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Evropský týden mobility a Evropský den bez aut
Vážení občané,
v minulém roce se město Kojetín poprvé zapojilo do celoevropské akce „Evropský týden mobility“ (dále jen ETM)
a „Evropský den bez aut“ (dále jen EDBA), který se v Evropě konal už po osmé. První ročník ETM a EDBA, se zcela
jistě vydařil, přispělo k tomu jistě nádherné počasí, skvělá spolupráce všech zainteresovaných, sponzorské dary
od místních podnikatelů a bezchybná práce koordinátora Jiřího Šírka. To vše přispělo k tomu, že naše město
v české soutěži o „Nejlepší český ETM“ vyhrálo první místo,
o druhé a třetí místa se podělila města Bílovec, Brno, Letovice
a Semice.
ETM je pro letošní rok ve znamení celoevropského tématu
Doprava a zdraví s heslem „Prodluž si život - buď aktivní!“.
V týdnu od 16. do 22. září 2010 by měly probíhat jednotlivé akce věnující se tomuto tématu na všech školách, v domech s pečovatelskou službou, ve spolupráci s podnikateli
a občany.
Vlastní den „Ve městě bez mého auta“ připadá letos na
středu. V tento den by se měla odehrávat většina připravovaných akcí na dané téma letošního roku na Masarykově náměstí. Základním předpokladem k zorganizování tohoto dne
je uzavření celého Masarykova náměstí na dobu od 8 hodin
do cca 15 hodin pro veškerou dopravu. Z těchto důvodů
žádám občany, obchodníky a podnikatele o maximální toleranci, jelikož náměstí nebude přístupné automobilové dopravě ani pro zásobování prodejen, výjimkou mohou být jen
automobily záchranného systému.
V rámci Evropského týdne mobility budete mít možnost zú-

Na kole s místostarostou po okolí Kojetína

častnit se rozných akcí, zaměřených na dané téma např.
„Dnes jedu do práce na kole“, různých druhů cvičení, soutěžního odpoledne na jednotlivých domech s pečovatelskou
službou, volejbalového turnaje, turnaje smíšených družstev
v tenise a bowlingu, přednášky Milana Peterky, majitele regenerační služby a jiných akcí, které jsou podrobně uvedeny v programu na straně 19.
Vedle kampaně zaměřené na jednotlivé dny se město zavázalo, že provede pozitivní změny, které poslouží rozvoji
města dlouhodobě. Část již splnilo tím, že zajistilo vybudování nového přechodu pro chodce na ulici Palackého, a to
vzhledem k tomu, že na frekventované silnici III/36723 křižovatky ulic Olomoucké, náměstí Dr. E. Beneše, Palackého
a Přerovské, byl z hlediska bezpečnosti nevyhovující stav
pro přecházení chodců. Proto Město Kojetín zajistilo nejen
vybudování přechodu pro chodce, ale i předláždění chodníků v místě snížených obrub, zúžení komunikace z důvodu nevyhovující šířky komunikace pro přechod pro chodce,
nasvětlení přechodu pro chodce, osazení sloupků s řetízky
a nové dopravní značení. Díky těmto úpravám se přerozdělil dopravní prostor ve prospěch chodců a tím došlo k naplnění trvalého opatření, ke kterému se naše město zavázalo
podpisem Charty 2010.
Věřím, že se k Evropskému týdnu mobility a Evropskému
dni bez aut všichni rádi připojíte. O akčním plánu našeho
města vás budu pravidelně informovat na internetových
stránkách našeho města http://www.kojetin.cz/ a v následujících číslech Kojetínského zpravodaje.
za odbor životního prostředí Eliška Izsová.
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 83. zasedání konaném dne 14. července 2010
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila rozpočet akce Kojetínské hody 2010 a Kojetínské hudební léto 2010,
- uložila ředitelce MěKS a vedoucí FO po závěrečném vyúčtování
Kojetínských hodů 2010 a Kojetínského hudebního léta 2010 řešit
pokrytí ztráty rozpočtovým opatřením,
- schválila uzavření darovacích
smluv mezi Městem Kojetínem
a Obcí Bašť a Obcí Nosálov, jejichž
předmětem je poskytnutí finančního daru Městu Kojetín ke zmírnění nepříznivých následků povodní
roku 2010 a k obnově obce,
- schválila rozpočtové opatření
č. 14/2010, a to: příjmy: 306,60 tis.
Kč, výdaje: 306,60 tis. Kč,
- uložila oddělení správy majet-

ku FO opětovně zveřejnit prodej
objektu č. p. 53 a pozemků p. č.
st. 158 a p. č. 159, k. ú. Popůvky
u Kojetína (bývalá knihovna),
- souhlasila se zveřejněním záměru prodeje budovy v ulici Ztracené
č. p. 872 v Kojetíně, postavené
na pozemku p. č. stavební 605/1,
k. ú. Kojetín, budova č. p. 872 je
situována poblíž středu města na
rohu ulic Ztracená a Podvalí. Má
dvě nadzemní podlaží s částečným podsklepením. Objekt naposledy sloužil jako školské zařízení
- mimoškolská a zájmová činnost
Městského domu dětí a mládeže
Kojetín, minimální cena budovy
včetně pozemku: 2.000.000 Kč,
realizace prodeje obálkovou metodou,

- schválila uzavření smlouvy
o dílo na realizaci akce „Zábradlí
u Základní školy Kojetín“ mezi
Městem Kojetínem a společností Technis Kojetín spol. s r. o.,
za cenu 269 400 Kč,
- souhlasila s poskytnutím dotace TJ Sokol Kovalovice ve výši
20 000 Kč na stavbu zastřešených
střídaček a HS Popůvky ve výši
5 000 Kč na činnost s mládeží,
- schválila poskytnutí daru SK
Morava za úspěšnou reprezentaci
města ve výši 5 000 Kč na pořízení
kanoe jednotlivců,
- schválila poskytnutí finančního
příspěvku na reprezentaci na Mistrovství světa 2010 v Itálii v rybolovu.
Jiří Šírek

Rada Města Kojetín se na 84. zasedání konaném dne 11. srpna 2010
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- vzala na vědomí předloženou smlouvy mezi Městem Kojetínem jící v personálním zajištění úklidu
zprávu o stavu pohledávek Města a Obcí Librantice, jejímž předmě- budovy polikliniky v Kojetíně na
tem je poskytnutí finančního daru společnost Technis Kojetín, spol.
Kojetína k 30. 6. 2010,
- předloží zprávu o stavu pohledá- ve výši 21.000 Kč Městu Kojetín s r. o., ke dni 1. 10. 2010,
vek Města Kojetína k 30. 6. 2010 ke zmírnění nepříznivých násled- - schválila stanovení podmínek ze
zastupitelstvu města dne 21. září ků povodní roku 2010 a k obnově strany Města Kojetína pro volební
obce,
kampaň - pro volby do Zastupi2010,
- uložila FO ukončit spolupráci při - schválila poskytnutí peněžitého telstva města Kojetína, které se
vymáhání pohledávek s exeku- daru ve výši 20.000 Kč a materiál- uskuteční ve dnech 15. - 16. října
torskou kanceláří JUDr. Studené ní pomoci ve výši 10.000 Kč Městu 2010,
a předložit RM 9/2010 návrh smlou- Slatiňany, postiženému na počátku - souhlasila se záměrem zřízení
výkupu, sběru odpadu a likvidací
vy na spolupráci s exekutorskou měsíce srpna 2010 povodní,
- schválila uzavření smlouvy na autovraků v prostorách společnosti
kanceláří JUDr. Vrány,
- souhlasila se zveřejněním zá- provádění péče o zeleň, úklid PROPAL spol. s r. o., Kroměřížská
měru uzavření smlouvy o bezú- a kontrolu rybníka Jordán mezi 181, Kojetín, firmou Martin Vylíčil,
platném převodu části pozemků společností ARBOTOM s. r. o. Čekyně
z vlastnictví města Kojetína za po- a Městem Kojetín, na dobu určitou - souhlasila s poskytnutím finančního daru Kanoistice Kojetín na
zemky a stavební objekty z vlast- do 31. 12. 2010,
nictví Olomouckého kraje z hospo- - schválila uzavření smlouvy zakoupení tenzometrického páddaření Správy silnic Olomouckého o společném postupu zadavatelů la - Excalibur, ve výši 25.000 Kč
(Oprava silnice III/43327 - Popův- z Fondu prevence kriminality,
kraje, příspěvkové organizace,
- souhlasila se zveřejněním zá- ky) mezi Správou silnic Olomouc- - předloží výše uvedený návrh
měru prodeje části pozemků kého kraje, příspěvková organiza- k projednání ZM 9/2010,
- vzala na vědomí žádost Římp. č. st. 683, zastavěná plocha ce a Městem Kojetínem,
a nádvoří a p. č. st. 682, zastavěná - schválila organizační změnu - skokatolické farnosti Kojetín o doplocha a nádvoří, vše k. ú. Kojetín, převod části činnosti spočívající financování rekonstrukce vitráží
- souhlasila se zveřejněním zá- v personálním zajištění úklidu spo- v kostele Nanebevzetí Panny Maměru zřízení věcného břemene lečných prostor budovy polikliniky rie v Kojetíně,
ve prospěch společnosti SOLAR 6 z Města Kojetína na společnost - uložila vedoucí FO připravit na
s. r. o., Praha10, Malešice, kdy po- Technis Kojetín, spol. s r. o., ke dni jednání RM 9/2010 rozpočtové
opatření na částku 90 tis. Kč fizemek p. č. 7074, ostatní plocha, 1. 10. 2010,
k. ú. Kojetín, bude zatížen přípoj- - uložila tajemnici MěÚ, Jiřině nanční dar na úhradu rekonstrukce
kou vedení VN 22kV, ke stavbě Páleníkové, zabezpečit realizaci výše uvedených vitráží.
kroků potřebných k převodu části
„FVE Kojetín“,
Jiří Šírek
- schválila uzavření darovací činnosti Města Kojetína, spočíva-
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Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém 31. zasedání konaném dne 11. srpna 2010
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- vydalo Obecně závaznou vy- strukturního majetku města Ko- na jméno o jmenovité hodnotě
hlášku Města Kojetína č. 1/2010 jetín, oceněného dle znaleckého 1.000 Kč / akcii,
o místním poplatku za provozova- posudku na 1.314.900 Kč, formou - zřídilo při Základní škole Kojetín,
ný výherní hrací přístroj nebo jiné nepeněžního vkladu do základní- Svatopluka Čecha 586, pro školní
technické herní zařízení povolené ho kapitálu společnosti Vodovody rok 2010/2011, jednu přípravnou
Ministerstvem financí ČR,
a kanalizace Přerov, a. s. protihod- třídu.
- schválilo předání části infra- notou za 1.314 ks listinných akcií
Jiří Šírek

K výstavbě supermarketu v Kojetíně - výsledky ankety
V minulém čísle KZ jsme otiskli příspěvek studentů našeho gymnázia
s názvem „Operace supermarket průzkum v ulicích“ a zároveň slíbili,
že jeho výsledky zveřejníme v zářijovém zpravodaji. Dovolte mi napsat
na úvod pár poznámek, proč vlastně
k tomuto průzkumu došlo, snad tak
vysvětlím i řadu fám, které se v této
souvislosti v Kojetíně vynořily.
Na město Kojetín se jako na vlastníka některých pozemků mezi Kroměřížskou a Novou ulicí obrátila společnost, která měla zajistit výstavbu
obchodního centra nedaleko od
Bowling City. Po zveřejnění záměru
prodeje těchto pozemků Město zároveň oslovilo zástupce samospráv
domů, které se nacházejí poblíž
této lokality s tím, jaký mají názor
na eventuelní výstavbu obchodního
centra (jeho název investor nikdy blíže neuvedl). Ještě před schůzkou se
zástupci těchto domů došla na město petice občanů bydlících v okolních
činžovních domech s nesouhlasným
stanoviskem k celému záměru. Na
základě schůzky s občany a petice
občanů pak rada města nesouhlasila se záměrem prodeje městských
pozemků v dané lokalitě pro účely
výstavby obchodního centra. Protože se jedná o nakládání s majetkem
města, celou věc mělo definitivně
rozhodnout zastupitelstvo na svém
červnovém zasedání. Ještě před
jeho jednáním došla na město další
nesouhlasná petice občanů a zároveň zástupce investora písemně
oznámil, že od záměru výstavby obchodního centra v této lokalitě ustupuje. Na jednání zastupitelstva tak už
ani nebylo o čem jednat. Přesto rada
města pro zjištění, jaký vlastně mají
lidé v Kojetíně názor na další výstavbu podobných obchodních center
a supermarketů, ve spolupráci
s Gymnáziem Kojetín provedla anketu, jejíž výsledky předkládáme.
Jiří Šírek

Respondentům jsme se rozhodli položit celkem pět kvalitativních
otázek. První otázkou „Máte zájem
o nový supermarket (minimarket)
v Kojetíně?” plánujeme zjistit základní názor dotázaných obyvatel
na tuto problematiku. Pokud odpoví
kladně, budeme se jich ptát na další
čtyři otázky, a to: “Měl by to být spíše supermarket, nebo minimarket?”
(abychom zjistili, jaký typ obchodu si
lidé ve svém městě přejí více), “Jaký
supermarket nebo minimarket byste
v Kojetíně chtěli?” (abychom zjistili,
o jaký obchodní řetězec je největší
zájem), “Chtěli byste nový obchod
na okraji nebo spíše v centru města?” (abychom se dozvěděli, kde by
pozice nového obchodu byla pro občany výhodnější) a otázkou “Chybí
Vám v Kojetíně nějaký druh sortimentu?” bychom chtěli zjistit, o co je
zde největší zájem.
Zpracování výsledků sociologického
průzkumu, které tímto předkládáme,
je výsledkem průzkumu provedeného mezi 270 obyvateli města. Na
nejfrekventovanějších místech v Kojetíně (tj. na parkovišti u supermarketu Albert, na Masarykově náměstí
a u minimarketu Hruška) jsme se
občanů města Kojetína dotazovali
ve čtvrtek 20. května 2010 v době od
10 do 14 hodin a v pátek 21. května 2010 v době od 15 do 17 hodin,
abychom zabezpečili, že se nám
k průzkumu vyjádří jak senioři
a méně vytížení lidé (dopolední hodiny), tak lidé chodící z práce (odpolední hodiny).
Závěr statistického výzkumu:
První otázka se týkala toho, zdali
lidé chtějí či nechtějí ve městě Kojetín nový supermarket nebo minimarket. Ze zjištěných údajů je patrné, že
50,7% lidí chce a 49,3% lidí nechce
nový supermarket ve městě Kojetín.
Ve druhé otázce jsme se dotazovali,
má - li být novým objektem super-

market nebo minimarket. V drtivé
většině by si lidé přáli supermarket,
tedy 78,8% ze 137 respondentů
a zbytek respondentů (21,2%) by se
spokojilo s minimarketem.
Ve třetí otázce jsme chtěli upřesnit
o jaký druh supermarketu (minimarketu) by se mělo jednat. 59 respondentů ze 137 (48%) by rádo uvítalo Tesco, 30 respondentů (21,8%)
Kaufland, 21 respondentů (15,4%)
Lidl a 16 respondentů (11,6%) by
chtělo Penny jako nový prostor
k nakupování. Zbylých 11 (8,2%)
respondentů nabídlo možnosti jako
například: Billa, Globus, Jednota
a interval nabídnutých možností se
pohyboval v rozmezí (2;4).
Čtvrtá otázka nás měla seznámit
s tím, kde by lidé rádi viděli stát nový
supermarket (minimarket). Z výsledku je jasné, že 55% lidí chce objekt
na okraji města, oproti 38% dotazovaných, kteří preferují centrum města a 10% dotazovaných nezáleží na
tom, kde by eventuálně měl nový
objekt stát.
Pátá otázka nám měla odhalit, jaký
sortiment lidem ve městě Kojetín
chybí. 145 lidem, což jest 53,7%,
zdá se nechybí nic. Oděvy byly
nejčastějším obchodním artiklem,
který lidem chybí (11,1%). Následovala obuv (6,3%), sportovní potřeby (4,8%) a elektronika (3,7%).
Zbylých 55 dotazovaných (20,4%)
by rádo uvítalo následující věci: dětské zboží, dům služeb, cukrářství,
alkohol, zeleninu, PC - hry, erotické potřeby, hudebniny, řemeslnické
potřeby, čínská jídla, ryby, drogerie,
vánoční potřeby nebo i veřejné kopírovací centrum. Četnost uvedených
možností se pohybovala v intervalu
(3;7). Snad ve všech případech respondenti uvedli, že by se mělo jednat o kvalitní české výrobky.
zpracovali:
Jakub Kalinec, Jan Vysloužil
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Došlo do redakce
Taktické cvičení
V pátek 2. července 2010 proběhlo taktické cvičení směny „B“
Požární stanice Kojetín ve spolupráci s JSDH Měrovice, JSDH Němčice nad Hanou, JSDH Křenovice
a JSDH Kojetín a Popůvky. Cvičení
se zúčastnila také Městská policie
Kojetín a Český červený kříž Přerov. Tématem cvičení byla dopravní nehoda osobního automobilu se
skupinou chodců s velkým počtem
zraněných osob. Úkolem cvičících
bylo zajistit místo nehody a poskytnout předlékařskou pomoc zraněným osobám a roztřídit tyto osoby
pomocí metody START. Figuranty
na cvičení byli žáci základní školy

„Vzděláváním
ke kvalitě“ v Domově
pro seniory Tovačov
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Příspěvková organizace Domov
pro seniory Tovačov poskytuje pobytové sociální služby pro seniory na území Olomouckého kraje.
Od 1. července 2010 se v Domově pro seniory realizuje projekt „Vzděláváním ke kvalitě“,
který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Cílem projektu je nastartovat proces kontinuálního a systematického vzdělávání pracovníků
tak, aby byly zvýšeny jejich obecné
a odborné kompetence, zlepšeny
osobnostní předpoklady pro výkon
náročného povolání a navýšeny
znalosti v oblasti kvality poskytovaných služeb. „Uvědomujeme si,
že vzdělaní zaměstnanci jsou podmínkou pro to, aby naši klienti u nás
prožili své stáří aktivně, důstojně
a s odpovídající péčí. Proto jsme
se rozhodli využít příležitosti, kte-

