo
v žaludku. Dole na nádvoří jsme
odevzdali vyplněné pracovní listy,
dostali rozchod určený k prohlídce historického centra Kroměříže
a k zahnání hladu.
Domů jsme odjížděli s novými poznatky a informacemi. Exkurze se
nám moc líbila a rádi si ji zase někdy zopakujeme.
Petra Procházková,
Dita Ohnoutková, kvinta GKJ

Umístění našich žáků
v celostátní přehlídce
Studentské odborné
činnosti
Zatímco si valná většina z nás
užívala během druhého červnového víkendu sluníčka, studenti
septimy Tomáš Šestořád a Karel
Beneš se doslova i v přeneseném slova smyslu potili při prezentování svých prací v celostátním finále SOČ v Chrudimi.
Tomáš Šestořád v kategorii Ekonomika a řízení se svou prací
Veletržní průmysl v České republice obsadil nakonec výborné
4. místo a obdržel i zvláštní cenu
v podobě ročního předplatného
časopisu Moderní řízení.
V kategorii Matematika a statistika byla práce studentů Karla
Beneše a Marka Raclavského
Fraktály hodnocena jako sedmá
nejlepší.
Děkujeme našim studentům za
reprezentaci školy.
-em-

kece“.
Tato soutěž týmů v debatování
byla určena pro všechny studenty našeho gymnázia, kteří nejsou
profesionálními debatéry a našli
v sobě kus odvahy se do něčeho
zdánlivě tak šíleného „vrhnout“.
Aby bylo zabráněno handicapu
mladších žáků, rozdělili organizátoři soutěž do dvou kategorií.
V té první se mohli utkat primáni,
sekundáni a terciáni. Druhá kategorie zahrnovala kvartu až septimu a odpovídající paralelní ročníky čtyřletého gymnázia. Kdo by
však čekal zažité debatní formáty

jako KPDP (Karl Popper - debatní
program) nebo řešitelská debata
2 x 2, si na své nepřijde. Pro tuto
událost byl již v předchozích letech vytvořen speciální debatní
formát, který je syntézou dvou
výše uvedených a který je pracovně nazýván KBDP podle svého
tvůrce Karla Beneše.
K potěše organizátorů bylo zřejmé, že si všichni účastníci školní
turnaj užili, ale především se obohatili o nové zkušenosti a informace, jelikož jak řekl A. J. Toynbee:
„Smyslem debatování je učit se,
ne vítězit. Či spíše učení se je jediným vítězstvím, které má smysl.”
Tímto bych také rád poděkoval
všem přátelům debatování za jejich přízeň a především bych rád
poděkoval lidem, kteří nám umožňují na naší škole tento populární
způsob vzdělávání provozovat.
Lukáš Burget,
Debatní klub Gymnázia Kojetín
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Gymnázium Kojetín
Biologická exkurze
žáků Gymnázia Kojetín
Dne 10. června 2010 jsme se vypravili se žáky primy - přírodovědného
bloku na biologickou exkurzi do kurovického lomu. Tato lokalita, po které jsme se pohybovali se svolením
majitele, je známa výskytem mnoha
živočichů, především obojživelníků.
Nejvýznamnějším z nich je výskyt
čolka velkého. Mokřadů stále ubývá
a s nimi mizejí i obojživelníci. Měli
jsme možnost prohlédnout si tyto
tvory v jejich přirozeném prostředí
a většina dětí přiznala, že vidí poprvé
živého pulce! Dětem jsme vysvětlily,
že se jedná o chráněné živočichy, je
nutné s nimi zacházet velmi opatrně a nesmějí být nikam odnášeni ze
svého prostředí. Všechny odchycené tvory jsme vyfotografovali a samozřejmě opět pustili. Jak se dětem
terénní výuka líbila můžete sami posoudit z jejich vyprávění.
Jana Smažilová
a Věra Trávníčková

s učitelkou Věrou Trávníčkovou
chytali čolka a když jsme ho chytili
(teda… paní učitelka) jak jsme vypískli radostí. Cesta zpět byla hodně
zábavná. Hodně jsme se nasmáli.
V Kojetíně jsme se rozešli domů,
na autobus nebo na vlak. Líbilo se
mi asi všechno. Jedině bychom tam
mohli být o trošku dýl.
(Aneta)
…z nádraží v Tlumačově jsme se vydali do Kurovického lomu. Jak jsme
tam došli sundali jsme si batohy
a začali jsme si prohlížet zdejší lokalitu. Asi po jedné minutě paní učitelka
chytla užovku obojkovou. Potom už
jsme jenom nalézali samé živočichy
fotili jsme a vesele si namáčeli nohy
ve zdejších lagunách. Líbilo se mi
“čvachtání“ v rybníku a chytání živočichů. Nejvíce mě nadchl čolek velký.
(Danek)
Mně se líbilo všechno, akorát jsme
tam mohli zůstat déle. Pulec, skokan zelený, skokan hnědý, kuňka
žlutobřichá, užovka obojková, čolek
velký, okoun, kapr, plotice obecná.
Nejvíce mne nadchlo jak jsme lovili
čolky, ale nadchlo mě to všechno.
(Bára)
Líbilo se mi, že jsme nemuseli do
školy, jel jsem na první školní výlet
s novou třídou a v tom lomu to bylo
dobré. Ale nelíbilo se mi, že bylo takové horko a všude kolem byli otravní komáři.
(Ondra)

Před začátkem školního vyučování
jsme se všichni sešli na vlakovém
nádraží. Chvíli jsme tam čekali, než
budeme všichni a paní učitelka nám
šla zatím koupit jízdenky. Nasedli
jsme na vlak a jeli jsme do Tlumačova. Když jsme vysedli z vlaku,
tak jsme šli k lomu. Bylo tam hodně komárů. Potom co jsme přišli
k lomu, tak jsme si šli do stínu položit batohy a vytáhli jsme si cedníky
a hrnkové lupy a šli jsme zkoumat.
Líbilo se mi tam naprosto všechno, ale exkurze by mohla být delší.
Nejvíce mě nadchli PULCI, kteří se
mi opravdu líbili. Viděli jsme čolky
a žáby (kuňky, skokany), ještěrky
a ještě ty pulce.
(Terka)
Viděli jsme hodně živočichů, např.
čolky, skokany, ještěrku, pulce, kuňky… Nejvíc se mi líbilo, jak jsme
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Líbilo se mi že jsme si mohli chytat
ty živočichy a „čvachtání“ ve vodě.
(Kuba)
…jsme šli pěšky do Kurovic, cestou
na místo jsme si ukazovali různé druhy rostlin. Až jsme tam dorazili tak
jsme byli všichni velice překvapení,
protože to tam bylo moc hezké. Byl
tam velký lom a spousta menších
tůněk. Příruční zavazadla jsme si
dali ke stromu a šli jsme pozorovat
a také lovit užovku obojkovou, kuňku žlutobřichou, skokana zeleného
a hnědého. Byla to velká zábava, jakmile jsme chytili prvního čolka, zazněl
vítězný pokřik. Nikomu z nás se odtud nechtělo, ale čas byl neúprosný
a museli jsme zpět domů. Všem se to
moc líbilo. Líbilo se mi vše, ale mohli
jsme tam zůstat déle.
(Klára)
… z Tlumačova jsme šli k zatopenému Kurovickému dolu. Šli jsme le-

