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26. červen: Mezinárodní den boje proti zneužívání drog
a ilegálnímu obchodování s nimi
„Spojené národy jsou nejpříhodnějším subjektem pro
boj proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování
s nimi.“
Kofi Annan, generální tajemník OSN
V době, kdy se 20.
století i Mezinárodní dekáda boje proti
zneužívání drog chýlí ke konci, můžeme
být u příležitosti Mezinárodního dne boje
proti zneužívání drog
a nezákonnému obchodování s nimi hrdí
na konkrétní výsledky,
jichž se nám v rámci
úsilí čelit této ohromné hrozbě podařilo
dosáhnout. Zdaleka
však ještě není vyhráno. Nesmíme se nechat ukolébat úspěchy
a usnout na vavřínech.
Jak tomu často bývá,
nejvýznamnějším bodem zlomu se i v tomto případě stala změna
našeho vnímání celého problému, který se
přestal jevit jako neřešitelný. Nyní víme, že
řešení lze dosáhnout
za předpokladu, že
bude existovat politická vůle a že se podaří
získat nutné finanční
zdroje. Tato změna
se jasně projevila na
zvláštním
zasedání
Valného shromáždění
OSN, které se konalo

před rokem. Vlády 185 zemí přijaly vůbec první mezinárodní dokument specificky věnovaný otázkám boje proti
drogám.
Za spolupráce a podpory nejrůznějších partnerů zahájil
Program OSN pro mezinárodní kontrolu drog nové iniciativy s cílem zajistit dlouhodobou dostupnost potřebných
informací, technologie a prostředků. V důsledku těchto
kroků došlo ke značnému poklesu dodávky a poptávky
po nebezpečných drogách. Některé cíle, vytyčené před
rokem, se možná podaří splnit ještě dříve, než bylo plánováno.
Nicméně faktem zůstává, že 3 až 4 procenta světové
populace nadále pravidelně konzumují ilegální látky,
a že se nadále zvyšuje počet postižených zemí. Nitrožilní aplikace drog zůstává jednou z hlavních příčin šíření
onemocnění AIDS, které s sebou nese devastující následky ve všech částech světa. Konzumace některých
nových drog se zejména mezi mládeží stále více rozšiřuje
a zločinné organizace se nezdráhají zneužívat globalizace a technologického pokroku v oblasti dopravy a telekomunikací.
Drogy nadále doslova ničí příliš mnoho lidských životů.
Náklady spojené se zneužíváním drog představují ještě stále těžké břemeno pro sociální infrastrukturu mnohých zemí, jak rozvojových tak vyspělých. Cenné lidské
a finanční zdroje nadále unikají z oblastí produktivní činnosti, které jsou základním předpokladem rozvoje a prosperity. Ilegální obchod s narkotiky podporuje korupci,
která představuje jednu z největších překážek pro skutečné fungování právního řádu.
Rád bych proto u příležitosti dnešního Mezinárodního
dne boje proti zneužívání drog znovu zdůraznil, že boj,
který vedeme, je životně důležitý. Není zapotřebí nikomu
připomínat tragickou skutečnost, že se často jedná doslova o otázku života a smrti.
Z důvodu globálních implikací a mezinárodního charakteru zneužívání drog a ilegálního obchodu s nimi jsou
Spojené národy nejpříhodnějším subjektem pro boj proti těmto činnostem. Jsme odhodláni nadále podporovat
úsilí jednotlivců, rodin, společností a států rozhodnutých
skoncovat s tragédií, kterou zneužívání drog představuje.
Jiří Hübner
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 14. zasedání konaném dne 11. května 2011
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- vzala na vědomí přerušení pro- ganizačním zajištění Kojetínských dl ve stanovené ceně plný rozsah
vozu MŠ Kojetín v termínu od 18. hodů 2011 a Kojetínského hudební- prvků dle návrhu Osadního výboru
Popůvky,
ho léta 2011,
července 2011 do 12. srpna 2011,
- vzala na vědomí uzavření ŠJ - souhlasila se zrušením věcného - souhlasila s uzavřením smlouvy
Kojetín v termínu od 18. července břemene, spočívající v průchodu o dílo na „Vybudování dětského
v minimální šíří 180 cm, které bylo hřiště v místní časti Kojetín - Po2011 do 12. srpna 2011,
- schválila přijetí příspěvku z roz- zřízeno ve prospěch Města Koje- půvky“ se zhotovitelem Petrem
počtu Olomouckého kraje ve výši tína a veřejnosti, dle Smlouvy o Polákem za cenu 332.988 Kč bez
136.000 Kč a to s určením pro JPO změně věcného břemene uzavřené DPH,
III Kojetín ve výši 11.000 Kč a s ur- dne 30. 12. 1994, k pozemku p. č. - schválila zrušení výběrového říčením pro JPO V Popůvky ve výši st. 90, zastavěná plocha a nádvoří, zení na dodavatele veřejné zakázky
125.000 Kč na částečnou úhradu o celkové výměře 140 m2, v katas- malého rozsahu „Zateplení domova
výdajů na zajištění akceschopnosti trálním území Kojetín, zapsaný na s pečovatelskou službou E. BeneJSDH,
listu vlastnictví č. 402 podle návrhu še, Kojetín“,
- schválila rozpočtové opatření Dohody o zániku věcného břeme- - vzala na vědomí petici obyvatel
č. 5/2011, které zahrnuje navýšení: ne, která je součástí tohoto usnese- ulice Stružní v Kojetíně s požadav- výdajů o částku
216,00 tis. Kč ní jako jeho příloha a předloží k pro- kem na omezení rychlosti vozidel
a provedení oprav povrchu silnice
- příjmů o částku
216,00 tis. Kč jednání a schválení ZM 6/2011,
a financování ve výši 0,00 tis. Kč - schválila dodavatele na realiza- v této ulici, ze dne 18. 4. 2011,
- vzala na vědomí závěrečné hod- ci veřejné zakázky malého rozsa- - uložila starostovi města písemně
nocení akce 19. ročníku Přehlídky hu „Vybudování dětského hřiště reagovat na výše uvedenou petici,
amatérských divadelních souborů v místní části Kojetín II - Popůvky“ dle stanoviska RM.
Divadelní Kojetín 2011,
uchazečem Petrem Polákem, z důJiří Šírek
- vzala na vědomí informace o or- vodu, že jako jediný uchazeč nabí-