Měrovice a členové SDH Měrovice.
Jedním z nových prvků při cvičení
bylo použití minikamer (zapůjčené
od MP Kojetín), které měli někteří
účastníci na sobě připevněné aniž
by zasahující složky cokoliv tušili.
Celý zásah byl také zaznamenáván
na videokameru. Takto získaný materiál je nenahraditelný při rozboru
cvičení a k ponaučení se z chyb.
Dalším obohacujícím prvkem bylo
zařazení pracovníků psychologické
služby HZSOL do scénáře cvičení.
Tento prvek oživil reálnost a dodal
cvičení „štávu“.
Rád bych touto cestou poděkoval
za profesionální přístup všem zúčastněným složkám IZS i jednotkám
SDH. V neposlední řadě obrovský

dík patří Českému červenému kříži Přerov, který bezúplatně a velmi
ochotně spoluvytvářel děj cvičení
a bez jeho výpomoci by se cvičení
v tomto rozsahu nemohlo uskutečnit.
nprap. František Ondrašík,
velitel družstva směny „B“
Požární stanice Kojetín

rou nám dotační program nabízí,“
uvedla ředitelka Lenka Olivová.
Projekt „Vzděláváním ke kvalitě“ s rozpočtem 2 394 640,08 Kč
předpokládá proškolení pracovníků v přímé péči, sociálního pracovníka a členů vedení. Pracovníci
se budou vzdělávat v oblastech
standardů kvality v sociálních službách, metod sociální práce a péče,
komunikačních dovedností, týmové práce, ale také v oblasti legislativy či manažerských dovedností. Součástí projektu budou osobní
setkání pracovníků s odborným
konzultantem - supervizorem, jejichž cílem je umožnit zaměstnancům získat sebereflexi, podpořit
jejich rozvoj, motivaci k práci, ale
také pohovořit si o jejich osobních
i profesních úspěších a problémech. „Osobní konzultace považujeme za velmi prospěšné. Pracovníci si tak snáze uvědomí, jakou
roli v organizaci vlastně mají, utřídí
si poznatky získané při vzdělávání a následně je snáze uplatňují
v praxi,“ doplnila Lenka Olivová.
Snahou organizace je vytvořit klidné, bezpečné a kvalitní prostředí

seniorům se sníženou soběstačností, motivovat je k udržení soběstačnosti a k zachování aktivního
způsobu života a umožnit jim žít
běžným způsobem života i přes
vysoký věk a fyzická omezení. Kapacita zařízení, které před 12 lety
prošlo náročnou rekonstrukcí, je
v současné době 150 míst. Jak dále
ředitelka naznačila, je zřejmé, že
nároky na znalosti a profesionalitu
pracovníků jsou opravdu vysoké.
„I díky vzdělávání dokážeme pružně reagovat na aktuální potřeby našich klientů. Naším cílem je, aby byli
u nás spokojeni, což s sebou přináší jisté nároky na naše zaměstnance. Právě ucelený projekt jim
v jejich praxi velmi pomůže a věřím, že se to výrazně odrazí i na
poskytovaných službách.“
Projekt „Vzděláváním ke kvalitě“
bude ukončen k 30. června 2012,
kdy také dojde k jeho celkovému
vyhodnocení.
Bližší informace o projektu poskytne Lenka Olivová, tel: 724 970 980
e-mail: reditelka@dstovacov.cz
www.dstovacov.cz.
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Pamětní listina
z věže zámečku
v Kovalovicích
Již od roku 1976 je obec Kovalovice místní částí Kojetína. Na území
Kojetína a jeho místních částí se
tak nachází památkový objekt zámeckého typu. Zámeček, který byl
spolu se zahradou rekonstruován
v roce 1972, slouží nyní k pořádání
kulturních, společenských a sportovních akcí.
Zámeček v Kovalovicích prošel
v   průběhu staletí různými stavební úpravami a měnil svůj vzhled.
Současná podoba je výsledkem
rekonstrukce, která byla ukončena
v roce 1972. Málokdo si tak dovede
představit, že zámeček měl malou
věžičku s baňatou stříškou.
Kovalovice byly manským statkem
olomouckého arcibiskupa. V roce
1847 byl olomouckým arcibiskupem svob. pán Maxmilián Somerau
- Beck. Držitelem manství v Kovalovicích byl Kliment Václav Lothar,
kníže Metternich, který v srpnu roku
1847postoupil panství svému zeti,
hraběti Mořici Sandorovi ze Slavnice. Zámeček i s věžičkou byl
při této příležitosti nově opraven.
Opravy prováděl kroměřížský stavitel Ferdinand Rosa.
Při dokončení těchto oprav byla do
věžičky zámku vložena pamětní listina, ze které uvádíme následující
zajímavosti. (Listina je ve sbírkách
Městského muzea v Kojetíně).
V pamětní listině jsou zaznamenány nejen události týkající se kova-

Běh proti drogám
Ve čtvrtek 23. června 2010 se v Kojetíně na stadionu TJ Slavoj Kojetín
uskutečnil již 4. ročník běžeckého
závodu s názvem „Běžíme proti
drogám“. Pořadatelem akce bylo
Město Kojetín, sociální odbor, sociálně-právní ochrana dětí společně
s Městskou policií Kojetín. Hlavní
myšlenkou tohoto běhu je upozornit na problematiku užívání návykových látek ve spojení s dětmi
a mládeží, zvýšit aktivitu na poli
protidrogové prevence a také připojit se k Mezinárodnímu dni boje
proti drogám, který jsme si připo-

lovického a kojetínského panství,
ale také události širšího významu
i významu mezinárodního (povstání
v Haliči).
V letech 1845 a 1846 byly nejen
v českých zemích, ale v celé Evropě, brambory postiženy hnilobou.
Nemohly se skladovat ani na poli
ani ve sklepech. To způsobilo velkou drahotu. Hniloba brambor se
projevila také v roce 1847, ale již
v menší míře.
V roce 1831 a 1836 zuřila v našich
zemích a v celé Evropě nakažlivá
nemoc, cholera. Zvláště v Kojetíně
si vyžádala mnoho obětí.
Dne 31. července 1847 okolo
3. hodiny odpoledne vypukl požár
v Kojetíně na Šprlochu. Jelikož
byl prudký vítr, rozšířil se oheň tak
rychle, že vyhořelo celé Vyškovské
předměstí a většina domků v Židovské ulici, celkem 61 domů křesťanských a 25 židovských. Mimoto
shořelo ještě 32 stodol, které byly
už plny uskladněného obilí.
Kojetínský panský dvůr, „ačkoliv
stál přímo uprostřed moře plamenů,
usilovným přičiněním zachráněn“
(píše se v pamětní listině). Dále se
dodává: „Také přispělo velice, že
budovy panské byly pokryty taškami“.
Koncem října roku 1843 bylo panství
kovalovické podřízeno vrchnostenskému úřadu v Kojetíně. Vrchnostenskými úředníky byli: Karel Pauer
- vrchní, Fr. Schulz - justiciár, Josef
Holz - důchodní a Jan Kalčík - kancelista. Správcem lesního úřadu byl
lesmistr Josef Flach.
Dále se píše, že sklizeň (polní

úroda) byla v roce 1847 požehnaná, sklízelo se až do konce srpna.
Na poli se pěstovala pšenice, žito,
oves, ječmen a hrách.
V pamětní listině se dále zaznamenává, že v únoru roku 1846 vypukla
v rakouské Haliči revoluce, za které
bylo vzbouřenými sedláky zabito
mnoho majitelů panství. Při vyšetřování bylo zjištěno, že původci
povstání pocházeli ze svobodného
státu Krakov, proto bylo toto území
připojeno k rakouské části Haliče.
Tento krok vyvolal určité napětí
mezi Rakouskem a evropskými velmocemi, zejména Anglií. Tato napětí urovnával kníže Metternich.
Haličské povstání vyvolalo vydání
dekretu Dvorní kanceláře ze dne
18. prosince 1846 o dobrovolné
úmluvě a vyrovnání roboty. Jak se
píše dále v pamětní listině „na našem panství nedošlo k dobrovolnému výkupu z roboty, ale jinde staly
se už případy takové a dohodli se
vrchnost s poddanými, že za každý den tažní roboty s dvěma koni
budou poddaní odváděti vrchnosti
24 kr. konv. mince a za 1 den pěší
roboty 8 kr.“.
Listina byla sepsána v Kojetíně
24. srpna 1847.
Podepsáni:
Karel Pauer, vrchní
Josef Holz, důchodní
Jan Hejsek, gruntovní

mněli dne 26. června 2010.
Účast byla nabídnuta základním
školám v Kojetíně (ZŠ Sladovní, ZŠ
nám. Míru a ZŠ Sv. Čecha), základním školám v blízkém okolí Kojetína (Tovačov, Polkovice, Měrovice
n. H., Křenovice) a také studentům
Gymnázia Kojetín. Mimo tyto instituce byla oslovena také široká veřejnost. Pro závodníky byly připraveny
celkem 3 běžecké trasy v délce:
2 km, 2,7 km a 5,4 km a také trať
propagační v délce 0,5 km.
Propagační trať v délce 0,5 km
byla určena pro všechny, kteří měli
zájem podpořit myšlenku běhu.
Účastníci nebyli nijak evidováni,

přesný počet tedy nelze stanovit
zcela přesně. Trať úspěšně zdolali
také zástupci Mikroregionu Střední
Haná. Odměnou byl účastnický list
a drobné předměty jako záložky,
omalovánky, pexeso…
Všichni soutěžící v běžeckých tratích se mohli registrovat do 9.15
hodin dle daných kategorií (mladší žáci, starší žáci, dorostenci, junioři a dospělí). Zaregistrovat se
mohla také tříčlenná družstva. Při
prezentaci obdrželi závodníci startovní čísla s poukázkou na nápoj
a občerstvení. V jednotlivých kategoriích byla vždy vyhlašována první
tři místa, kdy vítězové obdrželi di-

(Také taková byla cesta ke zrušení poddanství a k výkupu z roboty.
Tato významná událost pak byla završena na zasedání říšského sněmu v nedaleké Kroměříži).
řez
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plom, medaili a věcné dary. Celkem
startovalo 236 závodníků. Z toho
žen a dívek 98 a mužů a chlapců
138.
Z řad veřejnosti se běžeckých tratí
zúčastnili také zaměstnanci MěÚ

Kojetín a vojáci z VÚ 4423 Přáslavice - I. tanková rota, VÚ 4574 - vrtulníková základna Přerov a VÚ 3771
z Prostějova.
Celým dopolednem nás provázel
moderátor Rádia Haná a v rámci

doprovodného programu vystoupil Bob Divílek se s svou „Elastic
Show“, kdy se během 10 minut
vsoukal do boxu z plexiskla o velikosti 40x46x58 cm.
Petra Rozehnalová

Vítězové běhů v jednotlivých kategoriích:
Mladší žáci - dívky:
1. Veronika Hrabalová
2. Michaela Rozsívalová
3. Anna Hrabalová

Dorostenci:
1. Lukáš Jordak
2. Jan Skalík
3. Jakub Nakládal

Mladší žáci - chlapci:
1. Antonín Hrabal
2. Ondřej Berčík
3. Martin Zedníček

Juniorky:
1 Kateřina Berčíková

Starší žáci - dívky:
1. Bára Pelikánová
2. Kateřina Rozsívalová
3. Monika Dočkalová
Starší žáci - chlapci:
1. Jan Kotouč
2. René Jurčík
3. Tomáš Jura
Dorostenky:
1. Monika Vyoralová
2. Karolína Řihošková
3. Barbora Zedníčková

Táborový kurz
v Beskydech
I v letošním roce uspořádalo Město Kojetín, sociálně-právní ochrana
dětí výchovně rekreační tábor pro
děti ze sociálně znevýhodňujícího
prostředí. Tábory jsou městem pořádány již od roku 2003 v rámci sa-

Putování s Alfonsem
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Junioři:
1. Tomáš Skácelík
Dospělí - ženy:
1. Lucie Jurová (VÚ PV)
2. Petra Stryková (VÚ PV)
3. Bohdana Ptáčková
Dospělí - muži:
1. Ivo Vrba (VÚ Přáslavice)
2. Miroslav Kadavý (VÚ PV)
3. Jiří Kokeš (VÚ Přáslavice)
mostatné působnosti.
Letošní tábor proběhl v termínu
od 2. do 8. srpna 2010 v Rekreačním středisku Zákopčí, Hutisko Solanec. Zúčastnilo se jej celkem
30 dětí, z toho 14 dětí z Kojetínska
a 16 dětí z Přerovska, ve věkovém
rozmezí od 6 do 14 let. Tábor město Kojetín uspořádalo opět ve spolupráci s Magistrátem města Přerov
a oddělením sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD). V rámci
SPOD spolu obě města úzce spolupracují a pobytem na táboře se
dobré vztahy pracovníků SPOD
ještě utužují.
Vedení tábora zajistilo 11 dospělých
osob z řad pracovníků Městského úřadu Kojetín, Magistrátu města Přerov, Městské policie Kojetín
a dalších spolupracujících organizací. Díky spolupráci s Policií ČR
se tábora zúčastnili také dva policisté v rolích asistentů.
Celý týden děti cestovaly v duchu
táborové hry „Cesta kolem světa Orient expresem“. Děti si pro
své oddíly vymyslely název (Pendolíni, Orion expresi, Průjezdci

Družstva - ženy:
1. Jurová, Čaládyová, Stryková
(VÚ PV)
2. Vrzalová, Dokoupilová,
Zdobinová (VÚ PV)
3. Ptáčková, Ježková, Tomková
Družstva - muži:
1. Rozehnal, Vrba, Kokeš
(VÚ Přáslavice)
2. Hübner, Jungmann, Kadavý
(VÚ PV)
3. Král, Laszczewsky, Ulman
(VÚ PV)
Nejstarší účastník:
Jaroslav Bělka
Nejstarší účastnice:
Marie Bělková
Nejmladší účastník:
Aleš Rozehnal
a Modré vydry) a každý oddíl si
vymaloval svůj vagón, který byl zapojen za mašinku Orient expresu.
Každý den se tak mohly děti ocitnou na jiném kontinentu. Všechny
hry a aktivity byly vedeny v duchu
celotáborové hry. S programem děti
navštívilo Středisko výchovné péče
Resocia Přerov, dále děti mohly
zhlédnout ukázky Policie ČR, zasoutěžit si v Olympiádě, kterou připravili strážníci Městské policie Přerov a také s programem a ukázkami
na celý den za dětmi přijeli vojáci
z Vojenského útvaru 4423 Přáslavice. Vojáci děti seznámili se základy
teekwonda, děti měly možnost hodit si granátem na cíl, poskytnout
první pomoc zraněnému, zvládnout
lanovou dráhu v lese a prohlédnout
si makety zbraní a přileb. Uprostřed
týdne se celý tábor vydal na výlet
na Radhošť. Protože nám počasí
v Beskydech přálo, mohly se děti
vykoupat v bazénu, opéct špekáčky a ty nejodvážnější projít trasu při
noční hře.
Cílem táborového pobytu bylo výchovné působení na děti směřující
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k odstranění nebo potlačení poruch
chování a k získání potřebných
společenských, sociálních a hygienických návyků. Děti si také měly
možnost procvičit pravidla společenského chování k vrstevníkům
i k dospělým. Jedním z cílů byla
podpora integrace rómské komunity do většinové společnosti.
Při navazující práci v rámci SPOD
je vidět, že tábory mají smysl, jelikož děti si do svých rodin přinesou
určité návyky a informace, které
nejsou zanedbatelné, získají nové
zkušenosti a stráví také čas mimo
domov, protože vzhledem ke špatné finanční situaci rodin by se na
běžný tábor nedostaly.

Pro všechny pracovníky působící
na táboře je přínosem poznání jednotlivých rodin, komunity a situace
daného regionu. Účast pracovníků
z uváděných institucí je také přínosem v další práci s rodinou, protože
jde o instituce, které s dětmi a rodinou často úzce spolupracují.

Větší část tábora byla realizována
za dotační podpory Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
ČR z projektu na podporu integrace
romské komunity na rok 2010 a dofinancována z rozpočtu města Kojetín a Magistrátu města Přerov.
Petra Rozehnalová

Milí čtenáři,
ráda
bych
vás pozvala
do příjemného prostředí
Rehabilitace
polikliniky Kojetín na hodiny
Schwin
Cyclingu,
hovorově nazývaného „Spinning“.
Jedná se o halovou cyklistiku doprovázenou hudbou různých žánrů
dle výběru instruktora. V tělocvičně máme 15 Schwinn kol, na které
usedá 3x denně, šest dnů v týdnu,
spousta nadšenců.
V říjnu loňského roku jsme uspořádali 3 - hodinový Schwin maratón,
který se uskutečnil v příjemném
a hezkém prostředí sálu Hotelu Pivovar. Do sálu jsme navezli z okolních fit center 67 kol! Akce to byla
velmi zdařilá. Ovšem při přehrávání DVD záznamu můj tatínek (Ivan

Ernst - sportovec, volejbalový trenér a rozhodčí) nevěřícně kroutil
hlavou?! Hledal efekt tohoto sportu
a konstatoval - stojíte na místě, nikam nedojedete a ani nevíte kolik ujedete a kdo zvítězil?! A kladl
si otázku, jaký má tento maratón
a vůbec hodiny spinningu smysl.
Reagoval tak v podstatě stejně jako
většina lidí, či někteří silniční cyklisté, kteří mají podobné názory na
uzavřenou místnost s rotopedy.
A já jsem nadšeně oponovala: při
kterém jiném kolektivním sportu jsou
si všichni účastníci, kteří se na maratónu sejdou rovni! Nezasvěcený
nepochopí! Spinning je prostě skvělý
a vhodný sport pro všechny věkové
skupiny - sportovce i nesportovce,
který lze provozovat za každého počasí a v každé době. Při spinningu
si naleznete to, co žádáte: jste sami
sebou, v kolektivu, který je pokaždé
jiný, jste nezávislí na ostatních a přitom se navzájem podporujete.