sem. Jakmile jsme tam došli, učitelce
Věře Trávníčkové se podařilo chytit
mladou užovku obojkovou. Vydali
jsme se dál nachytat další přírůstky.
Chytili jsme například skokana skřehotavého, pulce, čolka velkého, malého čolka, dokonce i malý rybí potěr.
Nejvíce mě nadchl čolek velký. Líbilo se mi tam to, že jsem viděl hodně
zvířat na živo a taky trochu krmit ryby
a snažit se je chytit provizorním podběrákem. Také se mi líbilo lovit živočichy.
(Vašek)
Mně se nejvíce líbilo, že jsme chytali
živočichy. Nelíbilo se mi, že jsme se
nemohli vykoupat, protože všichni
lidé, co tam přišli, se koupali.
(Lukáš)
Přijeli jsme do Tlumačova a pak jsme
šli pěšky do Kurovického lomu. Asi
po hodině jsme přišli do lomu. Potom jsme se rozeběhli po okrajních
jezírkách. Viděli jsme druhy žab, čolky, pulce a ryby. Líbila se mi příroda
a nelíbilo se mi, že se tam koupalo
a naše třída se moha jenom dívat.
Byly tam různé druhy ryb, např.plotice obecná, okoun, čolek velký, pulci žab a užovka obojková. Užovku
jsme chytili a když jsme ji pustili zpět
do vody, uplavala celkem rychle.
(Lukáš)
Nejvíce se mi líbily užovky, které
jsme chytli jako první. Čolků tam bylo
málo, protože tam byly ryby, které
tam nepatřily. Nelíbily se mi odpadky, které se válely skoro všude. Dále
mne nadchli pulci, kterých tam bylo
opravdu mnoho.
(Zuzka)
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Gymnázium Kojetín
Finále s Erazimem
Kohákem
Školní rok nabral na obrátkách
a chýlí se k závěru. Přesto jsme se
na chvíli zastavili a začali předposlední týden akcí, která si zaslouží
pozornost.
Sérii setkání s významnými osobnostmi našeho kulturního života
jsme ukončili besedou s filosofem
Erazimem Kohákem. Člověk, který prožil více než polovinu života
v USA, vyprávěl našim studentům
a přítomným hostům nejen o svých
zážitcích v této zemi. Hlavním námětem setkáni bylo totiž řešení otázky:
Co je to národ? Profesor Kohák odpovídá například takto: „Základem
národa je pocit sounáležitosti. A ten
vzniká, sdílíme-li společnou minulost, společnou současnost a jsme

Půdní vestavba aneb
Jak měnit sny v realitu
„Původ a vznik nových věcí záleží
mnohdy na náhodných okolnostech, které s vlastním problémem
nemají naprosto nic společného.“
(Otto Wichterle)
V září 2010 zahájí místní gymnázium svůj osmnáctý školní rok.
S nadsázkou se dá říci, že dětská
léta minula a nastává období plnoletosti. Na tuto pomyslnou plnoletost se gymnázium sedmnáct let
usilovně připravovalo. Jeho zrod
nebyl nikterak snadný, gymnázium bylo mnohými občany Kojetína dítě nechtěné a své právo na
existenci muselo (a dodnes musí)
tvrdě obhajovat. První kroky občas
doprovázely pády a ty, jak je známo, bolí. Bylo nutné projít počáteční nedůvěrou v novou instituci,
přezíravým postojem škol „s tradicí“, sehnat prostory pro výuku, pro-

schopni angažovat se pro společnou budoucnost.“ I myšlenka, že
„bohatství národa je v tom, čím je
zvláštní“ stojí v dnešním globalizovaném světě za popřemýšlení. Svůj
smysl pro humor a nadhled potvrdil
filosof několikrát v průběhu besedy.
Úsměv vyvolalo například srovnání amerického a českého piva:
„V Americe pivo chutná jako zvětralá velbloudí moč.“
Věříme, že setkání bylo inspirativní
pro všechny zúčastněné, i když se
nemohla probrat všechna zásadní témata, která profesor Kohák
zpracovává ve svých přednáškách
a knihách. Například jeho názory
na problematiku ochrany životního
prostředí by byly námětem na další
setkání.
Závěrem nutno ještě dodat, že na
cestách pana profesora provází
jeho žena Dorothy, která je mu důletože chyběla vlastní budova, nakoupit pomůcky, učebnice, vytvořit
stabilní pedagogický sbor atd. Měli
jsme však obrovskou chuť do práce, skvělé žáky a přízeň místní
radnice, která si uvědomovala, že
budoucnost města je podmíněna
i vzděláním jeho obyvatel a že
gymnázium je jedinou střední školou, která zde působí.
Od září 1993 do srpna 2001 nalezlo gymnázium azyl v prostorách
ZŠ Svatopluka Čecha Kojetín.
Jednalo se o nouzové řešení, které nevyhovovalo ani jedné ze škol
a situaci nevylepšila ani realizovaná nadstavba budovy školy. Představy o důstojné vlastní budově
školy ztroskotaly na finančních požadavcích i na výběru vhodné lokality. V listopadu 1999 gymnázium
nečekaně získalo s pomocí představenstva města Kojetína právo
hospodaření s budovou bývalé
ISŠ Kojetín Svatopluka Čecha 683
a díky dotaci ve výši ca 40 mil. Kč
na přístavbu učeben a hřiště a na
rekonstrukci stávající budovy, kterou gymnázium obdrželo a proinvestovalo v letech 2000 - 2001,
jsme v září 2001 mohli zahájit výuku ve vlastní budově. Sen o vlastní
budově se proměnil v příjemnou
realitu. Ne však úplně, omezený
počet učeben nám nedovoloval takové zajištění výuky a školních ak-

žitou oporou v náročném cestování
po českých a moravských krajích.
Jen v tento den 21. června 2010
absolvoval náš host tři setkání se
studenty a veřejností v Olomouckém kraji, což je jistě vyčerpávající.
S přáním pevného zdraví a mnoha
tvůrčích sil jsme se všichni rozloučili a věříme, že podobná setkání,
která podněcují nejen nejmladší
generaci k přemýšlení o zásadních
otázkách dneška, se uskuteční
i v příštím školním roce.
M. M.

tivit, jaké bychom si představovali.
Řešení se nabízelo ve vybudování
půdní vestavby. Prosazení tohoto
investičního požadavku trvalo celkem osm let, ale výsledek za tu
námahu určitě stál.
„Pokud jste i stavěli vzdušné zámky, není vaše práce ztracená, když
si pod ně postavíte základy.“
(Thomas Carlyle)
Projekt „Půdní vestavba pro rozšíření výuky“ ve výši 23 774 463 Kč,
k němuž jsme získali požehnání
Olomouckého kraje, byl spolufinancován Evropskou unií a Evropským
fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím ROP Střední Morava.
V rámci projektu bylo v období červen 2009 - duben 2010 vytvořeno
pět učeben (jedna multimediální,
jedna kmenová a tři jazykové), které budou k výuce využívat zejména žáci gymnázia, ale také partneři
projektu, tj. MěKS a MěDDM, a to
pro jazykové kurzy. Učitelům budou
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Gymnázium Kojetín
sloužit tři nové kabinety.
V rámci realizace projektu bylo myšleno i na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Pro jejich
bezproblémový pohyb po gymnáziu
slouží již dnes vymezené parkovací
plochy ve dvorní části objektu školy a rampa k bočnímu únikovému
schodišti. Nově vybudovaný výtah
s vybavením pro ZTP ve stávající
přístavbě umožní bezbariérový pohyb osob po celé budově.