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na mimořádném zasedání konaném dne 25. května 2011
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- udělilo čestné občanství města
Kojetína akad. malíři Vojtěchu Štolfovi, in memoriam a Vladimíru Novotnému, in memoriam,

- schválilo rozpočtové opatření
č. 6/2011, které spočívá v přesunu mezi dvěma investičními akcemi (zateplení DPS Dr. E. Beneše

a oprava havarijního stavu rozvodů TUV na sídlišti Jih) a nezvyšují
se jím celkové výdaje schváleného
rozpočtu města.
Jiří Šírek

stává řešení havarijní situace s rozvody teplé užitkové vody na sídlišti „Jih“. Potrubí, položené zde
v letech 1968 - 1969, je silně opotřebované a zkorodované. Riziko
podobné havárie v zimních měsících nechceme riskovat, proto
v těchto dnech a hodinách jednáme a uskutečňujeme všechny kroky k odstranění tohoto havarijního
stavu. Tomu odpovídá i odložení
plánované investice - zateplení
a výměna oken na DPS Dr. E. Beneše o jeden rok. Nejakutnější práce by měly být provedeny ještě letos
do začátku topné sezóny. Kompletní vyřešení problému s havarijním
stavem teplovodního potrubí na
sídlišti „Jih“ bychom chtěli realizovat v průběhu roku 2012, a protože

situace s rozvody teplé vody je jen
o něco málo lepší na sídlišti Sever,
je potřeba podobnou akci připravit
v dalším roce i tam. I o tom budete
samozřejmě informováni.
- Na základě výzvy Místní akční
skupiny Střední Haná z programu
Leader, týkající se oprav drobných
památek, zpracováváme nyní žádost na opravy soch sv. Václava
a sv. Anny ve Vyškovské ulici. Obě
sochy jsou zapsány jako nemovité kulturní památky, staré více než
300 let, posledně opravené v roce
1924. Financování z programu
Leader je ve výši až 90%, jde tedy
o výhodnou investici, navíc z pohledu památek našeho města velmi
žádoucí.
Jiří Šírek

Ve zkratce
- V současné době probíhají intenzívní jednání směřující k pronájmu
Hotelu Pivovar. Na základě zveřejněné výzvy se přihlásili dva žadatelé. Pro město výhodnější nabídka je
nyní projednávána mimo jiné s právníkem. Snahou vedení města je zachování hotelu včetně všech služeb,
které nabízí minimálně na stávající
úrovni, dále převzetí zaměstnanců
novými nájemci a nabídky dalších
služeb pro město, jeho organizace
i občany a návštěvníky. V okamžiku, kdy bude celá věc dojednána
a schválena v orgánech města, budete o podrobnostech informováni
na stránkách Kojetínského zpravodaje a webových stránkách města.
- Aktuálním problémem se po rozsáhlé poruše počátkem dubna 2011
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Informace pro občany
NABÍDKA

Město Kojetín nabízí k pronájmu parkovací místa
č. 4, 7, 11, 26 a 29 v garážovém stání domu č. p. 1309
v ulici Sladovní, Kojetín, Kojetín I - Město
(bývalá sladovna)
za podmínek nájmu:
- jedno parkovací místo lze využít pro jedno motorové vozidlo
v provozuschopném stavu,
- cena měsíčního nájemného minimálně 500 Kč + 20% DPH,
Své žádosti s nabídkou ceny zasílejte v zalepené obálce
označené v levém rohu nápisem „parkovací místa - Sladovní 1309“
v termínu do 27. června 2011. Obálky budou otevřeny na jednání RM.
Bližší informace získají zájemci na finančním odboru,
oddělení správy majetku Městského úřadu Kojetín, tel.: 581 277 461
(Šárka Pospíšilová).
!KONČÍ SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU!
Oddělení správy majetku finančního odboru města Kojetína
upozorňuje občany města Kojetína,
že ke dni 30. června 2011 skončí splatnost místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2011.