Je to momentálně nejúčinnější kardiovaskulární cvičení bez zatěžování vašich kloubů, cvičení šité pro vás
na míru. Během celé hodiny si sledujete vypočtenou tepovou frekvenci a řídíte svůj výkon tak, aby vám
přinesl nejen radost ze sportování,
ale měl pro vás i co největší efekt
a o očekávané výsledky.
Novinkou pro letošní sportovní rok
jsou hodiny pro sportovce nad 60
let.
Měsíc září je měsícem nových začátků, nejen školních, ale i sportovních. Udržovat si pevné zdraví, by
mělo být prvořadým celoživotním
úkolem každého z nás. Proto si
k nám zkuste najít cestu, abyste pak
s námi společně zažili to sportovněradostné štěstí, že pro sebe něco
děláte.
Věřte, že to za ten pocit fakt stojí!
Na viděnou při šlapání se za celý instruktorský tým těší
Jitka Tvrdoňová

Rozhovor s poslankyní EP Olgou Sehnalovou
Olga
Sehnalová
byla zvolena
v roce 2009
poslankyní
Evropského
parlamenru. Pochází
z Kroměříže, má však
úzký vztah ke Kojetínu. Abychom
čtenářům KZ přiblížili práci poslankyně EP položili jsme paní MUDr.

Sehnalové několik otázek.
Paní doktorko, dodatečně Vám
blahopřejeme ke zvolení europoslankyní.
Děkuji za blahopřání. A než odpovím na Vaše tázky, ráda bych ještě
vysvětlila svůj vztah ke Kojetínu.
Z Kojetína pochází rodina mé maminky a já jsem tady strávila vlastně velkou část svého dětství na
prázdninách u babičky a dědečka,
který byl dámský krejčí. Jako děti
jsme byly obklopeny látkami, špul-

kami nití a barevnými knoflíky, kamarádily jsme se s ostatními dětmi
z Tržního náměstí a okolních uliček,
chodívaly na koupaliště a k rybníku
Na Hrázi i k Jordánu. Zvykli jsme si
jako rodina i dávno poté do Kojetína
o víkendech jezdit a to vlastně trvá
dosud.
Můžete nám prosím říci, kolik poslanců má EP, kolik je žen v EP,
jaké jsou politické frakce v EP
a do kterých frakcí se zařadili europoslanci v ČR?
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Evropský parlament je jediná přímo volená instituce EU. Má 736
poslanců a po schválení Lisabonské smlouvy jich bude ještě zhruba
o dvacet více. Poslankyň je 35%
z toho počtu. Bohužel, Česká republika se svými 4 poslankyněmi
z celkového počtu 22 zástupců je
předposlední zemí, následovaná
jen Maltou a Kyprem. V Evropském
parlamentu je několik politických
skupin, tzn. frakcí, do kterých jsou
poslanci zařazeni podle své politické příslušnosti. Největší z nich je
Evropská lidová strana, v rámci níž
působí 2 poslanci zvoleni za KDUČSL. Druhou největší skupinou
jsou sociální demokraté - frakce má
složitý oficiální název Progresivní aliance Socialistů a Demokratů
v Evropském parlamentu. V této
frakci působí spolu se mnou i další
čeští poslanci za ČSSD (celkem 7).
Pak následují početně menší frakce, například nová skupiny Evropských Konzervativců a Reformistů,
kam jsou zařazeni poslanci za ODS
(v počtu 9) a dále frakce Evropské
sjednocené levice a Severské zelené levice, kde jsou zbylí čeští poslanci zvoleni za KSČM. Zbývající
frakce jsou ještě liberálové, správně Aliance Liberálů a Demokratů,
Zelení a skupina s názvem Evropa
svobody a demokracie. A pro úplnost ještě několik nezařazených
poslanců.
Jak je organizována práce v tak
početném zastupitelském sboru?
Organizace je poměrně přesně propracovaná a vzhledem k množství
projednávaných zpráv i velkému
počtu zaměstnanců, je tam velice
malý prostor pro nějakou improvizaci. Zejména čas je velmi nedostatkové zboží, a tak všechna jednání
i vystoupení mají jasně daný časový limit, který je téměř nedotknutelný. Na všech jednáních víte přesně,
kdy se budou projednávat jednotlivé zprávy. To se týká výborů i pléna. Ví se také, kdo na plénu k dané
zprávě vystoupí. Je to proto, že
jednotlivé tzv. řečnické časy v minutách se přidělují frakcím podle
jejich početní síly a frakce pak rozhodne, kdo z poslanců, kteří mají
zájem ke zprávě vystoupit, bude
mít tuto možnost a na kolik minut.
Na rozdíl od českého parlamentu
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tak na jednoho řečníka vyjde podle jeho důležitosti 1 - 3 minuty. A to
prosím přesně, protože před Vámi
na stopkách běží při vystoupení čas
a po pár vteřinách nad tento limit
předsedající takto neukázněnému
řečníkovi prostě vypne mikrofon.
Ví se také, kdy přesně se bude
o dané zprávě hlasovat. To má pro
poslance docela praktický dopad,
protože si mohou dobře naplánovat
svůj čas. Souběžně totiž probíhá
více jednání a není (ani teoreticky)
v lidských silách být všude.
Jak často zasedá Evropský parlament v plénu?
Evropský parlament zasedá vždy
tři týdny v měsíci v Bruselu, to jsou
zasedání výborů či frakcí a jeden
týden v plénu ve Štrasburku.
Jak pracují parlamentní výbory
a podvýbory?
Parlamentní výbory jsou složeny
podle poměrného zastoupení ze
zástupců jednotlivých frakcí. Já
jsem členkou výboru pro dopravu
a cestovní ruch a jako náhradník
- tzn. ten, kdo sleduje jednání výboru, ale hlasuje pouze v nepřítomnosti řádného člena - jsem ještě ve
výboru pro kulturu a vzdělávání, ve
výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. Výbory zasedají oficiálně
většinou v Bruselu 1 - 2 x měsíčně
a trvají 2 - 3 dny. Začíná se v devět
hodin ráno a končí o půl sedmé večer. Každý výbor má svůj vlastní kalendář. Kromě zasedání výborů se
scházejí na pracovních skupinách
k danému tématu zvlášť poslanci
z jednotlivých frakcí, aby projednali
svá stanoviska ke zprávám, rozdělili úlohy zpravodajů či stínových
zpravodajů. Před každým plenárním zasedáním pak ještě probíhají
tzv. horizontální pracovní skupiny,
ve kterých se schází poslanci za
frakci z tématicky příbuzných výborů a dokončují přípravu na konečné
hlasování v plénu. Do různých časových mezírek se pak musí ještě
vejít další jednání - například parlamentních delegací - já jsem místopředsedkyní parlamentní delegace
pro vztahy EU - Izrael, ve Středomořském parlamentním shromáždění a náhradníkem v delegaci EU
- Čína. Abych nezapomněla, jeden
týden v měsíci je věnován politickým otázkám, kdy zasedá celá frak-

ce a jsme informováni o politické situaci v různých zemích a diskutuje
se o ožehavých otázkách tak, jak je
přináší čas.
Jak probíhá pracovní den českého europoslance / europoslankyně?
Jak vypadá den poslankyně? To záleží právě na tom, o kterém týdnu
hovoříme. Práce je natolik pestrá,
že se složitě dělá průměr. Jinak
vypadá týden ve Štrasburku, jinak
v Bruselu týden výborový, týden
pracovních skupin nebo frakční týden. Obecně můžu říci, že do Bruselu odlétám v pondělí ráno z Brna,
letem v 5.35 hodin přes Prahu. Z letiště jedu rovnou do budovy parlamentu, do své kanceláře. Vyřídím
poštu a probereme denní agendu
s asistenty. Od jedné hodiny většinou začíná přípravné setkání poslanců naší frakce před zasedáním
výboru. A výbor končí kolem půl
sedmé. Někdy jsme pozváni ještě na nějaké jiné setkání, seminář,
pracovní schůzku nebo společenskou akci atd. Program musíme
stále přizpůsobovat. Upřímně řečeno, na užívání si Bruselu na konci
takového dne nemám ani pomyšlení a takových je zde drtivá většina.
Z Bruselu se vracím zpravidla ve
čtvrtek večer večerním letem, takže
doma, v Kroměříži, jsem kolem půlnoci. A v pátek a přes víkend doháním domácí povinnosti, které nepočkají. Čas letí a děje se toho velmi
mnoho, proto píši na svůj web www.
sehnalova.cz týdenní přehledy své
parlamentní práce.
Při tak náročné práci máte ještě
čas na své koníčky, na své zájmy? Jak v Bruselu trávíte volný
čas (pokud ho máte)?
Mým velkým koníčkem je sport. Ale
ne v Bruselu - tam opravdu nemám
čas. Jen nepravidelně si někdy
zajdeme ráno před prací s jedním
kolegou zahrát squash. Zbytek se
snažím dohnat doma v Kroměříži,
na tenisu, na kole anebo běháním
v Podzámecké zahradě. Ráda si
doma zajdu na pěkný koncert nebo
na výstavu, ale to je v poslední době
spíš sváteční událost.
Děkujeme za odpověď a do další
práce v EP přejeme hodně nadšení, moudrost a odvahu.
řez
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První mateřská škola v Kojetíně
150. výročí narození
Marie Mildnerové
Počátek první mateřské školy v Kojetíně spadá do konce 19. století.
Jednání o její založení byla završena 14. srpna 1897 sepsáním
nadační listiny, která byla následně
potvrzena jak arcibiskupskou konsistoří, tak také moravským zemským
místodržitelstvím v Brně. V nadační
listině se píše: „Já, níže podepsaný Rudolf Secký, farář v Kojetíně,
stvrzuji tímto, že paní Josefa Mildnerová, rozená Dudíková, a její
dcera Marie Mildnerová z Kojetína,
na oslavu padesátiletého jubilea panování našeho nejmilostivějšího císaře a krále Františka Josefa I., zřídily nadaci k založení a vydržování
mateřské školy v Kojetíně a správu
této nadace s přivolením arcibiskupského ordinariátu olomouckého odevzdaly katolickému farnímu
úřadu v Kojetíně. Účelem nadace je
zřízení mateřské školky, aby se tak
pomohlo chudým rodičům, kterým
jejich zaměstnání znemožňuje, aby
přes den dohlíželi na své malé děti.
Dětem se bude už od nejútlejšího
mládí vštěpovat láska k Bohu, k rodičům a k lidem. Podmínkou je, aby
školu vedly řeholnice. Právo určení
kongregace se přenechává panu
arcibiskupovi, však s prosbou, aby
to byly sestry sv. Kříže.“ (Archiv řím.
kat. farního úřadu v Kojetíně, složka: Památky na Josefu a Marii Mildnerových. /Opisy z rodinné kroniky
Dudíkových/. Dále jen: Kojetín - řím.
kat. farní úřad).
Josefa Mildnerová, rozená Dudíková, se narodila 22. dubna 1835 v Kojetíně. Byla nejmladším dítětem Vincence Dudíka a sestrou moravského historiografa P. Františka (Bedy)
Dudíka. Byla provdána za Josefa
Mildnera z Rýmařova, který se o rodinu příliš nestaral. Veškerá starost
spočívala na Josefě Mildnerové,
která svou usilovnou pílí a pracovitostí překonala veškeré překážky
a dokázala zajistit sobě a dceři slušnou životní úroveň. Získaný majetek
věnovala na dobročinné účely. Postupně žila v Brně, v Kroměříži, ve
Vyškově a krátce před smrtí, v roce
1903, se vrátila do Kojetína. Zemřela 16. června 1904 v Kojetíně.

Dcera Marie Mildnerová se narodila
v září roku 1860 v Brně. Byla učitelkou, původně učila na škole ve Vyškově. (Kojetín - řím. kat. farní úřad).
Stavební místo pro novou budovu
mateřské školy zakoupil kojetínský
farář Rudolf Secký, budova byla
postavena z daru, věnovaného olomouckým arcibiskupem ThDr. Theodorem Kohnem. Na základě žádosti
a smlouvy mezi kojetínským farním
úřadem a provinční představenou
sester sv. Kříže byly z Choryně
do Kojetína vyslány tři sestry. Kolaudace budovy mateřské školy se
konala 19. června 1899.
Posvěcení nové budovy se zúčastnily významné osobnosti tehdejšího náboženského, společenského
a politického života. Posvěcení vykonal papežský prelát a kanovník
v Kroměříži P. Blažek, který také
sloužil slavnou mši svatou. Slavnostní kázání měl říšský poslanec
P. Dr. Antonín Cyril Stojan, farář
v Dražovicích, pozdější olomoucký
arcibiskup.
Dr. Stojan ve svém kázání hovořil
o významu klášterů pro vzdělanost
národa a po vysvěcení kláštera tento odevzdal sestrám sv. Kříže. Zároveň je požádal, aby svými modlitbami podporovaly kojetínské farníky
ve zbožnosti a aby do dětských duší
zasévaly první počátky vzdělanosti
a svaté víry. (Paměti fary kojetínské
/farní kronika od roku 1898/, str.3841. Uloženo na kojetínské faře).
V roce 1902 byl tento objekt zvýšen
o další patro, ve kterém měla Josefa
Mildnerová vyhrazený byt pro sebe
a pro svoji dceru. V novém bytě
však dlouho nežila. Nastěhovala se
v červenci 1903, zemřela 16. června
1904.
Přístavba nového patra v roce 1902
umožnila, aby sestry rozšířily svoji
činnost. V roce 1903 byla zemskou
školní radou v Brně povolena „pokračovací škola ručních prací pro
dívky škole odrostlé“ a vyučování
hudbě.
V roce 1916 bylo v mateřské školce 110 dětí, v pokračovací škole
85 dívek a 26 žáků hudební školy. V letech 1926 - 1932 zde byla
i dvouletá rodinná škola. V dalších letech pokračovaly kurzy šití a vaření,
o které byl velký zájem. V září roku
1948 byla mateřská škola zestát-

Josefa Mildnerová,
rozená Dudíková
něna, všechny prostory musely být
uvolněny pro státní správu. V roce
1949, 15. ledna, byla budova kláštera zabrána pro potřeby nově zřízeného okresního národního výboru.
Navržená nájemní smlouva, podle
které měl místní národní výbor platit
nadaci nájemné, nebyla nikdy podepsána.
Mateřská škola byla začleněna
do státní mateřské školy, sestry
a hudební škola do prostor Dětského
domova v Kroměřížské ulici čp. 198.
Hudební školu vedla sestra Eliška.
Kurzy vaření a šití byly zrušeny. (Viz:
Kojetín - řím. kat. farní úřad).
Vzrůstající počet válečných sirotků
a zhoršující se sociální poměry
v době 1. světové války, vedl sestry
sv. Kříže a Marii Mildnerovou k myšlence zřídit útulek pro válečné sirotky - dívky. Útulna byla založena
11. února 1917. Tehdejší farář P.
František Fučík složil 11 000 K jako
finanční základ pro vydržování sirotků. Vznikla tak přídatečná nadace
k nadaci Josefy a Marie Mildnerových. (Paměti fary kojetínské, str.
124).
Dívky z počátku bydlely v klášteře,
v bytě Marie Mildnerové. Jelikož
sirotků přibývalo a místnosti pro ně
nestačily, byl 23. května 1918 zakoupen domek čp. 109. Část sirotků
pak byla přestěhována do zakoupeného domku, část ještě zůstala
v bytě slečny Mildnerové. Tato však
sama na výchovu sirotků nestačila,
proto farní úřad v Kojetíně v červnu
1920 odevzdal správu sirotčince do
správy sester sv. Kříže. (Paměti fary
kojetínské, str. 151 a násl.).
Správa sirotčince, zajištění jeho
provozu a výživy sirotků byla velmi
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První mateřská škola v Kojetíně
namáhavá a vyžadovala pochopení
dobrodinců a hodně dobročinnosti.
Sestry to vše zvládaly bez nároku
na vlastní mzdu, za pomoci obětavých dárců a dobrodinců jak z Kojetína, tak i ze vzdálených míst. Samy
sestry neměly v sirotčinci lehký
život, mnohdy prosily o výpomoc
i své vlastní rodiny. Aby usnadnily
zajišťování potravin, tak zřídily své
vlastní hospodářství, které vedly.
Sirotčinec podporovala také okresní
sociální péče v Kojetíně. (Viz: Kojetín - řím. kat. farní úřad).
Jelikož domek, ve kterém byl sirotčinec, pro svoji zchátralost a nedostatek místa nevyhovoval svému
účelu, zakoupil v roce 1924 správce
sirotčince za pomoci kojetínských
katolických spolků, slečny Mildnerové a dalších dobrodinců v Kroměřížské ulici prostornější dům. Po nutných opravách zde sestry i děti měly
mnohem lepší podmínky a „každé
dítě dokonce svoji postel“. (Kojetín
- řím. kat. farní úřad). Opravy a vybavení sirotčince však vyžadovaly
velké úsilí sester sv. Kříže a dary
dobrodinců.
Postupně však i tento objekt v Kroměřížské ulici čp. 198 přestal svému účelu vyhovovat, v květnu 1936
byl stržen a stavitel Josef Jandásek
z Přerova vystavěl nový, „okresní dětský domov“. Dne 6. prosince
1936 byl Msgre. Janem Stavělem,
světícím biskupem olomouckým,
posvěcen a předán svému účelu.
(Paměti fary kojetínské, str. 207
a násl.).
V době druhé světové války kromě
sirotků bydleli v dětském domově
v roce 1942 také studenti z chlapeckého semináře v Kroměříži, v roce