„Pozorovat řemeslníka, který opravdu ovládá svou práci, to se vyrovná
zážitku z dokonalého uměleckého
díla.“
(Ladislav Smoljak)
Pro realizaci půdní vestavby byla
vybrána firma PTÁČEK - pozemní
stavby s. r. o. Firma se musela vypořádat nejen se stavbou samotnou,
což pro ni, jak se ukázalo, nebyl
žádný problém, ale navíc byla nucena řešit celou řadu okolností, se
kterými se na staveništích pravděpodobně často nesetkávala. Skloubení požadavků školy na podmínky
výuky s průběhem stavebních prací
se občas blížilo k potřebě vynaleznout gumové kladivo, bezhlučné
brusky a neviditelné řemeslníky.
Firma PTÁČEK - pozemní stavby
s. r. o. si se všemi překážkami
a nástrahami hravě poradila. Je třeba ocenit nejen poctivou řemeslnou

práci zaměstnanců firmy, ale také
ochotu řešit nenadálé situace, jejich
vstřícnost a vysokou úroveň komunikace se zadavatelem.
Slavnostní otevření půdní vestavby,
které se konalo 26. května 2010, se
neslo v duchu příjemné a pohodové atmosféry. Poděkování vedení
školy a Žákovského parlamentu
bylo směrováno nejen k firmě PTÁČEK, ale i k dalším, kteří se do společného díla zapojili, projektantu
P. Olšovskému, firmě GHC regio,
představitelům Olomouckého kraje a města Kojetína, členům Školské rady gymnázia. Po sedmnácti
letech proměnilo gymnázium svůj
sen o důstojné budově školy ve
skutečnost. Tímto však nic nekončí,
sny mění pouhou existenci v život
a gymnázium je plné skvělých lidí,
jejichž další sny stojí za to uvést
v realitu.
ŠV

Z akcí MěDDM Kojetín
Májová Praha
Jednodenního výletu vlakem do
Prahy 22. května 2010 se zúčastnilo 31 dětí a 7 dospělých.

„Cestování
s Alfonsem“

18

Cestujeme s Alfonsem - to je název dalšího vzdělávacího programu pro děti mateřských škol uspořádaného v rámci projektu „Rok
biodiverzity - rok přírodní a kulturní
rozmanitosti“ ve dnech 7., 9. a 10.
června 2010, který je spolufinancován Krajským úřadem Olomouckého kraje. Cílem bylo seznámit malé
cestovatele s kulturou a zvyky jednotlivých zemí. Na začátku hry děti
přivítal Alfons, který jim sdělil zážitky ze svého cestování. A pak se
v těchto teplých slunečných dnech

První naše kroky v Praze vedly
do Muzea hraček na Pražském
hradě, dále jsme
pokračovaly procházkou na Petřín
a
Malostranské
náměstí. Největším zážitkem pro
naše
nejmenší
byla plavba parníkem po Vltavě
a jízda metrem.
Jana Hrušáková
vydaly na cestu s Alfonsem děti
z Kojetína, Uhřičic, Křenovic, Měrovic a Polkovic. Zástupce každého družstva dostal kufřík, do kterého sbíral získané bodíky při plnění
úkolů. V parku u nádraží navštívily všechny děti vzdálené země Egypt, Japonsko, Brazílii, Austrálii

a Francii. Všichni tuto náročnou
cestu zvládli a odměnou jim byla
sladká dobrůtka .
Poděkování patří žákům ZŠ nám.
Míru Kojetín, kteří při putování
svým malým kamarádům - cestovatelům pomáhali.
Petra Otáhalová
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Z akcí MěDDM Kojetín
Akce pro MŠ
ve čtvrtek 10. června 2010 pořádal
Hanácký dvůr v Polkovicích pro
MŠ z Kojetína Dětský den u koní.
MěDDM Kojetín zajišťoval pro tyto
děti zábavné dopoledne plné soutěží, které bylo motivováno životem
indiánů a kovbojů. Zatím co jedna
skupinka dětí jezdila na opravdo-

První pomoc
Ve spolupráci s Českým červeným
křížem Přerov proběhlo v klubovně
MěDDM několik výukových zdělávacích programů se zaměřením na
poskytování první pomoci.
Účastníci, žáci 8. - 9.tříd získali
znalosti a dovednosti při poskytování první pomoci.
Pod odborným dohledem pracovníků ČČK Přerov si prakticky vyzkoušeli, jak zastavit krvácení, jak
zraněného uložit do stabilizova-

vých koních, tak druhá skupinka si
„osedlala“ dřevěné koně, na kterých
proklusávaly slalom, házely podkovou na cíl, hrály si na stopaře, kdy
hledaly v trávě schované obrázky
anebo střílely lukem na „bizona“.
Život u koní se dětem velice líbil
a už se těší na příští návštěvu.
Jana Hrušáková

né polohy, jak provést resuscitaci
a další úkony, se kterými se mohou
setkat ve svém životě.
Petra Otáhalová

Hurá prázdniny
Hurááá! Jsou tu prázdniny! To je signál pro všechny školáky. Poslední
písemky, poslední zkoušení a poslední schůzky zájmových kroužků
na domečku. Je tu sluníčko a chystáme se na letní tábory. Ale než se
na ně rozjedeme, rozloučíme se
s kamarády a vedoucími, kteří nám
po celý školní rok věnovali svůj čas,
trpělivě nám naslouchali a předávali
nám své znalosti a zkušenosti.
Každý kroužek si vybírá jinou formu
rozloučení - někdo návštěvu cukrárny, posezení u dobré limonády,
tancování, opékání špekáčků, jiní
uspořádají turnaj, přenocují na domečku, prožijí tajemné zážitky při
večerní hře.
Ve výtvarném kroužku si uvařily holky společnou večeři, přespaly na novém „domečku“ a uskutečnily „dám-

„O putovního Jaryna“

skou jízdu“ za nákupy do Brna.
Děvčata z Kvítka - to jsou ale kvítka.
Jsou to šikovné tanečnice, ale také
nadějné herečky. Pro rodiče i kamarády si připravili dramatizaci pohádky „O Sněhurce a sedmi trpaslících“.
A věřte, že se jim dobré dílo opravdu
podařilo.
Členové zájmových kroužků Bojového umění a Sport mixu si zajeli na
čtyřdenní pobytovou akci do Týna
nad Bečvou,kam si pozvali i své
kamarády z Nezamyslic a Vyškova.
Klub instruktorů prožil pravou pop-