Marie Mildnerová,
dcera Josefy Mildnerové
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1945 zde byli ubytováni zákopníci.
Osvobozovací boje přežili dospělí
i děti ve sklepě, kde kromě nich byli
schováni také obyvatelé z okolních
domů.
Starost o sirotky v poválečném období byla velmi těžká. Péči ohrožovala drahota, pozastavení finanční
pomoci od sociální péče, nedostatek
uhlí. Přesto se však dařilo podmínky
pro sirotky zlepšovat. Obnovovalo
se materiální vybavení domova (zřízení ústředního topení, renovace
kuchyně). Sestry se především věnovaly výchově.
Nové politické poměry po roce 1948
přinesly změny nejen pro mateřskou
školku v klášteře, ale také pro hudební školu a pro sirotčinec.
Podle statistiky z roku 1949 bylo
v dětském domově 65 dětí, hudební škola vykazovala 110 žáků a sestra ošetřovatelka vykonala 2018
návštěv u nemocných. Od školního
roku 1949 byli žáci hudební školy
spolu s vyučující, sestrou Eliškou,
začleněni do městské hudební
školy. V roce 1950 byly v Dětském
domově v Kojetíně umístěny „děti
s postižením prvního stupně, těžko
chápavé“. V roce 1951 se o budovu dětského domova začala zajímat
Státní bezpečnost s požadavkem,
že budovu potřebují pro své účely.
Dne 6. května 1952 místní národní
výbor oznámil sestře představené,
že budovu dětského domova přebírá Státní bezpečnost a sestry se
mají i s dětmi přestěhovat na Svatý
Kopeček. Dne 14. května 1952 přijel pro děti autobus a téhož dne byl
dům předán novému uživateli. “Při
poslední mši svaté se s námi rozloučil pan farář. Bylo přítomno mnoho
lidí. Plakali. Žáci sestry Elišky museli ukončit školní rok. Neměl je kdo
učit“. (Viz: Paměti fary kojetínské,
str. 255 a 256 a Památky na Josefu
a Marii Mildnerových).
Nadace Josefy a Marie Mildnerových a přídatečná nadace P. Františka Fučíka postupně zanikly. Byly
obnoveny až po roce 1989. Generace kojetínských občanů, žáků
a žaček sestry Elišky, absolventek
rodinné školy a kurzů šití a vaření
s láskou vzpomínaly a vzpomínají
na působení sester sv. Kříže v Kojetíně. Jejich stopa a jejich památ-

ka zůstane v Kojetíně zachována.
Právě otevíraná církevní mateřská
škola je toho dokladem.
řez

English Corner
Now that the summer holidays
are over everyone must return
to school and to work. What
a bummer! However, fall is the
time for harvesting fruit and
vegetables from the garden and
that is a good thing. It is also the
time for making plum brandy.
During the summer our dog had
three puppies. They are very
cute and cuddly. I love playing with them. Their mother
takes good care of them, but
sometimes she gets worn out.
I can see that she wants to say
to them, “leave me alone, I’ve
had enough!” The puppies are
growing up very fast and soon
they will move to new homes.
During the summer, we traveled
some in the Czech Republic. My
favorite place was Velké Losiny.
We went to the hand-made paper factory and to the chateau.
It was very interesting to see
how they make paper. We even
bought same paper, but it was
very expensive! I was shocked
that some sets of paper and
envelopes sell for over 1,000
crowns…wow!!
what a bummer (wot a bamr) - to
je otrava
harvest (ha:vist) - sklízet
plum brandy (plam brændi) slivovice
puppy (papi) - štěně
cuddly (kadli) - přítulný
worn out (wo:n aut) - utahaný
leave me alone (li:v mi: ə’ləun) dejte mi pokoj
I’ve had enough (aiv hæd i’naf) už mám dost
chateau (šætəu) - zámek
shocked (šokd) - šokovaný
set (set) - sada
envelope (envələup) - obálka
wow (wau) - jejda
Jay Davis
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Mateřská škola Kojetín
Čas prázdnin
v MŠ Kojetín
Prázdniny jsou pro většinu z nás časem koupání, dovolených, lenošení
a odpočinku… Ne tak tomu ale bylo
v červenci u nás v mateřské škole.
Finišovalo se s přestavbou a rekonstrukcí prostor pro další, novou
třídu MŠ a se stavebními úpravami
ve dvou stávajících třídách v budově na Masarykově náměstí.
Začínalo se 24. května podle
schválené projektové dokumentace, čemuž předcházela řada jednání a řešení řady problémů co,
kdy a jak… Po sedmi týdnech jsme
mohli v úterý 13. července stanout
v nově zrekonstruovaných prostorách. Kapacita nové třídy je 20 dětí.
Více se nevešlo, neboť hygienické
předpisy jasně stanovují plochu pro
jedno dítě a do stávajících prostor
bylo nutné umístit šatnu pro děti,

Herna

hygienické zařízení, výdejnu stravy,
dvě denní místnosti (třídu s hernou)
a malý sklad.
V úterý 13. července jsme tedy
zkolaudovali a od 1. září dostávají
děti k dispozici nové krásné prostory. Nezbývá, než poděkovat všem,
kteří se na realizaci podíleli, tedy
zaměstnancům radnice, kteří stáli
od počátku před rokem a půl u zrodu myšlenky vybudování nové třídy
a po celou dobu pracovali v realizačním týmu, dále dodavatelským
subjektům a také zaměstnancům
MŠ Kojetín, kteří pomohli doladit
a dovybavit prostory hračkami, nábytkem apod.
V současné době probíhá také rekonstrukce školní zahrady. V srpnu
byly provedeny náročnější terénní
úpravy, aby bylo možno využívat
celou plochu i ve spodní části, během září proběhnou sadové úpravy
a zabudování nové průlezky a pískoviště.

Hygienické zařízení

Nově zrekonstruované prostory si
můžete prohlédnout na fotografiích.
Na závěr bych chtěla vyslovit přání,
aby tyto krásné prostory vždy sloužily svému účelu a nikdy nezůstaly
prázdné.
Jelikož máme od 1. září zvýšenou
kapacitu školy a máme volná místa,
případní zájemci o umístění dítěte
do MŠ se mohou ještě dodatečně
hlásit v ředitelně MŠ.
Úspěšný start do nového školního
roku!
Ivana Krčmařová
ředitelka MŠ

Výdejna stravy

Třída

Základní škola nám. Míru Kojetín
Začínáme
Nový školní rok 2010 - 2011 zahajujeme každoročně tradičním rituálem - vítáním našich nováčků, žáků
prvních tříd. Tento, pro ně významný okamžik, se často hluboce vryje do jejich paměti a velice záleží
na řadě okolností, zda jejich další
cesta školou bude pro ně přitažlivá
a zajímavá, nebo spojená spíše

Jaký byl ten minulý
Bývá zvykem vždy na závěr určitého období, v našem případě školního roku, na chvilku zastavit běh
času a ohlédnout se zpátky. Není na
škodu si zpětně vyhodnotit uplynulou dobu bez skrývání případných
rezerv tak, aby se nalezly cesty pro

s nepříjemnými zážitky. Všichni
máme samozřejmě zájem na první možnosti, ale potřebujeme nezbytně i spolupráci všech dalších
partnerů, především rodičů. Ostatní
žáky čeká řada novinek spojených
s realizací našeho projektu „Dveře
do 21. století“, který je financován
z fondů Evropské unie a má za úkol
podpořit moderní výuku a všestranné uplatnění všech žáků. Vyuču-

jícím se tak otevírá šance účinně
ovlivnit další směrování našeho
vzdělávacího programu školy.
Nezbývá než popřát všem pracovníkům školy (včetně správních)
hodně úspěchů v dalším školním
roce; nebude jednodušší než roky
minulé, ale věříme, že prokážou
své nesporné schopnosti a posunou naši školu zase o něco dále.
za vedení školy Zdeněk Šípek

další postup dopředu.
Jaký tedy byl. Opět pestrý a velice
náročný, ať se na život školy podíváme z pohledu našich žáků, kteří
postoupili dále v ověřování našeho
vlastního vzdělávacího programu
(už pokročil do 3. a 8. ročníku),
nebo z pozice vyučujících, kteří řeší
stále častěji nejen problémy vyplý-

vající z jejich poslání, tedy vzdělávání, ale také ty, které provázejí
zvládnutí výchovných kolizí (společenské uvolnění pravidel chování
má svůj velice rychlý odraz i mezi
dětmi). Svá specifika má rovněž
práce správních zaměstnanců. Ti
hledají cesty, jak optimálně zajistit
plynulý chod školy s minimálními
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provozními prostředky.
O výsledcích školy nejlépe vypovídá zájem veřejnosti o celou školu.
Ten se odráží i v zájmu o aktivity
školy (např. školu v přírodě, soutěže žáků - sběrovou soutěž…), ale
především v počtu zájemců o zápis do našich prvních tříd. V dalším
školním roce budeme otevírat dvě
první třídy, a to je především zásluha našich vyučujících z 1. stupně,
které vytváří příjemnou atmosféru
ve svých třídách a umožňují tak
dětem získat maximum dovedností
podle jejich schopností a možností. Velice přínosná je práce s žáky,
kteří mají indikované poruchy učení
nebo chování. Podpůrné kroužky,
kde mohou tyto děti získat potřebné návyky a dovednosti, mají u nás
dlouhou tradici. Druhý stupeň školy
je výrazně ovlivněn přechodem části
žáků na víceleté gymnázium. Třídní kolektivy tak ztratí své původní
vazby a je mnohdy velice náročné
obnovit jejich vnitřní klima tak, aby
většina žáků úspěšně zvládla závěr školní docházky. Naši nejstarší,
žáci devátých tříd, úspěšně učinili
první krok do dalšího života, splnili bez větších problémů požadavky přijímacího řízení na středních
školách a učilištích. Nezastupitelnou úlohu zde mají naši vyučující
z 6. - 9. ročníku, kteří ve vzájemné
spolupráci tento úkol zajišťují. Není
to někdy vůbec jednoduché, zvlášť
v okamžiku, kdy je motivace minimální a žáci nemají snahu o dosažení co nejlepšího výsledku.
Nezbytnou součástí naší školy je
školní družina, která, ač je umístěna v prostorách připravených pro
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60 žáků, zvládá
provoz v maximální
možné kapacitě 90
dětí, a to díky
výborné organizaci jednotlivých
činností a spolupráci s našimi
partnery - Městským
domem
dětí a mládeže
v
Kojetíně
a Městským kulturním střediskem
v Kojetíně. Celkem čtyři oddělení tvoří zázemí pro děti v době po
skončení vyučování a před jeho
začátkem. Je to vítaná služba pro
řadu rodičů, kteří by jinak měli se
zajištěním dozoru nad dětmi velké
problémy. Tým pracovnic školní
družiny přináší dětem velice pestrou
nabídku aktivit a vytváří tak příznivé
podmínky pro jejich další přípravu
na výuku. Patří jim za to veliké poděkování všech zúčastněných.
V uplynulém školním roce se nám
podařilo otevřít novou víceúčelovou
multimediální učebnu, která brzy
našla uplatnění v běžném školním
provozu, ale také slouží jako kvalitní
zázemí pro další vzdělávací aktivity
(informační centrum - podpora projektu „Peníze EU do škol“), školení
pracovníků školy v rámci projektů
dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků. Učitelé se aktivně zapojili do řady kurzů zaměřených na
moderní formy práce v hodinách
(jazyky, výtvarná výchova, informatika, matematika, Tvořivá škola...).
Snaží se neustrnout a připravit si co
nejlepší podmínky pro průběh vyučovacích hodin tak, aby dokázali
výuku obohatit a dále přiblížit stále
náročnějším požadavkům.
Závěrem mi dovolte poděkovat
všem našim partnerům, kteří nám
pomáhali zvládnout nelehké úkoly
školního roku. Patří k nim Městský
dům dětí a mládeže v Kojetíně,
Městské kulturní středisko v Kojetíně, samozřejmě náš zřizovatel
Město Kojetín, ale také řada aktivních rodičů a dalších příznivců školy, kteří nám pomáhají zvládnout
všechna úskalí spojená se zajištěním hladkého chodu celého provozu školy.
Poděkování patří také našim kole-

gům - všem vyučujícím, vychovatelům i správním zaměstnancům
školy, kteří jsou základem celého
organizmu školy. Na zasloužené
dovolené čerpali energii k zvládnutí
nového školního roku.
za vedení školy
Zdeněk Šípek

Náš projekt je schválen
Podařilo se nám připravit veškeré
podklady tak, že ke dni 12. srpna 2010 byl schválen náš projekt
„Dveře do 21. století“ a po vyřízení
nezbytných administrativních záležitostí budeme moci zahájit všechny plánované aktivity.
Orientujeme se na posílení možností skupinové výuky u žáků
6. - 9. tříd (český jazyk, anglický jazyk, matematika, informatika), přípravu nových výukových materiálů
a vybavení moderními pomůckami (přírodovědné předměty),
rozšíření pozice asistentů u žáků,
kteří mají tuto službu doporučenou psychologem, podporu aktivit
zaměřených proti negativním projevům. Do projektu jsou zahrnuty
i certifikované vzdělávací akce
pro vyučující. Čeká nás celkem 30
měsíců podpůrného financování
z prostředků Evropské unie. První
výsledky již budete moci posoudit
u příležitosti našeho Dne otevřených dveří v prosinci 2010.
Využijeme účelně každou korunu
a věříme, že tento projekt pomůže
naši školu posunout zase o kousek
dále - směrem k aktivnímu absolventovi, který nebude mít problém
se zapojit do života. Poděkování
patří všem, kdo se podíleli na námětech při přípravě celého našeho
projektu.
Zdeněk Šípek,
koordinátor projektu
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Sportovní kurz
Gymnázia Kojetín
V úterý 8. června 2010 jsme políbili naše milované rodiče, prarodiče,
sourozence a psa a vyrazili pod
vedením profesorů Evy Mlčochové, Jiřího Štefka a Jaromíra Růžičky autobusem směr rekreační
středisko Baldovec, kde nás čekal
čtyřdenní sportovní kurz. Po ubytování a chutném obědě začal bohatý program. Třetí ročník se vydal
zdolávat nástrahy lanového centra
a pro nás, septimu, byly připraveny týmové hry. Vyzkoušeli jsme si
svůj postřeh, učili se komunikovat
a v neposlední řadě otestovali své
empatické schopnosti. Po náročném odpoledni nás všechny čekalo další kolo her, tentokrát společ-

Naši studenti v Anglii
Jak už to tak bývá, závěr školního
roku je většinou provázen různými
výlety, exkurzemi a zájezdy. Ostatně, jak jinak se odměnit za celoroční práci, než pohodovým výletem
pryč od všech každodenních starostí. My, nemálo početná skupina,
složená z řad žáků téměř všech tříd
a doplněná kantory, jakožto dozorem, jsme se vydali do Anglie. Přípravy na tento několikadenní pobyt
v cizině probíhaly během celého
roku, všichni jsme se těšili a byli
netrpěliví z očekávání, co všechno
nás tam za hranicemi čeká.
První nervozita z nás opadla po
nástupu do autobusu, 13. června,
sraz byl u školy, a tak když jsme dorazili všichni, zaplnili celý autobus
a dokázali se odtrhnout od milujících rodičů, sourozenců či jiných
příbuzných, mohli jsme vyrazit.
Nečekala nás vůbec snadná cesta, dvacet hodin v autobuse přece
jen není málo, a tak, kdo se necítil,

ně s třeťáky.
Ve středu ráno se role nás a třeťáků
obrátily. Nás čekaly důmyslné překážky v lanovém centru jako např.
chůze po kládě, zdolávání sítě
a pneumatik či chůze po provaze,
a to všechno ve výšce devíti metrů, třeťáci si vyzkoušeli týmové hry.
Po obědě následovala túra na zříceninu hradu Holštýn, zakončená
kofolou v restauračním zařízení.
Čtvrtek byl den plný adrenalinu.
Dvacet tři metry vysoká horolezecká stěna se podařila zdolat
jen málokomu a zákeřné gravitační zákony položily na lopatky na
„nafukovadlech“ nejednoho z nás.
Před večeří nás čekal patrně nejvíc adrenalinový zážitek: Tarzaní
skok z osmnáctimetrového stromu.
Nutno poznamenat, že dívky se
nenechaly zahanbit a skákaly ve
stejně hojném počtu jako chlapci.
Následující jízda na lanovce poté
mnohým připadala jako hračka.
Na pátek se těšili kluci. Na vytištěném programu se vyjímala dvě slova - Paintball a Lukostřelba. Opět
rozděleni na 3. ročník a septimu
všichni vyfasovali erární nenápadné zelenohnědé oblečky, helmu,

rukavice, zbraň a 50 kuliček. Rozděleni na dvě družstva, jedno kolem paní profesorky Evy Mlčochové a druhé kolem pana profesora
Jiřího Štefka, jsme bránili daná
území, skrývali se za stromy, plazili se v jehličí a dělali, že tam vůbec nejsme. Přesto se velká část
naší bandy brzy ocitla na druhém
břehu, potřísněná žlutou barvou
od helmy až k botám. Lukostřelba,
poslední bod programu, probíhala
v uvolněné atmosféře, přestože
šípy létaly často všude jinam, jen
ne do terče.
Pak už jen zbývalo vzít své věci
a nastoupit do autobusu. Domů
jsme přijeli opálení, unavení a špinaví, ale spokojení.
Jan Palička a Monika Sigmundová,
septima GKJ

sáhl pro jistotu po nějakém prášku
od nevolnosti již předem. Mnozí si
ale spíše po odjezdu ihned rozbalili svačinky a sladkosti, se kterými
se podělili se spolužáky. Samotná
cesta do Anglie byla vážně vyčerpávající. Každý se snažil krátit chvíle všemožnými způsoby, od hraní
společenských her, her na mobilech, posloucháním hudby ve svém
hudebním přehrávači až po rozprávění s kamarády nebo sledování filmů. Každý byl vděčný za pravidelné
zastávky na vykonání nejnutnějších
hygienických potřeb, občerstvení
se a protáhnutí těla. Přes jedinou
pasovou kontrolu ve Francii jsme
se konečně dostali do Londýna,
kde jsme po ránu provedli základní hygienické potřeby na veřejných
toaletách, převlékli se a vyrazili
za památkami.
Celý den jsme se procházeli centrem Londýna, počínaje návštěvou
Big Benu u Temže, přesouvajíce
se přes Downing Street, již jsme
zhlédli pouze přes přísně střeženou

bránu, ale i tak jsme si odnesli vzpomínku na příjemně vystupujícího
uniformovaného strážce pořádku,
jenž s námi prohodil pár anglických
frází. Následoval rozchod na velkém a malebném náměstí Trafalgar
Square. Byl zde k vidění Nelsonův
památník, několik průzračných fontán, Národní galerie a samozřejmě
spousty turistů. Den v centru Londýna jsme uzavřeli jízdou metrem
a vyhlídkovou projížďkou v kabinkách světoznámého Londýnského
oka, postaveného na začátku milénia a neustále navštěvovaného
masami turistů. Navečer se již každý těšil do postele, ale předtím nás
ještě čekalo přivítání našich hostitelských rodin na Meeting pointu.
Ty nás rozvezly do svých domovů
a nadělily nám první nefalšovanou
anglickou, i když v 8 hodin trošku
pozdější, večeři.
Následujících několik dní pobytu
probíhalo v podobném stylu. Ranní
sprcha po vstávání okolo půl sedmé, snídaně na sedmou hodinu,
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skládající se z cornflacků s mlékem,
ke které jsme dostali zabalené svačinky. Poté jsme vyrazili na Meeting point, většina tam dojela auty,
jen málo z nás se po ránu protáhlo
a prošlo si místní uličky pěšky. Navečer nás autobus dovezl opět na
tradiční shromaždiště, odkud jsme
se postupně rozprchli, jak si pro nás
postupně přijížděly jednotlivé rodiny. U nich nás čekala teplá večeře,
koupel a měkoučká postel.
Za celý zájezd jsme toho opravdu
hodně procestovali, nejen pěšky po Londýně, ale dopravovali
jsme se bezproblémově vlastním
autobusem, například na monumentální kameny Stonehenge, do
města Cambridge proslulého svými univerzitními kolejemi, historickými památkami, tradičními závody
osmiveslic, ale zejména rivalitou

s Oxfordem. Neméně zajímavá
byla návštěva Salisburské katedrály, Leteckého muzea v Duxfordu,
Vědeckého muzea v Londýně, pevnosti Tower a mnoha jiných terčů
britského turismu. Zbývající peníze jsme mohli utratit poslední den
v buticích na Oxford Street, pak už
jsme se s Londýnem rozloučili plavbou po Temži a návštěvou nultého
poledníku v Greenwichi.
Dle mého názoru šlo o hodně zdařilý školní zájezd, každý si jistě přišel
na své, vzpomínek máme přespříliš, fotografií ještě více a mně tak
nezbývá nic jiného, než poděkovat
učitelskému doprovodu za tento týden a doufat, že i příští rok se někam podíváme.

Za Hitrádiem Apollo
do Olomouce

nás nečeká nuda!
Se zatajeným dechem jsme vstoupili
do „komnat“ Rádia Apollo. Ujala se
nás velice příjemná slečna a seznámila nás s vedoucím, manažerkou
a moderátory. Objasnila nám, co
se ve které místnosti odehrává:
kde se tvoří podklady pro vysílání,
kde se zacvičují noví moderátoři,
kde se nahrávají reklamy a mixuje hudba. Určitě nejzajímavějším
bodem této exkurze byl rozhovor
se samotným moderátorem, který
zrovna vysílal. Předvedl nám, jak
se pracuje se všemi čtyřmi počítači,
jak se vybírají písničky, jak se dělají rozhovory, jak se utváří zprávy
a jak to vůbec funguje v éteru. Ještě jsme mu položili ze dvě otázečky
a s otevřenou pusou odkráčeli. Vystřídala nás druhá skupinka. Opět
si nás převzala slečna asistentka
a pověděla nám něco málo o chodu
Apolla, kdy jsou festivaly a jaké mají
soutěže. Pak jsme vypochodovali na
sluncem rozpálené náměstí, kde byl
ještě chvilkový rozchod a společná
fotka. Na nádraží jsme se svezli opět
tramvají, ovšem první ročník se hezky prošel pěšky.
Exkurze do hitrádia Apollo byla velmi
zajímavá, vysilující a poučná. Dozvěděli jsme se spousty nových informací, které jsme do té doby neznali.
A příště, v městě památek Unesco,
znovu „ahoj“.
Petra Procházková, kvinta GKJ

Jedna profesorka matematiky, jedna němčiny, dvě profesorky češtiny a 43 studentů z kvinty a prvního ročníku. To byla naše sestava
ve čtvrtek 24. června 2010 na exkurzi do Olomouce.
Vyjížděli jsme ráno a hned v tramvaji nám to spočítal revizor - zjistil,
že počet žáků i lístků je v pořádku,
a tak lze konstatovat, že jsme škole
pro tentokrát ostudu neudělali. Pak
jsme se rozdělili na dvě skupinky
a hledali vchod do hitrádia Apollo.
První ročník v čele s profesorkou
Drahomírou Motalovou šel jako první. My z kvinty jsme měli na chvíli rozchod. Někteří zamířili na jídlo, druzí
na nákupy a někteří fotili, co se dalo.
Když jsme se ovšem všichni setkali
u schodů, po prvácích ani vidu ani
slechu. Čekali jsme a taky se dočkali.
Ale za jakou dobu! Na všech tvářích
šel vidět úsměv, což jasně znamenalo jediné - úspěch! V rádiu tedy ani
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Jakub Nakládal, 2. ročník GKJ

Grantový program
na Gymnáziu v Kojetíně
V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se
na Gymnáziu v Kojetíně realizuje
grantový projekt s názvem „Zavádění
nových metod vycházejících z právní
praxe ve výuce společenskovědních
předmětů, chemie a biologie na středních školách Olomouckého kraje“.
Projekt je zařazen do prioritní osy
7. 1 - Počáteční vzdělávání a oblasti
podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji. Je financován z prostředků Olomouckého kraje,
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Evropského sociálního
fondu.
Příjemcem podpory je Gymnázium,
Kojetín, Svatopluka Čecha 683. Stanovené cíle pomáhají naplnit partneři
projektu - Soudcovská unie ČR, Univerzita Palackého v Olomouci a Gymnázium Jakuba Škody v Přerově.
Projekt běží od února 2010, datum ukončení je stanoveno na leden 2012. Jeho realizace proběhne
ve třech etapách takto:
1. Příprava a tvorba výukových modulů na základě případů ze soudní praxe. Výukové moduly budou zahrnovat
problematiku trestního práva, občanského práva a také oblast kriminalistické chemie a biologie. (únor 2010 srpen 2010);
2. Pilotní výuka modulů zaměřených
na právní praxi, která bude realizována na Gymnáziu, Kojetín, Svatopluka
Čecha 683 a Gymnáziu Jakuba Škody
v Přerově. (září 2010 - červen 2011);
3. Evaluace a monitoring (červenec
2011 - leden 2012).
Celkový rozpočet projektu je 4 100 000
Kč. Z části těchto finančních prostředků bude vybavena moderní výpočetní
technikou jedna učebna školy, ve které bude probíhat výuka podle vytvořených výukových modulů.
Přínos projektu spočívá ve zkvalitnění výuky společenských věd, biologie
a chemie na středních školách, a to
na základě využití reálných případů ze
soudní praxe. Žáci budou mít možnost
seznamovat se s problematikou práva
netradiční a velmi zajímavou formou.

za realizační tým
Jaromír Růžička
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Zájmové kroužky MěDDM Kojetín
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2010/11
Sportovní
Bowling
Roztleskávačky
Sálová kopaná
Florbal I, II, III
Sport MIX I, II
Stolní tenis
Volejbal dívky I
Volejbal dívky II, III
Bojové umění
Jezdectví
Turisticko - lyžařský
Badmington
Jumping

od 5. tř.
600,od 5 -10 let 350,od 1. tř.
350,od 1. tř.
350,od 1. tř.
350,od 3. tř.
350,od 3. tř.
300,od 5. tř.
400,od 3. tř.
400,od 5. tř. 1.800,od 1. tř.
50,od 6. tř.
350,od 3. tř.
400,-

Příroda
Rybáři - začátečníci
Rybáři - pokročilí
Čtyřlístek

od 3. tř.
od 5. tř.
od 1. tř

Jiné
Klub instruktorů
od 5. tř.
Klub kamarád		
Lyžování - 5 jednodenních zájezdů
s výukou lyžování a snowboardingu 		

350,350,300,-

50,200,1750,-

Vzdělání, kultura, tanec, technika
Kvítko - taneční
1. - 3. tř.
Přípravná taneční výchova
od 4 let
Sluníčko - folklórní tance
od 1. tř.
Orientální tanec
od 3. tř.
GATE - taneční
4. - 6. tř.
Freedance
7. - 9. tř.
Keramika
od 1. tř.
Školička - rodiče a děti		
Zdravé zpívání a muzicírování I
od 6 let
Zdravé zpívání a muzicírování II
od 3. tř.
Zdravé zpívání a muzicírování III
rod. a děti
Znaková řeč
od 4. tř.
Klubíčko - všestranný
4 - 6 let
Výtvarný I, II
od 1. tř.
Plastikoví modeláři
od 2. tř.
Táborová kytara
od 5. tř.
Šéfkuchař
od 2. tř.
Okolní obce
Lumpíci Oplocany
od 1. tř.
Keramicko - výtvarný Křenovice
od 5 let
Keramicko - výtvarný Polkovice
od 5 let
Broučci Křenovice
4 - 7 let
Šikulka - kapela Stříbrnice
od 3. tř.
Baby klub Stříbrnice
rod. a děti
Kynologický - Křenovice		
Cvrčci - Popůvky
od 1. tř.

350,350,350,350,350,700,200,300,300,300,300,500,300,200,300,350,650,650.350,400,150,50,350,-

ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ PROBÍHÁ OD 30. 8. 2010 DO 29. 10. 2010. Přihlášky je možno vyzvednout
v pracovní dny od 8 do 16 hodin na MěDDM Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín, tel. 581 762 498

V létě jsme se měli krásně
na těchto akcích:
24. - 27. 6. 2010
Soustředění ZK Bojové umění

Soustředění ZK Bojové umění

Soustředění ZK Bojové umění

3. - 8. 7. 2010
„Cyprinus Carpio“
- rybářské soustředění na Pálavě
4. - 16. 7. 2010
„Po stopách Indiana Jonese“
- stanový tábor Nejdek
17. - 24. 7. 2010
„Tovačovská šupina“ - rybářský tábor
26. - 30. 7. 2010
„Šmoulí týden“ - příměstský tábor

Letní tábor Nejdek

Letní tábor Nejdek

2. - 6. 8. 2010
„Pirátská dobrodružství“
- týdenní pobyt v Kančí oboře
9. - 13. 8. 2010
„Rychlá rota“ - příměstský tábor
14. 8. 2010
Dětské olympijské hry v Křenovicích
15. 8. 2010
„Šmoulohraní“ soutěže pro děti na KH

Rybářský tábor v Tovačově

Rybářský tábor v Tovačově

16. - 20. 8. 2010
„Na divokém západě“
- příměstský tábor
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Z akcí MěDDM Kojetín

Šmoulí týden

Olympijské hry v Křenovicích

Olympijské hry v Křenovicích

Šmoulohraní

Šmoulohraní

Pirátská dobrodružství

Rychlá rota

Rychlá rota

Na divokém západě

A máme zlato
Ve dnech 18. - 20. června 2010 se
konala akce Praha patří dětem, kterou pořádalo Sdružení pracovníků
domů dětí mládeže v České republice ve spolupráci s MŠMT ČR.
Akce se zúčastnilo 90 dětí z vybraných krajů ČR. Na reprezentaci
Olomouckého kraje bylo vybráno 20
dětí, z toho 6 děvčat z našeho zájmového tanečního kroužku GATE.
Pro všechny účastníky byl připraven bohatý program - návštěva
3D kina, projížďka lodí po Vltavě a Čertovce, prohlídka Muzea
Karlova mostu, Křižíkova fontána
a lanové centrum. Během bohatého

Mladí rybáři
na Jižní Moravě

16

Ve dnech 3. - 8. července 2010
uspořádal Městský dům dětí a mládeže Kojetín soustředění mladých
rybářů v Rakvicích. Členové rybářského kroužku „Cyprinus Carpio“
Kojetín (MO ČRS Tovačov) se ubytovali téměř na břehu krásného ryb-

programu se našel čas i na soutěžení - vědomostní soutěž Karlův most
a Kampa, sportovní soutěže, turnaj
ve freesbee.
Absolutním vítězem se stalo naše
družstvo z Kojetína ve složení
Monika Dočkalová, Martina Duchoňová, Natálie Fidrová, Domi-

nika Lukášová, Adéla Stavinohová
a Adéla Zaoralová. Děvčata si domů
dovezla nejen spoustu zážitků, ale
i zlatý pohár a pěkné ceny.
Blahopřejeme!
Eva Poláchová
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Z akcí MěDDM Kojetín
níku „Kačenárna“ v areálu MO MRS
Rakvice. Účastníci chytali hlavně na
rybníku v Rakvicích, ale pro zpestření rybolovu zajížděli i na řeku Dyji
do obce Bulhary a na Novomlýnskou nádrž, kde si mohli vyzkoušet
rybářskou závodní trať v Pavlově.
Chvíle napětí prožili mladí rybáři při
jednodenních závodech na tamním

rybníku.
Z výsledků:
1. místo: Marek Zavřel,
2. místo: Radek Belán,
3. místo: Radek Lavrinec.
Ceny do závodů věnovali sponzoři.
Všem touto cestou děkujeme.
Poděkování patří i členům MO MRS
Rakvice za nádherně připravený

areál, jejich vstřícnost, ochotu a pomoc při realizaci pobytu pro děti.
Šest dnů krásného počasí, nádherného prostředí a pěkného rybolovu
uteklo jako voda a již teď se těšíme
na další rok.
Slávek Ruman,
vedoucí rybářského kroužku
Cyprinus Caprio

AKCE NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2010
10. září 2010
„Ulov si svou první rybku“
- akce na rybníku Jordán
pro neorganizované rybáře

13. - 17. září 2010
Informativní schůzky
zájmových útvarů
- podrobné informace

11. září 2010
„CYPRINUS CARPIO“
- rybářský závod v Měrovicích
pro organizované mladé rybáře
ve spolupráci s MO ČRS Tovačov

20. září 2010
Zahájení činnosti
zájmových útvarů
- první hodiny zájmových kroužků
MěDDM Kojetín

18. září 2010
„O pohár majitele
pohřebního ústavu“
- volejbalový turnaj smíšených
družstev
22. září 2010
DEN BEZ AUT
- v rámci ETM
- Masarykovo náměstí Kojetín

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, permanentka: 300 Kč
1. cvičení: 7. září 2010

- CVIČENÍ PILÁTES METODOU
Každé úterý od 19 do 20 hodin
sál VIC Kojetín, permanentka: 250 Kč
(10 vstupů + jeden zdarma).
1. cvičení: 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 / 1 účastník
(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).

- 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!

UMĚLECKÉ SOUBORY
- DĚTSKÝ DRAMATICKO
DIVADELNÍ KROUŽEK

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

TRADICE OCHOTNICKÉHO
DIVADLA V KOJETÍNĚ

- fotografie - plakáty - 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
Haluz team a MěKS Kojetín uvádí

HALUZ VITAREAL FEST 13

sobota 4. září 2010 - 14 hodin
R.A.F. (punk / Přerov/Radslavice), Hannibal Lecter
(ganjacore / Kojetín), Like Fool (metalcore-country /
Hodonín), IQ Opice (crossover / Kojetín), LaMancha
(rock-indie / Slavkov u Brna), Něco Mezi (ska-funkyrock / Prostějov), Sto chutí (grungerock / Prostějov),
Antaranga (rock-hardrock / Olomouc),
The Sage (grunge / Kojetín)
Střelnice Kojetín (za nepříznivého počasí Sokolovna)
vstup: 100 Kč
Historický pořad pro žáky ZŠ a studenty gymnázia

Ing. arch. BOLESLAV LEINERT
Výstava otevřena od 13. srpna 2010 do 1. října 2010
Boleslav Leinert je pilný, tvůrčí a vynikající výtvarník a architekt.
Jeho obrazy odráží klidné, majestátní krajiny, kde se prolíná
příroda s architekturou, krásné scenérie jsou bez přítomnosti
bolesti, zla, ošklivosti a neladu, z jeho díla čiší klid a mír.
Na této výstavě naleznete i díla jeho synů a vnuků.

Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
po - pá 9 - 11 a 12 - 17 hodin
so, ne po telefonické dohodě 774 001 403
Začínají pohybové a taneční kurzy MěKS Kojetín

JÓGA

úterý 7. září 2010 od 17 do 19 hodin
Permanentka: 300 Kč (10 vstupů)
Cvičitelka: Alena Flegelová
Tělocvična Polikliniky Kojetín

CVIČENÍ PILÁTES

úterý 14. září 2010 od 19 do 20 hodin
Permanentka: 250 Kč (10 vstupů + 1 zdarma)
Cvičitelka: Monika Paráková
Sál VIC Kojetín, Masarykovo nám. 8, Kojetín

TANEČNÍ

KELTOVÉ

nejen pro studenty místního gymnázia
středa 15. září 2010 od 17 do 20 hodin
kurzovné: 600 Kč / 1 účastník
(10 lekcí + 1 prodloužená + 1 závěrečná)
Taneční mistr: Pavel Nečesaný, Sokolovna Kojetín

Pohádka pro děti MŠ

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

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

O BALYNCE, DOBRÉM ŠTĚNĚTI
čtvrtek 14. října 2010 - 10.45 hodin
Uvádí Divadelní studio D3 Karlovy Vary
Sokolovna Kojetín, vstup: zdarma
Pro milovníky koní a westernu

2. HUBERTOVA JÍZDA
s Hubertovou zábavou

sobota 16. října 2010
9 hodin - Pole u Račové v Kojetíně - Hubertova jízda
20 hodin - Sál VIC Kojetín - Hubertova zábava
Program bude upřesněn!
Pro rock(chtivé)

BETHRAYER MEATFLY FEST

Bethrayer (thrash / core / groove // Kojetín)
Dark Gamballe (crossover-crossover // Vyškov)
Hazydecay (metal-hardcore // Olomouc)
Crashpoint (alternative-metal // Ostrava/ Studénka)
Tortharry (death-metal // Hronov)
Disfigured Corpse (grind // Ostrava/Havířov/Orlová)
Sunset Trail (nu-metal-hardcore // Olomouc)
Soulsick (metal-hardcore // Jeseník)
sobota 30. října 2010 - 18 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 130 Kč
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Výstava obrazů k životnímu výročí autora,
člena tvůrčí skupiny Signál 64

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

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

Sokolovna Kojetín, vstupné: 60 Kč

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

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

Sokolovna Kojetín, vstupné: 50 Kč
Možnost zakoupení předplatného se slevou
na obě páteční divadla (22. 10. a 19. 11.): 99 Kč
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Evropský týden mobility
Město Kojetín se letos opět zapojuje
do celorepublikové akce

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY „PRODLUŽ SI ŽIVOT, BUĎ AKTIVNÍ!“
16. září - 22. září 2010
Předběžný program (změny vyhrazeny):

Výtvarná soutěž „Doprava a zdraví“
s heslem "Prodluž si život - buď aktivní"
čtvrtek 16. září 2010

"Soutěžní odpoledne"

14 hodin, Centrum sociálních služeb Kojetín
(pro obyvatele jednotlivých domů s pečovatelskou
službou - seniory, zdravotně postižené občany a také
pro děti ze znevýhodněného sociálního prostředí)
čtvrtek 16. září 2010

Aerobik s Radkou

sobota 18. září 2010

Turnaj smíšených dvojic tenis + bowling
9 - 20 hodin, Bowling City Kojetín (pro veřejnost)
od 20 hodin Diskotéka - Oldies párty (pro veřejnost)
sobota 18. září 2010

Volejbalový turnaj smíšených družstev
"O pohár majitele pohřebního ústavu"
od 9 hodin, zahrada Sokolovny Kojetín
(pro neregistrované hráče a volejbalovou veřejnost)
sobota 18. září 2010

Active Night for Healt in Hell

(zahájení cvičební sezóny TJ Sokol Kojetín)
20 hodin, Tělocvična Sokolovny Kojetín

20 hodin, Peklo Sokolovny Kojetín (techno, haus-mix)

pátek 17. září 2010

pondělí 20. září 2010

Výstava výtvarných prací

„Doprava a zdraví“
8 - 16 hodin, prostory MěDDM Kojetín
na ulici Sv. Čecha Kojetín (pro veřejnost)
pátek 17. září 2010

"Dnes jedu do práce na kole"

celý den (pro veřejnost, podniky, firmy, organizace…)
pátek 17. září 2010

„Na kole s místostarostou
po okolí Kojetína“

sraz v 15 hodin na Masarykově náměstí u kašny
(pro veřejnost, zastupitele a úředníky)
Cíl: Loděnice Kojetín nebo VIC Kojetín dle počasí,
připraveno občerstvení a program k posezení:
Pěvecký soubor Cantas Kojetín,
Milan Zahradník - hra na harmoniku
pátek 17. září 2010

Výuka country tanců - Lucky While
17 hodin, Sokolovna Kojetín (pro veřejnost)

Přednáška - Milan Peterka

"Prodluž si život - buď aktivní"
14 hodin, Víceúčelová klubovna
Centra sociálních služeb Kojetín
(pro obyvatele domů s pečovatelskou službou
- seniory a zdravotně postižené občany)
pondělí 20. září 2010

Aerobik s Marcelou

(zahájení cvičební sezóny TJ Sokol Kojetín)
20 hodin, Tělocvična Sokolovny Kojetín
úterý 21. září 2010
Den cvičení (pro veřejnost)
"Prodluž si život - buď aktivní"
17 hodin - Jóga - tělocvična Polikliniky Kojetín
18 hodin - Cvičení s Janou - tělocvična ZŠ nám. Míru
19 hodin - Pilátes - sál VIC Kojetín
středa 22. září 2010

Den bez aut s akcemi pro děti
7 - 14 hodin, Masarykovo náměstí

Božkov fest Kojetín 2010
Jedeme dál...?
Čtvrtý ročník hudebního festivalu
Božkov Fest se uskutečnil v sobotu 24. července 2010 v již tradičním
areálu na střelnici v Kojetíně. I přes
oblačné až zatažené počasí s ojedinělými přeháňkami se mu podařilo
zlomit loňský rekord v návštěvnosti,
a přinést tak zhruba tisícovce přítomných návštěvníků snad pouze
a jen pěkné hudební zážitky i příjemné vzpomínky na celé festivalové odpoledne.

Pořadatel akce - sportovní klub
sranda - fotbálku Rudy Koně Božkov Old School - se při letošních
přípravách zaměřil především na
udržení a zvyšování kvalitativní
úrovně celého programu akce. Zvukovou a osvětlovací techniku tedy
stejně jako v loňském roce obsluhoval Jirka Jehlář se svým týmem.
Mezi účinkujícími se objevily stálice
Božkov Festu jako Imodium, The.
Switch, Bethrayer či IQ Opice. Nechybělo nadějné mládí v čele s brněnskými The Rest, němčickými

Farao či šumperskou formací Koblížc!. Skvělou atmosférou sršela vystoupení 100°C, Hazydecay, Spocené uklízečky a především také
Bumbrlíků z Pomerančové Zahrady. A head-liner letošního Božkov
Festu? To byl samozřejmě Richard
Krajčo se skupinou Kryštof. Vystoupení i skromné a přátelské jednání
kluků z této kapely patří bezesporu
mezi nejmilejší vzpomínky, které se
s celou historií Božkov Festu pojí,
a to ať už z pohledu návštěvníků či
pořadatelů.
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Richard Krajčo (Facebook 25. 7.
ve 4:19 hodin): kojetiiin ??? fajne
jak cyp...
Co se týče technických záležitostí
s Božkov Festem spojených, časový harmonogram celé produkce se
podařilo dodržet v podstatě beze
změn, všichni účinkující hodnotili
akci velmi pozitivně a návštěvníci
opět předvedli, že ani špatné počasí není mnohdy tak velkou překážkou, jak by se mohlo zdát. V areálu
festivalu bylo rozmístěno několik
velkokapacitních stanů a stanovišť
s občerstvením. Pivem festivalu byl
letos, stejně jako při prvním ročníku akce v roce 2007, Zubr 11°, výhradním dodavatelem alkoholu pak
samozřejmě STOCK Plzeň Božkov.
Během festivalu nebyl naštěstí nikdo vážněji zraněn a po celou dobu
konání akce nemusely zasahovat ani bezpečnostní složky. Areál
i jeho okolí se podařilo uvést do
původního stavu již během následujícího dne po akci, a pořadatelé

tak ani letos nezaznamenali žádnou stížnost na průběh či důsledky festivalu. Děkujeme tímto všem
obyvatelům města Kojetín za to, že
to s námi již po čtvrté za sebou přátelsky vydrželi.
A jak jinak zakončit toto krátké hodnocení letošního Božkov Festu,
nežli odpovědí na tu nejzákladnější
otázku, která se s budoucností této
akce pojí: Uskuteční se Božkov
Fest 2011?
Jak již titulek tohoto článku napovídá, mělo by tomu tak s největší
pravděpodobností skutečně být.
Je sice nutné vyčkat ještě několik
málo dní na definitivní rozhodnutí
všech dobrovolníků, kteří Božkov
Fest připravují a pravidelně si ho
užívají pouze v kuchyni, u udírny
či za výčepem, ale jak je znám, jejich přemýšlení nebude trvat dlouho
a Božkov Fest dostane i v roce
2011 ZELENOU, ať už na pomyslném semaforu či samozřejmě
i v božkovských lahvích.

Jako pořadatelé bychom chtěli úplným závěrem tohoto článku poděkovat všem soukromým i veřejným
subjektům, které letošní čtvrtý ročník Božkov Festu jakýmkoliv způsobem podpořily, a pomohly tak
k jeho realizaci. Velké poděkování
patří všem členům a přátelům sportovního klubu Rudy Koně Božkov
Old School, kteří bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu pomáhali
při přípravách i průběhu festivalu.
A velký dík patří samozřejmě také
našim milým fanouškům a návštěvníkům. Za to, že přišli, že se bavili
a že pro vystupující kapelky připravili krásnou a nezapomenutelnou
atmosféru… Díky moc a za rok opět
na viděnou!
Více informací o festivalu lze nalézt
na internetových stránkách akce
www,bozkovfest.cz
Více informací o pořadateli lze nalézt na internetových stránkách klubu www.rudykone.cz
Dominik Vlč, Rudy Koně
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I v letošním roce se v Kojetíně celý
týden od pátku do pátku hodovalo
a slavilo s bohatým programem.
O víkendu 13. - 15. srpna 2010 se
na tisíce návštěvníků bavily na tradičních Kojetínských hodech, po
kterých následoval týden hudby
s názvem Kojetínské hudební léto.
Třídenní hodové oslavy odstartoval v pátek dopoledne Šipkový
klub Orli, který se rozhodl překonat
český rekord z roku 2007 ve vytrvalostním hraní šipek. Hráči během
32 hodin museli překonat 495161
bodů, což se jim bohužel nepodařilo, k překonání rekordu jim chybělo
opravdu málo.
V pátek byla také slavnostní vernisáží otevřena výstava obrazů
člena tvůrčí skupiny Signál 64 Boleslava Leinerta, pilného, tvůrčího

a vynikajícího výtvarníka a architekta k jeho životnímu jubileu. Jeho
obrazy odráží klidné, majestátní
krajiny, kde se prolíná příroda s architekturou, krásné scenérie jsou
bez přítomnosti bolesti, zla, ošklivosti a neladu, z jeho díla čiší klid
a mír. Na této výstavě jsou vystaveny i díla jeho synů a vnuků. Výstava byla otevřena i v sobotu a neděli
a obdivovaly ji stovky návštěvníků.
Milovníci diskotékové hudby si přišli na své na místním stadionu na
hodové diskotéce Rádia Rubi a fanoušci tvrdší muziky se pobavili na
zahrádce U Pedyho, kde se o hudbu postaral DJ Jirka Jirák.
Sobotní program nabízel především
sportovní vyžití. V areálu sokolské
zahrady se konal XXXIII. ročník
Turnaje Střední Moravy.

Výsledky:
I. třída: 1. Brno, 2. Ostrava, 3. Havířov;
II. třída (Memoriál Michala Staňka):
1. Zlín junioři, 2. Holešov, 3. Kojetín.
V sobotu probíhal na sportovním
areálu u gymnázia již 8. ročník soutěže mladých hasičů „O hodový koláč“. Soutěž byla organizována pro
kategorii mladších žáků do 11 let
a kategorii starších žáku od 11 do
15 let v požárním útoku s vodou na
sklopné terče. Každé družstvo mělo
dva pokusy a do soutěže jim byl započítáván čas lepšího pokusu. Čas
byl měřen elektronicky. Soutěže se
zúčastnilo pět družstev mladší a pět
družstev starší kategorie.
Výsledky:
starší žáci: 1. Střítež nad Ludinou,
2. Čechy, 3. Lobodice, 4. Kojetín,

9/10

Kojetínský zpravodaj

Kojetínské hody a Hudební léto 2010
5. Popůvky,
mladší žáci: 1. Lobodice, Střítěž
nad Ludinou, Osek nad Bečvou,
Bochoř B, Bochoř A.
Sobotní X. setkání harmonikářů
v místní sokolovně, které nese jméno Vladimíra Pospíšila, zakladatele
těchto populárních srazů, se setkalo s velkým zájmem diváků. Letos
se do Kojetína sjelo na tři desítky
harmonikářů z celé Moravy, kteří
soutěžili ve třech kategoriích dle
typu harmoniky. O umístění jednotlivých harmonikářů rozhodovali
v Kojetíně tradičně sami diváci.
Výsledky:
Pianová harmonika: 1. Milan Zahradník - Bezměrov (73 hlasů), 2. Jaroslav
Sedlák - Pustiměř (63 hlasů), Antonín
Brada - Kroměříž (37 hlasů);
Chromatická harmonika: 1. Vlastimil
Pokorný - Náměšť nad Oslavou (92
hlasů), 2. Jaroslav Zvoníček - Štítná
nad Vláří (46 hlasů), 3. Emil Dubský Prostějov (41 hlasů);
Heligonka: 1. Isabelka Zbořilová Kroměříž (86 hlasů), 2. Vlastimil Bělaška - Osíčany (51 hlasů), Jaromír
Novák - Újezdec (36 hlasů).
Letos byl vyhlášen i absolutní vítěz
kojetínského harmonikářského setkání, kterým se stal Vlastimil Pokorný, jemuž cenu věnovala manželka Vladimíra Pospíšila.
Sobotní hodový program ukončila hodová zábava s hudebním
duem Karel Caha a Olga Nováková
z Přerova, která proběhla na kurtech
v areálu sokolské zahrady do ranních hodin.
V neděli ráno se tradičně konala
v místním kostele Panny Marie Nanebevzaté slavnostní mše svatá.
Nedělní dopolední program se nesl
ve jménu hanáckých tradic a obyčejů. Od sokolovny směrem na
náměstí vyšel krojovaný průvod,
v kterém se objevilo přes dvě stě
účastníků z Hané, ale i hostů ze
Starého Hrozenkova. Průvod uzavírala Ječmínkova jízda králů v čele

Šipkový klub Orli

s králem na bílém koni, letos to byl
Zbyněk Pešek z Kojetína.
Po tradičním bušení na vrata, kdy
rychtář Jirka Minařík vyzval starostu města Mojmíra Haupta k předání starého hodového práva, které
chase uděluje převzít vládu a moc
nad městem a také povolení přivést
pod právo všechny hříšníky, kteří si
zaslouží být vyplaceni „na gatě“ tzv.
„feroló“. Letos byl na gatě vyplacen
starosta Mojmír Haupt a František
Kraváček.
Na přehlídce národopisných souborů vystoupilo několik folklórních
sdružení a skupin - Sluníčko MěDDM Kojetín, Omladina Martinice,
Ječmínek Chropyně, Hanák Troubky, Hlahol Mysločovice, Kopaničár
Starý Hrozenkov, Hanáci z Hrušky,
Kosíř Kostelec n. H. a Hanácká
beseda MěKS Kojetín. Dopolední
folklórní blok zakončila koncertem
dechová hudba Věrovanka.
Starosta města Kojetína přivítal
v sále Pivovarského hotelu kojetínské rodáky narozené v roce 1935.
Náměstí v neděli bylo zaplněno jarmarečním zbožím, v parku probíhaly hry a soutěže pro děti. Mezi Kojetínem a Tovačovem jezdily po celý
víkend historické železniční vozy.
Pro milovníky lidové písničky vyhrávala od 14. hodiny na nádvoří VIC
cimbálová muzika Dubina. Konal
se také den otevřených dveří Sportovně relaxačního centra v areálu
firmy Ptáček na Tržním náměstí
a u Restaurace Na hrázi u Tondy
si mohly děti zajezdit na ponících
nebo čtyřkolkách.
Odpolední program zahájily svým
vystoupením mažoretky Šarm z Kojetína, které se představily ve dvou
vstupech. V bohatém programu se
představili - taneční country skupina Lucky While Kojetín, Pepa „Wild
Joe“ Zahradník (Vícemistr Evropy
2009 a Mistr ČR 2009) - show s revolvery, Honza „Little Johny“ Krčmař (Vícemistr Evropy 2009 a Mistr

Vernisáž výstavy B. Leinerta

ČR 2009) - trikové lasování, Libor
„Blacksmith“ Krčmař (2. násobný
vícemistr ČR 2008, 2009) - práce
s honáckými biči a Pavel Roller
s bublinovou show a poté také
se školičkou pro děti.
Na kojetínském náměstí si diváci
vyslechli i tři koncerty populárních
moravských skupin - Family Pavel
Novák z Přerova, Fleret s Jarmilou
Šulákovou a Dark Gamballe z Vyškova.
Na hody plynule navázalo Kojetínské hudební léto (16. 20. srpna 2010) - týden hudby na
náměstí, které divákům nabídlo
několik hudebních žánrů. Za deštivého pondělí v sále Sokolovny
vystoupil pěvecký soubor Cantas
Kojetín se svým hostem Robertem
Marczakem. V úterý se na náměstí představilo duo Erika a Motýl ze
Zlína. Ve středu na náměstí oslavila
své 45. výročí legendární kojetínská
kapela Diskant a na jevišti se vystřídalo dvanáct zpěváků a zpěvaček.
Čtvrtek tradičně patřil seniorům,
kterým letos vyhrávala dechová
hudba Moravská Veselka z Přerova. A v pátek se na pódiu vystřídaly tři rockové kapely - Ad Libitum
z Kroměříže, Sauria z Prostějova
a domácí IQ Opice.
Kojetínské hody a hudební léto
opět dostály kvalit městských slavností. Za to, že proběhly v takovém
rozsahu, patří velké poděkování
všem organizátorům, pomocníkům
a dobrovolníkům, kteří se zapojili ať
již do příprav nebo se přímo podíleli na hodovém průběhu samotném
(MěKS Kojetín, Město Kojetín, SDH
Kojetín, Městská policie Kojetín,
Technis Kojetín, Policie ČR, Komise pro občanské záležitosti Rady
města, Sokol Kojetín, Slavoj Kojetín, MěDDM Kojetín a ostatní). Poděkování patří také Olomouckému
kraji a sponzorům za finanční podporu.
-svahfoto: J. Večeřová

Pouťové atrakce
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Soutěž mladých hasičů

DOD Sportovně - relaxačního centra
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Historické železniční vozy

Jízdy na koních a ponících na Hrázi

Turnaj Střední Moravy

X. setkání harmonikářů V. Pospíšila

Ječmínkova jízda králů

Krojovaný průvod

Krojovaný průvod

Předání hodového práva

Národopisné soubory na náměstí

Vyplácení starosty “feroló“

NS Sluníčko Kojetín

NS Omladina Martinice

NS Ječmínek Chropyně

NS Hanák Troubky

NS Hlahol Mysločovice

NS Kopaničár Starý Hrozenkov
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NS Hanáci z Hrušky

NS Kosíř Kostelec n. H.