Tradiční turnaj v ringu proběhl
ve sportovním areálu Gymnázia Kojetín ve středu 16. června
2010. Turnaje se zúčastnila čtyři smíšená družstva „sedmáků“,
dvě z Gymnázia Kojetín a dvě
ze ZŠ nám. Míru.
První místo
a trofej putovního „Jaryna“ získalo družstvo ZŠ nám. Míru Kojetín ve složení: Klára Caletková,
Nikola Vyoralová, Radim Zvonek
a Daniel Chochel.
Blahopřejeme!
Jana Hrušáková
cornovou noc na domečku, Lumpíci
z Oplocan si zalumpačili při tajemné hře v háječku, kytaristi zahráli
a zazpívali všechny písničky, které
se naučili a prokázali svůj um na taneční podložce. A tak bychom mohli
pokračovat ve výčtu činností dále
a dále.
Během školního roku jsme se mnohému naučili, setkávali jsme se s prima kamarády, navštívili jsme nová
města i místa, poznali jsme spoustu
nového, vyrobili jsme několik hezkých výtvorů, svými obrázky udělali
radost dětem i dospělákům.
Takže - krásné prázdniny, hezky si
je užijme!
A v novém školním roce zase ahoj
na novém „domečku“ na ulici Svatupluka Čecha 586.
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MěDDM Kojetín
Děkujeme všem vedoucím
zájmových kroužků,
kamarádům
a dobrovolným
pracovníkům za jejich
čas věnovaný dětem
a těšíme se na další
spolupráci.
Rádi uvítáme nové vedoucí
kroužků, kteří budou
ochotni obětovat svůj čas
a energii dětem.
Maruška, Jana, Petra, Eva,
Maruška a Hanka

v létě se uvidíme...
3. - 8. 7. 2010 - Cyprinus caprio
- rybářské soustředění na Pálavě
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
2. - 6. 8. 2010 - Pirátská dobrodružství
- týdenní pobyt v Kančí oboře Břeclav
9. - 13. 8. 2010 - Rychlá rota
- příměstský tábor
16. - 20. 8. 2010 - Na divokém západě
- příměstský tábor

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2010/11
SPORTOVNÍ
Mini aerobic
Aerobic
Florbal I,II,III
Sport Mix I,II
Stolní tenis
Střelba ze vzduchovky
Volejbal dívky I,II
Bojové umění
Jezdectví
Turisťáček
Badmington

od 5 let
od 1. tř.
od 1. tř.
od 1. tř.
od 3. tř.
od 5. tř.
od 3. tř.
od 3. tř.
od 5. tř.
od 1. tř.
od 6. tř.

JINÉ
Klub instruktorů
Klubáček

od 6. tř.
od 1. tř.

Lyžování - 5 jednodenních zájezdů
s výukou lyžování a snowboardu

VZDĚLÁNÍ, KULTURA A TANEC
Country tance
od 1. tř.
Kvítko taneční
1. - 3. tř.
Sluníčko - folk. taneční od 1. tř.
Orientální tanec
od 3. tř.
Gate - taneční skupina od 4. tř.
Freedance
7. - 9. tř.
Streetdance
od 5. tř.
Přípravná tan. výchova od 4 let
Zdravé zpívání a... I
od 6 let
Zdravé zpívání a... II
od 3. tř.
Zdravé zpívání a ... III
rod. a děti
Keramika
od 1. tř.
Školička
rod.a děti do 3 let
Klubíčko - všestranný
4 - 6 let
Sborový zpěv
od 3. tř.
Výtvarný I,II
od 1. tř.
Vaření
od 1. tř.
Táborová kytara
od 5. tř.

OKOLNÍ OBCE
Keramika Měrovice
od 1. tř.
Lumpíci Oplocany
od 1. tř.
Keram.-výtv. Křenovice od 5 let
Baby klub Křenovice
do 4 let
Keram.-výtv. Polkovice od 5 let
Šikulka - výtv. Stříbrnice od 1. tř.
Kynologický Křenovice od 1. tř.
PŘÍRODA
Rybáři zač. a pokročilí
Čtyřlístek od 1. tř.

od 3. tř.

POČÍTAČE A TECHNIKA
Plastikoví modeláři
od 2.tř.
Zápis do zájmových
kroužků bude probíhat
od 16. srpna 2010.

Městská knihovna Kojetín informuje
Když se ohlédneme za téměř uplynulým pololetím letošního roku,
můžeme s radostí konstatovat, že
to bylo období úspěšné, že nás má
co těšit. (Nemluvíme samozřejmě
o počasí, to by hodnocení bohužel
vypadalo úplně opačně…).
Knihovna zaznamenala vyšší počet čtenářů než za stejné období
loňského roku, vyšší byl také počet
návštěvníků knihovny. Pravidelně
vyhledávány jsou služby internetu
nebo meziknihovní výpůjční služba (obzvláště studujícími), uživateli
je velmi oceňována donáška knih
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starším a nemocným občanům.
Připravena byla i řada dalších akcí,
o kterých průběžně informoval „Kojetínský zpravodaj“- např. to byly
lekce informační výchovy, kterým
pracovnice knihovny systematicky
věnují pozornost. Lekce probíhají ve školním roce za velmi dobré
spolupráce se ZŠ nám. Míru i ZŠ
i Sv. Čecha vždy pro všechny třídy
jmenovaných škol. Pravidelně tak
děti obou škol přicházejí do knihovny, aby se postupně seznamovaly
s prostředím knihovny, orientací
ve fondu, se službami, které jim

knihovna může nabídnout.
Osvědčila se také spolupráce s MŠ
v Kojetíně - v rámci akce „Celé Česko čte dětem“ pracovnice dětského
oddělení navštěvuje několikrát ročně školku s vyprávěním o knihách,
děti zase - hlavně předškoláci
v rámci knihovnických minim, konaným v červnu, si přicházejí prohlédnout knihovnu, učí se zacházet
s knihou.
Díky těmto aktivitám také přibývá
v posledních letech rodičů (nebo
prarodičů), kteří přicházejí s těmito dětmi, potom sami do dětského
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Městská knihovna Kojetín informuje
oddělení, přihlašují je jako čtenáře
a knihovnu následně pravidelně
navštěvují a půjčují pro ně knihy.
Vlastně tak pokračují v oné již zmiňované celostátní akci „Celé Česko
čte dětem“. Význam a smysluplnost
takové činnosti jistě není třeba,
v dnešní době obzvláště, jakkoli komentovat.
Se zájmem dětí se setkávají také
soutěže, které knihovna pořádá
- v letošním roce např. akce „Jsi
chodící encyklopedie?“, „Až se jaro
zeptá“, „Umíš používat on-line katalog“, „Jsi součástí přírody, ale znáš
ji?“, „Co je co?“.
O akcích k jarním prázdninám, Měsíci čtenářů („Čteme a je nás stále
hodně“, „Číst je prostě krása“) nebo
o besedách se spisovatelem Janem
Sobotkou či cestovateli Stanislavem Hořínkem a Danou Smržovou

jste se mohli dočíst ve Zpravodaji
průběžně v době konání akcí.
První pololetí uzavírají (pokud
nehovoříme vůbec o práci s fondem a řadě činností, vyplývajících
z regionálních funkcí střediskové
knihovny) besedy „Pohádkám nikdy
neodzvoní“, které se konaly v květnu a červnu pro 1.a 2.třídy ZŠ. Na
základě velkého barevného obrazu
děti v této besedě vymýšlely příběh, snažily se přijít na to, kterou
pohádku určitý detail obrazu evokuje, na základě obrázku si rozvíjely
svou představivost.
V besedách byl kladen důraz na
aktivitu dětí, společně její průběh
dotvářely - a samozřejmě je to tím
pádem hodně bavilo. Besedy se setkaly s velkým ohlasem u dětí, kladně byly hodnoceny i vyučujícími.
Lze si jen přát, aby některé z dětí

nečtenářů upoutaly uváděné akce
natolik, aby se i ony připojily k zástupu těch, pro něž kniha rozhodně
není prázdným slovem. Dostaly by
tím do svého života velký dar.
Div