NS Hanácká beseda Kojetín

Dechová hudba Věrovanka

Setkání rodáků

Cimbálová muzika Dubina

Mažoretky Šarm Kojetín - mladší

Pepa „Wild Joe“ Zahradník

Mažoretky Šarm Kojetín - starší

Lucky While Kojetín

Bublinová show

Family Pavel Novák

Honza „Little Johny“ Krčmař

Libor „Blacksmith“ Krčmař

Atrakce pro děti

Hry, soutěže a zábava pro děti

Fleret s Jarmilou Šulákovou

Dark Gamballe
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Cantas Kojetín

Erika a Motýl Zlín

Diskant Kojetín

Moravská Veselka Přerov

Ad Libitum Kroměříž

Sauria Prostějov

IQ Opice Kojetín

Diváci na náměstí

Diváci na náměstí

Zájezdy s CK Marion tour Kroměříž
4. září 2010

Termální lázně
Mosonmagyarovár
Cena: 630 Kč
11. září 2010

Tropický ostrov v Berlíně
Cena: 1590 Kč
11. září 2010

Pálava a Vinobraní
Cena: 450 Kč
11. září 2010

Krakov - Velička
Cena: 720 Kč

17. - 19. září 2010

Perly jižních Čech
Cena: 2950 Kč
25. září 2010

Krakov - Osvětim
Cena: 830 Kč
25. září 2010

Tropický ostrov v Berlíně
Cena: 1590 Kč
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25. září 2010

Alexandrovci - koncert
Cena: 890 Kč
9. října 2010

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

Termální lázně
Mosonmagyarovár
Cena: 630 Kč

16. října 2010

Termální lázně Velký Meder

23. října 2010

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

Baron Prášil - muzikál
Cena: 900 Kč

26. října 2010

Vídeňská muzea
Cena: 565 Kč

28. října 2010

Ať žije rockenroll - muzikál
Cena: 1100 Kč

Cena: 590 Kč

28. října 2010

23. října 2010

Cena: 590 Kč

Termální lázně Velký Meder
Cena: 590 Kč

23. října 2010

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

Carmen - muzikál
Cena: 1100 Kč

Praha

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY:
Městské kulturní středisko
nám. Republiky 1033, Kojetín
telefon: 581 76 20 46
Vzdělávací a informační centrum
Masarykovo nám. 8, Kojetín
telefon: 581 202 202, 774 001 403
www.kojetin.cz/meks
www.marion-tour.cz
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Ze života katolické farnosti
Milí čtenáři,
po krásném letním období vstupujeme opět do měsíce září, do doby
sklizeného obilí a dozrávajícího
ovoce. Dnes už to tak nevnímáme,
ale v dobách, kdy lidé byli na úrodě svých polí, zahrad a sadů závislí
přímo a bezprostředně, byl právě
raný podzim časem odměny za celoroční práci a také časem odpovědi
na zásadní otázku: Urodilo se nám
letos?
Úzkost, která za tím stála, si dnes
dovedeme představit jen stěží. Je
nutné nahlédnout do historie, kde
se například dozvíme, že následkem neúrody zemřelo v letech 1845
- 1852 v Irsku kolem jednoho milionu lidí, abychom pochopili, jaké
důsledky může špatná sklizeň mít.
Nepřekvapí nás pak, že lidé vždy
považovali otázku úrody za klíčovou
a pro její zajištění dělali všechno
možné - nejen na rovině přirozené,
kdy se snažili zvýšit výnosy a všemi
prostředky pečovat o to, aby nepřišla vniveč, ale i na rovině nadpřirozené, kdy na jaře prosili o dobrou
sklizeň a na podzim za ni děkovali.
Jarní pobožnosti v polích dnes už

patří minulosti a nenajde se mnoho míst, kde by skutečně probíhaly.
Hospodařících zemědělců je i zde
na Kojetínsku jen hrstka, pokud jejich počet srovnáme s dobami dřívějšími, a je to přirozené, doba se
změnila a lidé jsou nuceni si své
živobytí opatřovat jinak. Své trvalé
místo však stále má podzimní poděkování za úrodu. Jednak proto, že
při něm vyjadřujeme vděčnost nejen
za úrodu polí, ale i za plody zahrad
a zahrádek, což se už týká velké
části z nás. Díkůvzdání za úrodu
však přesahuje i tento rozměr a týká
se každého člověka. Všichni totiž
máme být vděčni za to, že máme co
jíst, že náš stůl může být prostřen
velmi rozmanitě a na poměry i vcelku bohatě.
V naší zeměpisné šířce a ve společnosti, v níž žijeme, totiž skutečně
nikdo nemusí trpět hladem, natož
hlady umírat. Kromě rozvinuté sociální sítě zde existuje také velmi
dobře fungující síť institucí, které
pomáhají všem, kdo se ocitnou
v nouzi. Skutečný hlad, takový, jaký
na mnoha místech naší země trvale zakoušeli mnozí lidé ještě před

sto nebo i osmdesáti či sedmdesáti
lety, už později zažil jen málokdo.
A i když často žehráme na to, že se
opět zdražuje chleba nebo cukr, jen
hrstka lidí je kvůli finanční tísni nucena skutečně šetřit i na základních
potravinách, natož aby se jídla musela vzdát úplně.
Právě na tyto skutečnosti je třeba
pamatovat, když pozorujeme sklizená pole, stromy obsypané sladkým
ovocem anebo třeba plné police
supermarketů, oblepené cedulkami
„Akce!!“ Zároveň by nás tato myšlenka měla dovést dál, k solidaritě
s těmi, kdo takové štěstí nemají, tedy
s většinou lidí na naší modré planetě. Není snad právě to, že patříme
mezi malé procento nejbohatších lidí
na zemi, důvodem k trvalému pocitu vděčnosti? Není to však zároveň
výzva a úkol, abychom těm, kdo žijí
v mnohem horších podmínkách, ze
svého blahobytu pomáhali? Vždyť
to, co pro nás představuje jen nepatrnou částku ve srovnání s tím, co
denně za jídlo utratíme, může člověku na druhém konci světa zajistit
potravu na několik dní a zachránit
mu život.
Jiří Gračka

Centrum sociálních služeb informuje
Centrum sociálních služeb Kojetín
uspořádalo kulturní a společenské
akce i v letních měsících.
V červenci proběhlo již poněkolikáté tzv. „Filmové odpoledne“. Tentokrát se promítalo na DPS J. Peštuky
a DPS Dr. E. Beneše. Při promítání
jsme spolupracovali s Aloisem Křepelkou, ten si připravil prezentaci
fotografií z červnové vichřice, která
v Kojetíně napáchala velké škody.
Dále se také promítaly prezentace
o přírodě, zvířatech aj. Obou těchto akcí se zúčastnilo 25 seniorů.
V době prázdnin byla také otevřena internetová místnost ve Víceúčelové klubovně na DPS Dr. E. Be-

neše, která je hojně využívána především dětmi ze základních škol
v Kojetíně. Kromě práce na počítačích, zde mají možnost trávit volný čas hraním společenských her,
sledováním filmů, které jim pracovnice CSS promítá, popř. společně

sledují program v televizi.
V měsíci červenci Víceúčelovou
klubovnu využilo celkem 125 návštěvníků.
Lenka Slováková
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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov
„Dobrořeč, duše má, Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému jménu! Dobrořeč, duše má, Hospodinu
a nikdy nezapomeň na jeho odměnu!“ Žalm 103,1-2

PROGRAM SETKÁNÍ V ZÁŘÍ 2010
1. 9., 8. 9., 15. 9., 22. 9. a 29. 9. 2010 (středa)

16. 9.*, 23. 9. a 30. 9. 2010 (čtvrtek)

od 18.00 hodin v Husově sboru

od 18.00 hodin na faře

Modlitby a zpěvy z Taizé
5. 9. 2010 (neděle)

Bohoslužby ve Skalce

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
5. 9., 12. 9. a 19. 9. 2010 (neděle)

Bohoslužby v Kojetíně

od 10.00 hodin v Husově sboru
6. 9. 2010 (pondělí)

Biblická hodina v Tovačově

od 15.00 hodin v DS Tovačov (společenská místnost)

Biblická hodina v Kojetíně
19. 9. 2010 (neděle)

Bohoslužby v Polkovicích
od 8.15 hodin
(obřadní síň Obecního úřadu)
26. 9. 2010 (neděle)
neděle sv. Václava

Slavnostní bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

Další možnosti setkání:
Tradiční „Biblické hodiny“ budou pokračovat každý čtvrtek od 18 hodin na faře (v Družstevní ulici).
Začátek - ode dne vyhlášení*. V zimních měsících pak po dohodě od 16 hodin.
V průběhu září opět začnou hodiny „Duchovní výchovy“ ve školách. Letos pravděpodobně na ZŠ nám. Míru
a ZŠ Sladovní ul. Termíny budou upřesněny. Hodiny povede br. kazatel Jiří Pleva.
Od 7. září také pokračují každé úterý od 17.00 hodin pravidelné hodiny „Jógy“ (Paramhans svámí Mahéšvaránanda - Jóga v denním životě), které vede Alena Flégelová (v tělocvičně Polikliniky, pořadatelem kurzu je MěKS).
„Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“ 1. list Petrův 5,7
Naše setkávání jsou otevřena veřejnosti, všichni jsou srdečně zváni bez rozdílů vyznání či konfesní
příslušnosti. Přijďte, těšíme se na vás. Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho dalšího
najdete na našich webových stránkách: http://ccshkojetin.wz.cz/

přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině.
Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat z této knihy inspiraci pro každý
den, anebo ji otevírají poprvé.
Novou Bibli si můžete přečíst on-line na webu:
http://online.bible21.cz/
Objednat Bibli lze přímo na: http://www.nbk.cz/obchod/ nebo
také na farním úřadě CČSH v Kojetíně.
Heslo měsíce září: „Jedni ve vozy, jiní zas v koně doufají,
nám je nadějí náš Bůh - má jméno Hospodin! Oni klesají
a hroutí se, my však stojíme pevně a nehnutě.“ Žalm 20,8-9
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Velká voda se zastavila těsně před bránou do skladu
s Biblemi
Povodně na severní Moravě, které v minulých měsících způsobily stamilionové škody a dokonce si vyžádaly i jeden lidský život, také ohrožovaly náš sklad Biblí v Brankách u Valašského Meziříčí. Sklad je umístěn
v bývalé jídelně v areálu zámečku. Nachází se poměrně vysoko nad místním potokem a není zaznamenáno, že by tyto
prostory kdy v minulosti byly ohroženy velkou vodou.
Přesto se v noci z neděle na pondělí 17. května začal po asfaltové silnici, ze které se vjíždí do našeho skladu, valit silný
proud vody. Dokonce se Branky objevily na záběrech televize

Nova jako jedno z prvních silně ohrožených míst.
http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/zaplavy-maji-prvni-obet-reky-se-rozlevaji-i-na-stredni-morave.html
Děkujeme všem za modlitby a podporu. Děkujeme Bohu za
zázračnou ochranu!
Drazí partneři, rádi bychom vás v tomto zpravodaji informovali o tom, co je nového v Klubu Bible21 (NBK). Jsme vděční,
že jste vytrvali a svými příspěvky a modlitbami nadále podporujete šíření Bible v našem národě a také podporujete úsilí,
aby lidé Bibli znali a četli.
http://www.nbk.cz/clanky/Zpravodaj_leto_2010
Mise nekončí - Naše plány do budoucna zahrnují např.
dětskou Bibli, studijní Bibli s podrobnými poznámkami, různé elektronické verze a samozřejmě i další formy
a formáty Božího slova. Loňskou publikací Bible21 tedy naše
mise rozhodně nekončí, právě naopak. Je to podobné, jako
když se po dlouhém těhotenství narodí miminko - celý život
má teprve před sebou a potřebuje ještě hodně péče a pomoci.
Rádi bychom vám, našim partnerům, poděkovali za dosavadní vytrvalou podporu, za vaše modlitby, dary
i povzbuzení. V loňském roce jsme se společně stali svědky - a nástroji - velikého zázraku. Díky Bohu a vám je dnes
srozumitelná Bible za přijatelnou cenu dostupná na mnoha
místech celé ČR. Chtěli bychom v této službě spolu s vámi
pokračovat i nadále. Těšíme se, že i v příštích letech budeme
moci být společnými partnery v našem poslání: „Vrátit Čechům Bibli, vrátit Čechy k Bibli.“
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Církev Československá husitská
Kniha Tobiáš je dokončena - přečtěte si příběh o vysvobození
a uzdravení.
Od jara se naplno rozběhly práce na
překladu Deuterokanonických knih. Jak
jsme již dříve uvedli v našem bulletinu
(viz dále v článku) rozhodli jsme se je
zpřístupnit čtenářům také v textu překladu Bible21. Z těchto knih čerpal Jan
Hus i Jan Ámos Komenský a byly po

staletí součástí Bible kralické. Věříme,
že budou přínosem pro mnohé a také
otevřou dveře pro celou Bibli21 i pro
čtenáře, kteří bez nich považují Bibli za
nekompletní.
http://nbk.cz/clanky/Kniha_Tobias_je_
dokoncena
Do překladatelského týmu se zapojil Jiří
Pavlík, proděkan Husitské teologické
fakulty a odborník na antickou řečtinu.

Redakční práce se ujal Alexandr Flek a
samozřejmá je spolupráce dalších odborníků na češtinu. Prosíme o modlitby
za celý překladatelský tým.
Již nyní si můžete přečíst první z těchto
knih, knihu Tobiáš, která je k dispozici
na našich stránkách ve formátu „pdf“.
http://nbk.cz/file.php?id=1052
Jiří Pleva

Charita Kojetín - Dům svatého Josefa
PROGRAM NA ZÁŘÍ 2010

PRO VŠECHNY SENIORY Z KOJETÍNA A OKOLNÍCH OBCÍ
pondělí od 9 hodin:
- lidové, zábavné a biblické tance
- ergoterapie (rukodělná činnost)
úterý od 9 hodin:
- zdravotní cvičení
- hry na PC pro seniory
- ovládání mobilního přístroje
středa od 9 hodin:
- sborový zpěv s lidovými písněmi
- hodinka čtení na pokračování,
čtení tisku u kávy
čtvrtek od 9 hodin:
- setkání u modlitby
- hrajeme divadlo
pátek od 9 hodin:
- zdravotní cvičení
- promítání filmů, hry, křížovky atd.

Program mimo stálé aktivity:
středa 15. 9. v 9 hodin
Vaříme s potěšením
- Houbový Kuba

pondělí 27. 9. v 9 hodin
Den Charity
a Mezinárodní den seniorů,
prodejní výstava výrobků
z Charity

pondělí 20. 9. v 7.30 hodin
Výlet na Sv. Hostýn
- na tento výlet je nutné
přihlásit se předem

čtvrtek 30. 9. v 9 hodin
Mše sv. za Charitu
(po telefonické domluvě
můžeme dovézt méně
pohyblivé zájemce
charitním automobilem)

úterý 21. 9. ve 12 hodin
Pedikúra
(sebou ručník a 60 Kč)

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

Ze sportu
Soutěž mladých hasičů
V sobotu dne 14. srpna 2010
v rámci Kojetínských hodů 2010
uspořádal sbor dobrovolných hasičů na sportovním areálu u gymnázia již 8. ročník soutěže mladých
hasičů „O Hodový koláč“. Soutěž
byla organizována pro kategorii
mladších a starších žáků v požárním útoku s vodou na sklopné
terče. Každé družstvo mělo dva
pokusy a do soutěže jim byl započítáván čas lepšího pokusu. Čas
byl měřen elektronicky. Soutěže
se zúčastnilo 5 družstev mladších
a 5 družstev starších žáků. Vítězství v kategorii mladších žáků si
odvezli hasiči z Lobodic, vítězství
v kategorii starších žáků pak hasiči ze Stříteže nad Ludinou. Domácí Kojetín soutěžil pouze v kategorii starších žáků, ve které se

umístil na 4. místě a Popůvky na
místě pátém.
Průběh soutěže byl po celou dobu
zdařile komentován a přítomní di-

váci měli náležitý přehled o průběhu celé soutěže.
Václav Mirvald,
hlavní rozhodčí soutěže

VÝSLEDKOVÁ LISTINA SOUTĚŽE MLADÝCH HASIČŮ
O HODOVÝ KOLÁČ
kategorie mladší žáci:
družstvo
Bochoř A
Lobodice
Osek nad Bečvou
Střítěž nad Ludinou
Bochoř B
kategorie starší žáci:
družstvo
Kojetín
Popůvky
Střítěž nad Ludinou
Lobodice
Čechy

1. pokus

2. pokus

pořadí

N
86,87
20,36
19,53
31,03

64,58
19,36
23,66
21,84
N

5.
1.
3.
2.
4.