Půjčovní doba knihovny
v červenci a srpnu :
Oddělení pro dospělé
Úterý:
8 - 12 a 14 - 17 hodin
Čtvrtek: 8 - 12 a 14 - 17 hodin
Pátek:
8 - 12 hodin
Dětské oddělení
Pondělí: 9 - 12 a 13 - 15 hodin
Středa: 9 - 12 a 13 - 15 hodin

Kurzy MěKS Kojetín 2010/2011
JAZYKOVÉ KURZY
- JAZYK ANGLICKÝ

- Začátečníci
- Mírně pokročilí (2. ročník)
- Pokročilí (3. ročník)

- JAZYK NĚMECKÝ
- JAZYK RUSKÝ

POHYBOVÉ KURZY
- JÓGA

Každé úterý od 17 do 19 hodin,
Poliklinika Kojetín,

- FOLKLÓRNÍ TANCE
Národopisný soubor Hanácká
beseda při MěKS Kojetín
Zkoušky každý pátek od 20 hodin,
Sokolovna Kojetín nebo VIC Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

- COUNTRY TANCE
Taneční skupina
LUCKY WHILE při MěKS Kojetín
Zkoušky každý pátek od 17 hodin,
Sokolovna Kojetín nebo VIC Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

1. cvičení: 7. září 2010

UMĚLECKÉ SOUBORY

- CVIČENÍ PILÁTES METODOU

- DĚTSKÝ DRAMATICKO
DIVADELNÍ KROUŽEK

Každé úterý od 19 do 20 hodin
sál VIC Kojetín, permanentka: 250 Kč
(10 vstupů + jeden zdarma).
Začíná se 14. září 2010

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

Každou středu od 17 do 19 hodin,
sál Sokolovny Kojetín.
Začíná se 15. září 2010
cena: 600 Kč
(10 lekcí + prodloužená + závěrečná kolona)

- TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ

Každou středu od 19.30 do 21.30 hodin,
sál Sokolovny Kojetín.
Cena: 600 Kč / 1 účastník
(7 lekcí + závěrečná taneční).

- FOTOKROUŽEK

Fotografujete rádi?
Právě pro vás bude opět otevřen
fotokroužek. Den, hodina a místo
budou upřesněny při otevření kroužku.

- DIVADLO
Divadelní soubor Hanácká
scéna při MěKS Kojetín

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

- VÝTVARNÁ TVORBA, FOTO
Tvůrčí skupina
Signál 64 při MěKS Kojetín
Pravidelné schůzky každý první pátek
v měsíci - Klubovna Sokolovny Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

Děti se zábavnou formou seznámí
s divadlem, prakticky se naučí
hrát ivadlo na klasickém jevišti,
naučí se komunikovat, mluvit,
zbaví se trémy,
nastudují divadelní představení,
které premiérově odehrají...
Den, hodina a místo budou
domluveny při otevření kroužku.
Cena bude prokalkulována
dle počtu dětí.

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY

- VÝTVARNÝ KROUŽEK

Městské kulturní středisko
nám. Republiky 1033, Kojetín

malujete rádi? Právě pro vás bude
otevřen výtvarný kroužek.
Den, hodina a místo budou
domluveny při otevření kroužku.
Cena bude prokalkulována
dle počtu účastníků.

PĚVECKÝ SOUBOR
Pěvecký soubor
Cantas při MěKS Kojetín

Pro všechny co rádi zpívají.
Každou středu od 18.30 hodin, VIC Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

telefon: 581 76 20 46, 774 001 405

Vzdělávací a informační centrum
Masarykovo nám. 8, Kojetín
telefon: 581 202 202, 774 001 403
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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)

PÁTEK 13. SRPNA 2010
Hospůdka Košík - Šipkový klub Orli
10 hodin

Pokus o překonání
českého rekordu z roku 2007
ve vytrvalostním hraní šipek

(32 hodin, hráči musí překonat 495.161 bodů)

Galerie VIC Kojetín - 17 hodin

Vernisáž výstavy obrazů
Boleslava Leinerta

(jubilejní výstava člena Signálu 64)

Turnaj Střední Moravy
ve volejbalu
20 hodin

Taneční hodová zábava
s živou kapelou

Diskotéka Rádia RUBI

Jízdy na koních a ponících

SOBOTA 14. SRPNA 2010

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
18 hodin

Sportovní areál u Gymnázia Kojetín
celý den

Mše svatá

předvečer slavnosti Nanebevzetí
Panny Marie

NEDĚLE 15. SRPNA 2010
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
9 hodin

Mše svatá

Kolotoče a pouťové atrakce

slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Hasičské závody mladých
hasičů „O Hodový koláč“

Sportovní areál u Gymnázia Kojetín
celý den

9 hodin

Nádraží Kojetín - Kroměřížská dráha o.s.

Jízdy historickými
motorovými vozy

Tovačov - Kojetín - Kroměříž - Zborovice a zpět

VIC Kojetín
Galerie: 9 - 17 hodin

Kolotoče a pouťové atrakce
Masarykovo náměstí - celý den

Hodový jarmark
skákací hrady, skluzavky,
autovláček...
14 hodin

Výstava obrazů
Boleslava Leinerta

Hry a soutěže pro děti

Tradice ochotnického divadla
v Kojetíně

Výstava obrazů
Boleslava Leinerta

Expozice muzea: 9 - 17 hodin

Sokolovna Kojetín - 14 hodin

X. setkání harmonikářů
Vladimíra Pospíšila

Tovačov - Kojetín - Kroměříž - Zborovice a zpět

Židovský hřbitov

Pivovarský hotel Kojetín s.r.o.
12 hodin
Setkání rodáků (ročník 1935)

Restaurace Na hrázi u Tondy
14 hodin

(32 hodin, hráči musí překonat 495.161 bodů)

Jízdy historickými
motorovými vozy

Statek na Tržním náměstí v areálu
firmy PTÁČEK - poz. stavby s.r.o.
celý den

Stadion Morava Kojetín - 20 hodin

Pokus o překonání
českého rekordu z roku 2007
ve vytrvalostním hraní šipek

Nádraží Kojetín - Kroměřížská dráha o.s.

pro veřejnost otevřen po celý den

Den otevřených dveří
Sportovně - relaxačního centra

Hospůdka Košík - Šipkový klub Orli
nonstop do 18 hodin

Nádvoří VIC - 14 hodin

Cimbálová muzika Dubina

Židovský hřbitov
pro veřejnost otevřen po celý den

Hospůdka U Pedyho - 20 hodin

Taneční večer s hudbou
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Areál sokolské zahrady - 9 hodin

VIC Kojetín
Galerie: 9 - 17 hodin

Expozice muzea: 9 - 17 hodin

Tradice ochotnického divadla
v Kojetíně

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
17 hodin

Mariánské nešpory

Statek na Tržním náměstí v areálu
firmy PTÁČEK - poz. stavby s. r. o.
celý den

Den otevřených dveří
Sportovně - relaxačního centra
Restaurace Na hrázi u Tondy
14 hodin

Jízdy na čtyřkolkách

Hlavní program
na Masarykově náměstí:
9 - 13 hodin

Průvod Hanáků - Jízda králů
Předání hodového práva
Vystoupení
národopisných souborů
13 - 14 hodin
Dechová hudba Věrovanka
14 - 17 hodin
Mažoretky Šarm Kojetín
Country skupina Lucky While
Pavel Novák ml. a Family
Bublinářská šou
Break dance - Hollywood stars
Trikové lasování
Práce s honáckými biči
Show s revolvery
17 - 20 hodin
Fleret s Jarmilou Šulákovou
Dark Gamballe Vyškov
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Kojetínské hudební léto 2010

KOJETÍNSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2010
proběhne v týdnu od 16. do 20. srpna 2010
Masarykovo náměstí Kojetín - začátky v 17 hodin

Předběžný program: (změny vyhrazeny)

PONDĚLÍ 16. SRPNA 2010
Pěvecký soubor

Cantas
MěKS Kojetín
(sborový zpěv)
host

Robert Marczak

ÚTERÝ 17. SRPNA 2010
Erika a Motýl Zlín

ČTVRTEK 19. SRPNA 2010
Hulíňané

STŘEDA 18. SRPNA 2010
Diskant Kojetín

PÁTEK 20. SRPNA 2010
IQ Opice Kojetín

(pop-rock)

(kojetínská legenda se vrací)

(dechová hudba)

a další (rock)

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

TRADICE OCHOTNICKÉHO
DIVADLA V KOJETÍNĚ

- fotografie - plakáty - pozvánky - scénáře - kulisy - kostýmy - rekvizity Výstava je otevřena v prostorách
expozice muzea VIC
a je veřejnosti zpřístupněna po celý rok 2010
Vzdělávací a informační centrum Kojetín
Masarykovo náměstí 8, Kojetín

Výstava děl členů

TVŮRČÍ SKUPINY
SIGNÁL 64 KOJETÍN

OBRAZY - FOTOGRAFIE - KERAMIKA

Vystavují: Jiřina Jablonská, Alice Stonová, Jaroslav
Hebnar, Jiří Šírek, Renata Sedláková,
Blanka Hönigová a Stanislav Šobáň.
Výstava bude otevřena do 30. července 2010
Galerie VIC - Vzdělávací a informační centrum
Masarykovo nám. 8, Kojetín

BOŽKOV FEST 2010 - www.bozkovfest.cz

KOJETÍN - STŘELNICE SOBOTA 24. ČERVENCE 2010
Program
Hlavní festivalová scéna
HUDEBNÍ ALTÁNEK
13.20 - 14.50 hodin KOBLÍŽCI
14.50 - 16.20 hodin 100°C
16.20 - 17.50 hodin THE REST
17.50 - 19.20 hodin IQ OPICE
19.20 - 20.50 hodin IMODIUM
20.50 - 22.30 hodin KRYŠTOF
22.30 - 00.00 hodin THE.SWITCH
00.00 - 01.30 hodin HAZYDECAY
01.30 - 03.00 hodin BETHRAYER

14.50 - 15.20 hodin FARAO

16.20 - 16.50 hodin FARAO
17.50 - 18.20 hodin SPOCENÁ UKLÍZEČKA
19.20 - 19.50 hodin SPOCENÁ UKLÍZEČKA
20.50 - 21.30 hodin

BUMBRLÍCI Z POMERANČOVÉ ZAHRADY
22.30 - 23.00 hodin

BUMBRLÍCI Z POMERANČOVÉ ZAHRADY

Z akcí MěKS Kojetín

První čtená zkouška
Hanácké scény - 1. června 2010

Nahrávání CD Dávno se známe...
sboru Cantas - 5. června 2010

Vernisáž výstavy děl tvůrčí skupiny
Signál 64 - 14. června 2010
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Z akcí MěKS Kojetín

Národopisný soubor Hanácká beseda pokácel v sobotu 28. května 2010 v parku před Sokolovnou „máj“.
Každý člen souboru se zhostil svěřené role na výbornou a všichni přihlížející se dobře pobavili a zasmáli.

Vítání léta nejen pro děti s programem a pohádkou se uskutečnilo v pátek 4. června 2010 na nádvoří
Vzdělávacího a informačního centra. V programu vystoupili žáci Základní umělecké školy Kojetín a Hulín
(dechové orchestry), děti z MŠ Kojetín, taneční skupina Kvítko Kojetín, Lucky While Kojetín, Sluníčko Kojetín
a pěvecký soubor Cantas Kojetín. Divadelní spolek Kroměříž zahrál pohádku s názvem Strach má velké oči.

Koncert pěveckých souborů ZŠ Želatovská Přerov a Cantas MěKS Kojetín se slavnostním křtem CD Dávno se
známe... se konal v pátek 18. června 2010 v sále Sokolovny Kojetín. Za plné podpory obecenstva kmotr Pavel
Novák ml. pokřtil šampaňským nové CD s přáním, ať si najde k posluchačům cestu a ať se líbí.
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Církevní školka v Kojetíně
Opět několik zpráv, které se týkají
církevní Mateřské školy sv. Josefa
v Kojetíně.
V měsíci červnu proběhl zápis
do mateřské školy. Bylo přijato
15 dětí tj. minimální počet dětí, aby
mateřská škola mohla začít svůj
provoz. Někteří zájemci o toto zařízení, však využili jinou mateřskou
školu, z důvodů obav zahájení provozu. Jistě, že je možné i nadále se
zajímat, informovat o umístění dětí
do církevní mateřské školky. Každopádně děkujeme všem, kteří nám
ponechali svou důvěru a svěřili nám
děti do výchovné péče.
Nyní začínají úpravy prostor v Domě
sv.Josefa (1.poschodí), kde bude
mateřská škola umístěna. Nejsou
to sice náročné stavební úpravy zřízení sociálního zařízení pro děti,
kanceláře a místnosti pro výdej jídla,
ale přesto si vyžádají čas i finanční
prostředky. V měsíci srpnu chceme
mateřskou školu vybavit nábytkem

a dalšími věcmi, které pomohou naplnit záměr školky. Slavnostní provoz bude zahájen 1. září 2010. Už
nyní žádáme veřejnost o spolupráci
třeba i v takové věci, která se týká
vybavení tj. např. sbírkou hraček.
K dispozici jsou již i prozatímní webové stránky - www.bilysklep.cz/
farnostkojetin/skolka - kde chceme zůstat s rodiči v kontaktu a tak
nabídnout i možnost zodpovídat dotazy spojené s mateřskou školou.
A na závěr několik otázek zvědavých maminek na pí Mgr. Marii Přecechtělovou, která mateřskou školu
povede a bude řídit.
1) V jaké školce a jaké děti jste
předtím učila? Máte zkušenosti
z více zařízení?
Učila jsem v MŠ v Dubu nad Moravou a v Drahlově. Po dlouholeté mateřské dovolené jsem nastoupila do
MŠ ve Věrovanech, kde pracuji doposud. V Drahlově v MŠ bylo jedno
smíšené oddělení. V Dubu a Věro-

vanech jsou děti v odděleních podle věku. 3 roky máme integrovanou
holčičku s DMO.
2) Máte nějaké vlastní děti?
Mám 6 vlastních dětí. Nejstarší
jsou již dospělí, nejmladšímu bude
8 roků.
3) V čem bude církevní školka jiná
než školka necírkevní? Jaké jsou
její cíle, co chcete dětem předat?
Budu ráda, když se nám podaří
společnými silami vytvořit prostředí
dětem příjemné, podnětné, aby se
rozvíjely v oblasti tělesné, duševní
i duchovní. Budeme se snažit přijímat každé dítě s láskou a při počtu
15-ti dětí ve třídě máme možnost individuálně přistupovat k jednotlivým
dětem s ohledem na jejích potřeby
a zvláštnosti.
Základní myšlenkou je s láskou
vést děti k lásce k lidem, k Bohu
a ke všemu stvořenému.
Za nadační fond Pavel Ryšavý

Ze života katolické farnosti
Milí čtenáři,
nejnovější vydání Kojetínského zpravodaje, které právě držíte ve svých
rukou, je neklamným znamením
toho, že opět nastává čas prázdnin
a dovolených, letní měsíce plné
pohody. Sluncem rozpálené dny
a dlouhé večery k odpočinku přímo vybízejí a pracovní morálka se
stoupající teplotou klesá až k bodu
mrazu, podniky vyhlašují celozávodní dovolenou a tak nepřekvapí,
že i naprostá většina lidí si nejdelší
největší pracovní volno celého roku
užívá právě v tyto měsíce.
Úlohu „malé dovolené“ plní v rámci
každého týdne víkend. To, že jej tvoří dva dny, je pro nás samozřejmostí
už několik desítek let, i když ještě
před nějakými dvaceti lety probíhaly
čas od času i tzv. pracovní soboty.
Naopak volná neděle byla uzákoněna již ve starověkém Římě a Evropou se šířila spolu s rozmachem
křesťanství. Další volné dny pak
přinášejí nejrůznější, zprvu církevní,
později státní svátky, které jsou nejen příležitostí k odpočinku od práce,
ale také připomínkou či oslavou konkrétní skutečnosti nebo události.
O významu odpočinku pro lidský
organismus není třeba se rozepiso-

vat, o jeho blahodárnosti je jistě přesvědčen každý, včetně těch, kteří
bývají označováni jako workoholici.
I oni vědí, že odpočívat je potřeba,
jen to jaksi neumějí. Přesto se ale
u tohoto tématu na chvíli zastavme,
neboť pravý význam volna, relaxace
a odpočinku může být hlubší, než se
na první pohled zdá.
Život člověka jako osoby, k jejíž samotné podstatě patří vztah, probíhá
podle křesťanské nauky na třech
rovinách: člověk se musí vymezit
vůči Bohu, svému Stvořiteli a Pánu,
dále vůči ostatním lidem, a konečně
i vůči sám sobě, pokud nechce být
pouhým otrokem chvilkových nápadů a momentálních nálad. Řečeno
pozitivně: člověk navazuje a buduje
vztah se sebou, s lidmi a s Bohem,
jako bytost vztahová se tedy realizuje na rovině osobní, společenské sociální a také duševně-duchovní.
A protože každý lidský skutek ovlivňuje všechny tři oblasti, můžeme
právě v nich hledat i trojí význam odpočinku. Vezměme si například jen
takovou dovolenou kdekoliv u nás či
v zahraničí. Těch několik dní strávených v prostředí odlišném od toho,
kde člověk běžně žije, je příležitostí
k novému pohledu na sebe sama,

k posílení vztahů v rodině či s přáteli nebo k navázaní vztahů nových,
a konečně k rozšíření vlastních obzorů, ať už samotným cestováním
nebo třeba knihou, na kterou přes
rok nebyl čas. Stejně tak by všechny
tři funkce měl splňovat i každý víkend, kdy člověk může pečovat více
sám o sebe třeba jen tím, že načerpá
síly po celotýdenní namáhavé práci,
případně udělá něco pro své tělo
a vyrazí sportovat, kdy má také čas
na své blízké i na osobní rozvoj.
Kéž je tedy pro nás všechny nadcházející doba dovolených časem,
kdy se dokážeme oprostit od všednosti svých životů, časem nového
budování vztahů se všemi, na kterých nám záleží, časem milých setkávání s těmi, na které se přes rok
tolik nedostává - třeba i při Kojetínských hodech, a časem odpočinku
a tělesné i duševní obnovy.
Jiří Gračka
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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov

„Nezabývejte se tím, co budete jíst a co pít, ani se tím nezneklidňujte. Všechny ty věci vyhledávají pohané tohoto
světa, ale váš Otec ví, že je potřebujete. Hledejte raději jeho království a toto vše vám bude přidáno.“ Lukáš 12,29-30

PROGRAM SETKÁNÍ V ČERVENCI A SRPNU
4. 7. 2010 (neděle)

Slavnostní bohoslužby

11. 7., 18. 7. 25. 7., 1. 8.,
8. 8., 15. 8., 22. 8. a 29. 8. 2010 (neděle)

od 8.15 hodin ve Skalce v sále Obecního domu
od 10.00 hodin v Kojetíně v Husově sboru

od 10.00 hodin v Husově sboru

k uctění památky sv. Prokopa, slovanských věrozvěstů
Konstantina a Metoděje i světlé památky Mr. Jana Husa

Bohoslužby v Kojetíně
18. 7. a 15. 8. 2010 (neděle)

5. 7. 2010 (pondělí)

Slavnostní bohoslužby

k uctění památky sv. Prokopa, slovanských věrozvěstů
Konstantina a Metoděje i světlé památky Mr. Jana Husa

Bohoslužby v Polkovicích

s připomínkou svátku sv. Marie Magdalény

od 8.00 hodin v Morkovicích (sboru J. Blahoslava)
od 15.00 hodin v DS Tovačov (společenská místnost)

od 8.15 hodin v obřadní síni
Obecního úřadu Polkovice
1. 8. 2010 (neděle)

7. 7. 2010 (středa)

Modlitby a zpěvy z Taizé

Bohoslužby ve Skalce

od 18.00 hodin v Husově sboru

od 8.15 hodin ve Skalce
(sál Obecního domu)

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám..“ Jakub 4,7-8 a
Na naše setkávání jsou otevřena veřejnosti, všichni jste srdečně zváni.
Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho dalšího najdete
na našich webových stránkách: http://ccshkojetin.wz.cz/
Výzva Mistra Jana Husa: „Také prosím, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdu každému
přáli.“
Modlitba Mistra Jana Husa: „Všemohoucí Pane, jenž
jsi Cesta, Pravda a Život, Ty víš, jak málo je těch, kdo
v těchto dobách chodí s Tebou. Jak málo je těch, kdo
Tebe, svou hlavu, napodobují v pokoře a tichosti,
v chudobě a čistotě, v pracovitosti a trpělivosti. Přispěj
maličkému stádci svému, aby Tě nezrazovalo, ale cestou úzkou Tě následovalo až do konce. Amen.“

Charita Kojetín - Dům svatého Josefa
PROGRAM NA ČERVENEC A SRPEN 2010
čtvrtek 1. července 2010 ve 12 hodin
PEDIKÚRA
středa 7. července 2010 v 9 hodin
VAŘÍME - PEČEME
nepečené dezerty
středa 14. července 2010 v 9 hodin
DÍLNA PRO RADOST
papírové dekorace na stůl
pondělí 19. července 2010 v 9 hodin
TRÉNINK PAMĚTI
čtvrtek 29. července 2010 v 9 hodin
MŠE SVATÁ
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středa 4. srpna 2010 v 9 hodin
DÍLNA PRO RADOST
drátkování
středa 11. srpna 2010 v 9 hodin
VAŘÍME - PEČEME
grilování
středa 18. srpna 2010 v 9 hodin
VIDEOKLUB
vzpomínáme na Vladimíra
Menšíka
čtvrtek 26. srpna 2010 v 9 hodin
MŠE SVATÁ