1. pokus

2. pokus

pořadí

27,20
23,20
15,33
21,20
20,20

23,19
N
17,07
25,32
21,33

4.
5.
1.
3.
2.
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Ze sportu
IV. ročník Turnaje žen
ve volejbale
„O Hanácké vdolek“

XXXIII. ročník Turnaje
Střední Moravy
ve volejbale mužů

V sobotu 7. srpna 2010 proběhl
v areálu sokolské zahrady IV. ročník turnaje žen ve volejbale s názvem „O Hanácké vdolek“. Turnaje
se zúčastnilo 7 družstev, která byla
rozdělena do dvou skupin. Největším favoritem byl loňský vítěz
- prvoligové hráčky Přerova, které
nakonec po třísetové bitvě porazily
taktéž prvoligové hráčky z Břeclavi. Na třetím místě se umístilo družstvo ze Šlapanic u Brna. Kojetínské
družstvo si vedlo v silné konkurenci
velmi dobře, ale postup mu o pár
míčů utekl! Poděkovaní patří všem
domácím hráčkám za předvedený
výkon a organizaci turnaje. Děkujeme také sponzorům turnaje, kteří
se nemalou měrou podíleli na jeho
uskutečnění.
Naďa Šoborová

V sobotu 14. srpna 2010 se v areálu sokolské zahrady konal XXXIII.
ročník Turnaje Střední Moravy
a Memoriál Michala Staňka. Po
loňském vydařeném ročníku, kdy
na turnaj dorazilo 22 družstev,
se očekávala podobná účast. Na
turnaj ale nakonec dorazilo 17
družstev a ani letos si fanoušek

Kojetínští kajakáři
přivezli z Mezinárodního
Mistrovství Moravy
celkem 9 medailí

Mikuláš Toráč
K1 500 m - 9. místo
K1 5000 m - nedojel

Kateřina Kavulová
K1 500 m - 3. místo
K1 5000 m - 2. místo
Petra Procházková
K1 500 m - 4. místo
K1 5000 m - 6. místo

Michaela Rozsívalová
MK1 500 m - 4. místo ročník 1999
MK1 2000 m - 7. místo ročník 1999

Kateřina Kavulová
a Petra Procházková
K2 500 m - 2. místo
K2 5000 m - 3. místo

Ondřej Zendulka
MK1 500 m - 2. místo ročník 2002
a mladší
MK1 2000 m - 12. místo ročník
2001 a mladší

Kojetínští „Dragoni“ na
World cupu
v Šamoríně uspěli

Zázemí závodu poskytl hotel Kormorán s celým svým areálem, kde
jsme měli všechno, co je k závodům potřeba. Jelo se na poměrně

O víkendu 10. a 11. července 2010
se na Slovensku v Šamoríně jel čtvrtý díl Českého poháru dračích lodí,
současně jako „Světový pohár dračích lodí“. Pořadatelé si tento název
asi jen vypůjčili, protože krom jedné
posádky Slováků a posádek z Čech
a Moravy jsme se žádné jiné posádky ze zahraničí nedočkali.
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Nikola Malá
MK1 500 m - 5. místo ročník 1998
MK1 2000 m - 7. místo ročník 1998

na kvalitní volejbal nemohl stěžovat. Na turnaj zavítala extraligová
DHL Ostrava, Zlín, Havířov, Myjava (SR), junioři z Brna, Volejbal
Brno. Družstva byla rozdělena
do dvou tříd. V první třídě se na
třetím místě umístil Havířov, druhá byla Ostrava a prvenství si
z Kojetína odvezli brněnští volejbalisté s kojetínským odchovancem Tomášem Malčíkem.
V Memoriálu Michala Staňka se
na krásném třetím místě umístilo
domácí družstvo, druhé místo obsadil Holešov a na prvním místě
se umístili zlínští junioři. Bohužel
letos se neuskutečnil turnaj veteránu z důvodů malého zájmu veteránských družstev. Děkujeme
všem zúčastněným, jak aktérům
tak i organizátorům, v neposlední
řadě také sponzorům a těšíme se
na další ročník.
Naďa Šoborová
foto: J. Večeřová
Lucie Večerková
MK1 500 m - 2. místo ročník 2002
a mladší
MK1 2000 m - 2. místo ročník 2001
a mladší
Kojetín se v celkovém bodování
umístil na 12. místě spolu s Jabloncem nad Nisou. Kajakáři nasbírali
34 bodů. Keramický pohár vyhrál
Trenčín, který si vyjel 101 bodů. Za
ním pak domácí Ostrožská Nová
Ves a Olomouc. Mezinárodního Mistrovství Moravy se zúčastnilo 27
oddílů z Moravy, Čech, Slovenska,
Polska, Makedonie a Thajska.
Prochyna
malé laguně což bylo sice výborné
pro diváky (vše měli jak na dlani),
ale závodící lodě to ve všech jízdách svádělo k vození se „na vlně“
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Ze sportu
a tak také všechny závody proběhly. Kojetín opět prokázal, že je
baštou dragonboatingu v Čechách,
když např. v semifinále v kategorii 200 m Premier Mix byly tři lodě
z Kojetína doplněny lodí z Ostrožské Nové Vsi. Závodilo se jen na
čtyřech drahách.
Celkově jsme si odvezli dva zlaté,
dva stříbrné a jeden bronzový pohár. Veteráni, kteří tak jako vloni
jezdí v poháru společně s ostatními (v letošním ročníku bez dalších
konkurenčních posádek) byli také
oceněni zlatým pohárem. Tady

nás nejvíc mrzela ta absence mezinárodních posádek, potřebovali
jsme si ověřit, jak na tom jsme před
„Mistrovstvím Evropy“, které se
konalo 13. - 15. srpna 2010 v Amsterdamu. Musíme se také zmínit

Úspěch kojetínské
kanoistiky v Ostrožské
Nové Vsi

v loděnici na „Kunovské tabuli“
v Ostrožské Nové Vsi.
V sobotu jsme kromě kategorie „Mix
200 m“ vyhráli všechny kategorie
a tak v mužské posádce naši získali i skalp stříbrných z Mistrovství
světa v Macau - přerovských Moravian Dragons. Naše „dračice“ získaly „hattrick“, protože i v neděli na
trati 2 km neponechaly nic náhodě
a skvělou jízdou zvítězily v krásném
čase 9 min a 30 vteřin. Draci byli

Draci a dračice z Kojetína se ve
dnech 7. a 8. srpna 2010 zúčastnili
pátého dílu Českého poháru dračích lodí. Ten se jel tentokrát také
jako Mistrovství Moravy dračích
lodí v nádherném a jako vždy velmi milém a vstřícném prostředí -

o přerovských dracích, tedy posádce „Moravians dragon“, kteří zde
byli poraženi jen na trati 200 m draky z Nymburka, na ostatních tratích
je neporazil nikdo.
-pev-

Přehled námi dosažených výsledků:
tratě:
200 m 2 km 100 m
Dragon team (Premier Open)
5.
4.
4.
Dragon team Oldies (veteráni)
8.
6.
8.
Wings of the Dragon (Premier Women)
2.
1.
2.
Dragon team (Premier Mix)
3.
1.
4.
Dragon team Oldies + KVS Praha (Premier Mix) 4.
8.
7.
Dragon team Oldies (Premier open)
7.
9.
8.
druzí a skvělým výkonem se na trati
2 km také prezentovali veteráni, kteří skončili na pátém místě, nechali
za sebou i mladé posádky draků
z Pardubic a Brna. Sílu kojetínské
kanoistiky si tak všichni uvědomili
nejen na dosažených výsledcích,
ale také zírali, když si spočítali, že
za Kojetín na tomto závodě startovalo celkem sedm posádek a z toho
jen dvě byly společenství.
-pev-

Přehled námi dosažených výsledků:
tratě
200 m 500 m 2 km
Dragon team (Premier Open)
1.
1.
2.
Dragon team (Oldies Premier Open)
7.
7.
5.
Wings of the Dragon Kojetín (Premier Women)
1.
1.
1.
DT Oldies +KVS Praha (Premier Open)
8.
8.
7.
DT Kojetín (Mix)
2.
1.
2.
DT Kojetín Oldies KVS Praha (Mix)
8.
7.
7.
DT Kojetín Oldies (Mix)
11.
12.
10.

Kojetínští „draci“
na ME národních posádek dračích lodí 2010
v Amsterdamu uspěli
Výprava České asociace dračích
lodí odjela na Mistrovství Evropy
národních posádek dračích lodí již
v úterý 10. srpna 2010. Výpravu,
kterou tvořilo více než 200 závodníků do Amsterdamu, dopravily
tři autobusy FTL Prostějov (řidičům děkujeme za péči a trpělivost)
a jeden autobus Ministerstva obrany
ČR ( ten vezl posádky U23 let).
V konkurenci 14 evropských států
se „draci“ z České republiky prosadili velmi úspěšně, když svou me-

dailovou žeň zastavili až na čísle
26. (To se nám zatím v historii ještě
nepodařilo).
Vytouženou hymnu nám zahráli jen jednou pro posádku Premier
open Mix, kde jsme na 500 m zvítězili velmi těsně o 19 setin vteřiny
před druhými Němci a o 76 setin
vteřiny před třetími Rusy. K tomuto
jedinému zlatu jsme ještě připojili

19 stříbrných a 6 bronzových medailí.
Z Kojetína v posádkách reprezentovalo celkem 48 závodníků. Posádku
složenou čistě jen z kojetínských závodníků vytvořili veteráni nad 50 let
a reprezentovali velmi úspěšně. Na
tratích 2 km a 200 m získali 4. místa
a na trati 500 m vybojovali strhujícím
závěrem stříbrné medaile, když za
vítěznými Poláky zaostali o pouhých
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43 setin vteřiny.
Ve vítězné posádce „Premier open
Mix“ 500 m reprezentovali a do Kojetína zlato dovezli: Miroslav Kapoun, Jaroslav Mucha, Lucie Kotoučová, Kateřina Poláková a Martina
Vavrouchová.
V kategorii U 18 Mix (junioři do 18
let) z Kojetína startovali Lukáš Jordák, Leoš Ptáček a získali jedno
čtvrté a dvě stříbrné a dvě bronzové
medaile. Bronzovou medaili v této
posádce na trati 500 m s nimi také
získala naše velice nadějná závodnice Monika Vyoralová. V kategorii
Premier Open nás reprezentovali
Petr Hřeblo, Tomáš Janoušek, Miroslav Kapoun, Jaroslav Mucha
a Radek Vyoral, ti získali na trati
2 km stříbro, na 200 m bronz a na
trati 500 m čtvrté místo. V kategorii
Premier Women naše děvčata Lucie
Kotoučová, Kateřina Poláková, Martina Vavrouchová, Monika Vyoralová
a Alena Zicháčková vybojovala dvě
stříbrné a jednu bronzovou medaili,
když ve všech případech je od lep-

ších kovů dělily jen desetiny vteřiny.
Premier mix, ale ještě získal dvě
stříbrné medaile a na těch se podíleli Miroslav Kapoun, Jaroslav Mucha,
Tomáš Janoušek, Lucie Kotoučová,
Kateřina Poláková a Martina Vavrouchová. Za seniory nad 40 let přivezli
do Kojetína dvě bronzové medaile
a jednu bramboru v kategorii Open
pánové Jiří Finger, Stanislav Hrňa,
Vladimír Kozák, Marek Polišenský
a Leoš Ptáček. V kategorii senior
Mix nad 40 let dovezli čtvrté, páté
místo a jednu stříbrnou medaili Jiří
Finger, Stanislav Hrňa, Leoš Ptáček,
Lenka Hrňová, Jana Táborská a Miroslava Zedníčková. Ženy nás také
úspěšně reprezentovaly v kategorii
Grand Dragons Women, když Slavica Chovancová, Ivana Krejčiříková,
Marie Navrátilová a Marie Prokešová dovezly tři stříbrné medaile.
O Grand Dragons Open (nad 50
let) jsem se již zmínil, ale musím to
ještě doplnit. V naší čistě Kojetínské posádce startovali také závodníci z Prahy František Franc, Karel

Kadlec Otakar Jermář, Jiří Lukeš
a Vladimír Vonka a Polák rovněž
člen našeho oddílu olympionyk Jerzy Dunajsky. Společně s Koječáky
Jiřím Beňou, Františkem Fidrou,
Ladislavem Ježem, Jaroslavem Kačírkem, Jiřím Kučírkem, Františkem
Krejčiříkem, Jaroslavem Hlaváčem,
Karlem Liškou, Ladislavem Michálkem, Ladislavem Oulehlou, Miroslavem Poláchem, Miroslavem Polišenským, Jiřím Prokešem, Pavlem
a Petrem Válkem dovezli domů dvě
čtvrtá a jednu stříbrnou medaili.
V kategorii Grand Dragons Mix pak
všichni Pražáci, Jerzy Dunajsky
a z Kojetína J. Beňa, L. Jež, J. Kačírek, J. Hlaváč, L. Oulehla, M. Polách,
Pavel a Petr Válkovi, M. Polišenský,
J. Smutek a J. Prokeš společně
s děvčaty Helenou Chudomelovou,
Olgou Křivskou, Danou Stanislavovou, Blankou Doležalovou, Janou
Langerovou, Ivou Hrazdírovou, Evženií Dvořáčkovou, Jarmilou Hesounovou a Růženou Vronovou získali
tři stříbrné medaile (vždy to bylo
o pověstné desetinky).
Samostatně se musím zmínit o naší
kormidelnici, bubenici a někdy i závodnici Kateřině Vymětalové, která
si dovezla z Amsterdamu tři čtvrtá,
dvě bronzová a sedm stříbrných
umístění a je tak ziskem devíti medailí nejúspěšnější členkou výpravy
z Kojetína.
pev

4. ročník festivalu Dračí
Morava - Draci na Hané
za námi

v těžké chvíli vrátila pro kormidelníka
(Mira Polišenský - věk 66 let), kterého vylovila a ve zdraví, se vztyčenou
hlavou protnula cíl s asi tříminutovým
zpožděním za poslední posádkou ale za potlesku všech cca 2500 diváků. Byť to byla pro ně nečekaně veliká bodová ztráta, stali se morálními
vítězi na této trati.
Poděkování si zaslouží i všichni nestartující členové oddílu zabezpečující v letní výhni nejen občerstvení ale

i další logistické služby na závodišti
a samozřejmě i organizaci a průběh
soutěže. A tak máme pro další soutěže nastavenou laťku zase o stupínek
výše.
Díky všem co si přišli zasportovat, všem, co přišli povzbudit nebo
jen tak příjemně strávit srpnový
víkend v tradiční kojecké lokalitě
u Moravy a také za velkou podporu
a příspěvek do sbírky pro dětské domovy!
pev

Závody se konaly za nádherného
počasí žhavého srpnového víkendu.
Vše se jelo přesně dle rozpisu a bez
komplikací v organizaci. Na trati GP
200 m zvítězili dle předpokladu faforité. Jako technickou novinku měli
účastníci k dispozici i velký monitor
cílové kamery s videosekvencemi
všech dojezdů.
Komplikace a malá sportovní tragédie
se přihodila posádce Ptáček Kojetín
na trati 1000 m, když z jasně vedoucí
pozice 500 m před cílem na obrátce se
přetrhl úvazek kormidla, kormidelník
i s kormidlem vylétl z lodi do řeky a loď
mířila přímo do břehu! Zde je nutné
velmi ocenit přístup posádky, která se
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Přehled výsledků:
Pohár Fun:
1. Přerovští Kapříci
2. Fitness IP Kroměříž
3. Manící

53,83
53,87
54,27

Pohár Dračic:
1. Komety
2. Dalmatin’s team
3. Heparinky
4. Dračice z radnice
5. Růžové panterky
6. Sport fun

57,11
57,15
57,39
57,91
58,07
58,88

GP 200 m:
1. Ptáček Kojetín
2. Dračia Legia Trenčín
3. Dračí dech Hranice
4. Akord Kojetín
5. Spinnig Fitnes Brno
6. Arazimovci
7. Pod Vlivem B
8. Argonauti
9. U9 - Uhřičice
10. Vrahovická sací jed.
11. Draci z Letu

51,78
51,79
52,28
53,32
52,79
52,95
53,47
53,91
55,04
55,24
55,28

Více informací z veškerých akcí spolu s fotogalerií naleznete na
stránkách: www.kaanoistika.estranky.cz.

GP 1000 m:
1. Dračí dech Hranice
2. Dračia Legia Trenčín
3. Akord Kojetín
4. Argonauti
5. Arazimovci
6. U9 - Uhřičice

4:34,8
4:39,4
4:41,8
4:50,8
4:54,4
4:54,5

Fun 1000m :
1. Gympláci
2. Růžoví Panteři
3. ODS
4. Sibnalbau
5. Maníci
6. Moravský Lihovar Koj.

4:41,6
5:03,4
5:08,6
5:09,1
5:11,7
5:15,9

Inzerce
ELEKTROMONTÁŽE
TELEVIZNÍ A SATELITNÍ
TECHNIKA

Příprava televizních antén na přechod
z analogového na digitální vysílání

Kojetínská 3881 Kroměříž, tel.: 573 334 982, 606 156 833
helmkm@helmkm.cz
www.digitalnitelevize-helm.cz

31

Kojetínský zpravodaj

9/10

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!!!

AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA
DAVID JUŘEN KOJETÍN
www.autobusy-juren.cz
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Inzerce
Petr Dvořák

- investiční životní pojištění
- úrazové pojištění
- penzijní připojištění
- platební karta AXA
- spořicí účet AXA Bank

nově otevřená
pobočka
v Přerově

možnost sjednání
schůzky
mimo kancelář

Žerotínovo nám. 253/25
Po - Čt: 9.00 - 12.00
a 13.00 - 16.30 hodin

kontakt:
Naděžda Janušková
tel: 773 962 606

SERVIS A PRODEJ
ŠICÍCH STROJŮ

RYCHLE A KVALITNĚ

tel: 603 213 856

MARSI and CLARE
Children faSHION
Oblékáte rádi své děti pěkně
a za málo peněz?
Potom neváhejte!
Přijedeme do vašeho města!

DOMEK NA PRODEJ
STŘÍBRNICE
- 2+1
- NOVÁ OKNA A STŘECHA
- ZAHRADA 700m2
- IS V DOMĚ
- IHNED K NASTĚHOVÁNÍ

CENA DOHODOU
777 882 963

ve dnech:
13. a 14. září 2010
vždy od 10 do 16 hodin
v Sokolovně Kojetín
a nabídneme vám
spousty značkových oblečků
všech dětských velikostí
(Next, HaM, Care,CaA aj.)
Za bezkonkurenční ceny!
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Blahopřání
Požehnané 88. narozeniny oslavila
dne 31. srpna 2010

paní Bedřiška Grussová
z Kojetína

Hodně zdraví a lásky jí přeje kamarádka Jiřina

Dne 15. července 2010
oslavili železnou svatbu - 65 let společného života

manželé Zdenka a František Daňkovi
Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v kruhu rodinném!
Komise pro občanské záležitosti Rady města Kojetín

Vzpomínky
Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají...
Dne 1. září 2010 si připomeneme
3. smutné výročí, kdy nás navždy opustil

pan RSDr. Rudolf Rynda, CSc.

a zároveň si 10. září 2010
vzpomeneme jeho nedožité 75. narozeniny
S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami
Vzpomínka na Tebe je trvalejší, než-li květy nejkrásnější,
květny uschnou, upadnou, vzpomínky však zůstanou.
Dne 20. září 2010 si připomeneme
5. smutné výročí, co nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, tchán a strýc

pan Zdeněk Zaoral
S láskou stále vzpomínají manželka Vlasta, synové Michal
a Zdeněk s rodinami, syn Tomáš, dcera Denisa,
vnoučata Denisek, Dominiček, Ondrášek a Jirka

Poděkování
Děkuji panu MUDr. Richardu Kremlovi a zdravotní sestře Jarce Dočkalové za péči a milý přístup,
který mi projevili.
Lýdia Pompová
Děkuji paní MUDr. Dagmaře Horákové a zdravotní sestře Michale Toráčové za jejich starostlivost
a péči, kterou poskytly mé manželce.
Anton Pompa
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