Každé úterý a pátek od 9 hodin
zdravotní cvičení

pod vedením cvičitelky.
Cvičení na balónech a jedinečně
v Kojetíně cvičení pomocí elastických
lan. Cvičení zlepšuje 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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Centrum sociálních služeb informuje o akcích
Letní posezení
Centrum sociálních služeb Kojetín
již tradičně pořádalo „Letní posezení“ pro seniory a zdravotně postižené občany. Tato akce se konala dne
14. června 2010 v sále Hotelu Pivovar. Celé odpoledne zpříjemňovala
hudba pana Přikryla. Pro všechny
zúčastněné bylo připraveno malé
občerstvení a kulturní program.
Posezení zahájilo flétnové kvarteto ze Základní umělecké školy
Kojetín. Po krátké přestávce se sál
proměnil doslova v divoký západ, a
to při ukázce umění s kovbojským
lasem a kolty. Toto vystoupení si
připravili Josef Zahradník a Jan
Krčmař. Jako další bod programu
bylo vystoupení dětského kroužku

Sluníčko při Městském domě dětí
a mládeže Kojetín s pásmem „Na
pastvě“, za doprovodu harmonikáře
Milana Zahradníka. Hra na harmoniku se všem velmi líbila, proto se
za jejího doprovodu zpívalo a tancovalo až do pozdních odpoledních
hodin. Akce měla u všech šedesáti
účastníků velký úspěch.
Lenka Slováková

Sport - Draci z okresu Přerov opět v akci
Přes problémy s další povodní startovali draci z Přerovského regionu
5. - 6. června 2010 na třetím závodě
Českého poháru dračích lodí v Třeboni na rybníku „Svět“. ČPDL se jel
na “Světu“ již v loňském roce, ale ze
velmi špatného počasí. Letos bylo
počasí nádherné a závod byl rozšířen o 3. závod - Grand Prix konference západ. V tomto závodu startovala posádka „Ptáček“ z Kojetína.
V závodu GP startovalo celkově 41

posádek a ČPDL 21 posádek, tak
vlastně závodníků bylo skoro 1500.
Přerovští Moravian dragons tentokrát nic nenechali náhodě a zvítězili
ve všech kategoriích „Open“. Posádka Ptáček v GP zajela na 200
m první místo a na trati 1 km získala druhé místo. Kojetínští draci
získali v ČPDL mimo jiná umístění
1 x zlato, 5 x stříbro a 2 x bronz.
Pořadatelé tentokrát odměnili krásným pohárem i posádku kojetín-

ských veteránů. Ti v letošní soutěži
ve své kategorii nemají žádné soupeře (posádka KVS Praha „Oldies“
se rozpadla a veteráni z Brna startují v kategorii GP) Kojetínští veteráni si ale vedou dobře i v kategorii „Open“, kde startují s mnohem
mladšími borci. Je to pro ně tvrdá
příprava na Mistrovství Evropy národů, které se letos koná v srpnu
v Amsterdamu.
Pev.

Přehled výsledků:
Premier Open - 200 m
1. Moravian Dragons
4. Dragonteam Kojetín
6. Dragonteam Kojetín Oldies

Premier Open - 500 m
1. Moravian Dragons
2. Dragonteam Kojetín
5. Dragonteam Kojetín Oldies

Premier Open - 2 km
1. Moravian Dragons
2. Dragonteam Kojetín
5. Dragonteam Kojetín Oldies

Premier Women - 200 m
2. Wings of the Dragon Kojetín

Premier Women - 500 m
2.Wings of the Dragon Kojetín

Premier Women - 2 km
2. Wings of the Dragon Kojetín

Premier Mix - 200 m
3. Dragonteam Kojetín Mix
6. KVS Kojetín Mix
10. Dragonteam Kojetín Mix Oldies

Premier Mix - 500 m
1. Dragonteam Kojetín Mix
5. KVS Kojetín Mix
10. Dragonteam Kojetín Mix Oldies

Premier Mix - 2 km
3. Dragonteam Kojetín Mix
7. KVS Kojetín Mix
10. Dragonteam Kojetín Mix Oldies
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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!!!

Petr Dvořák
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SERVIS A PRODEJ
ŠICÍCH STROJŮ

RYCHLE A KVALITNĚ

tel: 603 213 856

AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA
DAVID JUŘEN KOJETÍN
www.autobusy-juren.cz
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telefon:
dispečink

724 999 818
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Inzerce
Pionýrská skupina Kojetín
pořádá letní tábor v Rajnochovicích
na téma

A RAJNOCHOVICKÝ DENÍK
Nevynchejte příležitost zažít dobrodružství na vlastní kůži,
váš průvodce bude sám Indiana Jones

5. - 17. července 2010
...budou hvězy v postavení, které ... příhodné k pátrání
..., jenž jenž jsem určil ve svém deníku. Některé indicie je třeba
ještě doplnit a podle.... relikvii, aby nepadla do nepravých
rukou. ... svým následovníkům, jež se v dobré víře chopí tohoto úkolu.
		
V Chicagu 1948. 1. 1, Dr. Henry Jones, Jr.

Cena tábora: 3000 Kč

(v ceně tábora je zahrnuta: doprava na tábor a zpět, doprava na
výlety a vstupné, ubytování ve stanu s podsadou, strava 5 × denně,
pitný režim a pojištění)
Počet míst je kapacitně omezen!
Všichni oddíloví vedoucí jsou proškolení pro práci s dětmi.
Přihlášky ve videopůjčovně HANAČKA, Masarykovo náměstí 34,
75201 kojetín anebo marek Štětkař, Olomoucká 353 75201 Kojetín,
telefon: 777 709 432, info, foto, mapa: http://luckywhile.webzdarma.
cz/vlci.html nebo www.dobrytabor.cz

CD DÁVNO SE ZNÁME...

pěveckých souborů Cantas Kojetín
a ZŠ Želatovská Přerov
zakoupíte na informacích Vzdělávacího
a informačního centra v Kojetíně
cena: 100 Kč

Vzpomínky
Dne 14. července 2010 si přopomeneme
1. smutné výročí, kdy nás opustil

pan Milan Hutera
S láskou a úctou vzpomínají manželka Helena,
dcera Dáša a vnuk Marian s rodinou
Dne 1. září 2010
vzpomeneme 10 roků od tragického úmrtí

pana Lukáše Krčmy
S láskou vzpomíná maminka Dáša,
bratr Marian s rodinou a babička Huterová
Děkujeme všem, kdo budou vzpomínat s námi
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Vítání občánků
V sobotu 26. června 2010 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Blahopřejeme!

Vendula Šťastná

Adam Váňa

Laura Trčková

Michal Jedinák

Klára Tejchmanová

Lukáš Dvořák

Adriana Večerková

Adam Spálovský

Lucie Javorská

Blahopřání
Dne 20. července 2010
oslaví 75. narozeniny

paní Ludmila Palíková

Naší drahé mamince, babičce a prababičce
přejí pevné zdraví do dalších let dcera a synové s rodinami
Dne 11. června 2010
oslavili zlatou svatbu manželé

Emilie a Radimír Mirvaldovi

Za společně prožitá léta manželce Emilii děkuje manžel Radimír
Za lásku a vychování děkují a rodičům ke „zlatému“ výročí
blahopřejí děti Milena a Radek
K blahopřání se připojují a velkou pusu posílají vnoučata Deniska,
Klárka, Zdeněk a nejmladší Radeček
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