Provoz koupaliště
v Kojetíně v roce 2011
Provoz bude zahájen v pátek
3. června 2011 od 12 hodin
Otevírací doba:
červen:
pondělí - pátek: od 12 do 19 hodin
sobota - neděle: od 10 do 19 hodin
červenec - srpen:
pondělí - pátek: od 10 do 19 hodin
sobota - neděle: od 9 do 19 hodin
Vstupné:
dospělí:
40 Kč
děti, studenti: 30 Kč
ZTP:
zdarma
Sleva:
po 17. hodině 50%

Služby:
Na koupališti je nainstalována webová kamera http://www.kojetin.
cz/cz/sport_arealy_koupaliste.php,
která umožní zjistit aktuální stav
provozu na koupališti, včetně doplňujících informací o aktuální teplotě
vzduchu a vody.
Pro milovníky internetu je v okolí restaurace nainstalován wi-fi vysílač,
který umožňuje připojení k internetu
mobilních zařízení nebo notebooků
s touto možností.
Přijďte si zaplavat a relaxovat do
našeho krásně upraveného areálu s bazény s tobogánem, vířivkou
a dalšími vodními atrakcemi.
Váš pobyt na koupališti vám zpříjemní i námi nabízené doplňkové
služby.

Starosta města
Kojetína
zve na 7. zasedání
Zastupitelstva
města Kojetína,
které se uskuteční

v úterý
21. června 2011
v 16 hodin
v sále Vzdělávacího
a informačního centra
Kojetín, Masarykovo
náměstí 8, Kojetín.
Ing. Jiří Šírek
starosta města
Sportovní aktivity:
- 2 hřiště na plážový volejbal
(s možností zapůjčení míče 10Kč/
hodina),
- hřiště na nohejbal
(s možností zapůjčení míče 10Kč/
hodina),
- hřiště na minigolf
(zapůjčení hole děti 15Kč/hodina,
dospělí 30kč/hodina).
Možnost zapůjčení slunečníku
15Kč/den se zálohou 50 Kč.
K dispozici je restaurace s nápoji
a rychlým občerstvením.
Za celý realizační tým se těšíme na
Vaši návštěvu!
Vlastimil Psotka
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Běh proti drogám
Městská policie Kojetín a Gymnázium Kojetín vás zvou na 5.
ročník závodu závodu „Běžíme
proti drogám“.
V pondělí 27. června 2011 se v našem městě opět uskuteční běžecký
závod „Běžíme proti drogám“, který
je určen pro žáky kojetínských škol
a také pro širokou sportovní veřejnost. Hlavní myšlenkou této akce
je především upozornit na problematiku návykových látek ve spojení
s dětmi a mládeží a pomoci zvýšit
aktivitu na poli protidrogové prevence. Jelikož návykové látky nejsou
v našem městě mezi dětmi a mladou generací žádnou vzácností
a také díky úspěšnému průběhu
předcházejících závodů pokračujeme letos dalším ročníkem.
Připojte se k myšlence tohoto
závodu a poběžte s námi!
Kde: sportovní areál - stadion TJ
Slavoj Kojetín, ulice Závodí
Kdy: 27. června 2011
Registrace závodníků: 8.30 - 9.15
hodin (podle kategorií)
Start prvního závodu: 9.00 hodin
Jaké trasy si můžete vybrat?
PROPAGAČNÍ TRAŤ
- délka 400 m, pro všechny věkové
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kategorie bez rozdílu pohlaví,
- nesoutěžní trať pro každého, pro
jednotlivce i pro pracovní nebo třídní kolektivy.
Běh není podmínkou startu, jde
o přihlášení se k myšlence závodu.
ZÁVODNÍ TRAŤ Č. 1:
- délka 2 km, pro kategorie žáci,
žákyně,
- soutěžní trať pro uvedené kategorie, přihlásit se mohou neregistrovaní i registrovaní běžci ,
- závod jednotlivců a nově také závod tříčlenných družstev,
- družstvo reprezentuje třídu, počet
přihlášených družstev není omezen.
ZÁVODNÍ TRAŤ Č. 2:
- délka 2,7 km, pro kategorie dorostenci, dorostenky, juniorky, ženy,
- soutěžní trať pro uvedené kategorie, přihlásit se mohou neregistrovaní i registrovaní běžci,
- závod jednotlivců a nově také závod tříčlenných družstev,
- družstvo reprezentuje kolektiv
nebo firmu, počet přihlášených
družstev není omezen.
ZÁVODNÍ TRAŤ Č. 3:
- délka 5,4 km, pro kategorie junioři, muži,
- soutěžní trať pro uvedené katego-

rie, přihlásit se mohou neregistrovaní i registrovaní běžci,
- závod jednotlivců a nově také závod tříčlenných družstev,
- družstvo reprezentuje kolektiv
nebo firmu, počet přihlášených
družstev není omezen.
V průběhu celé akce se o vaši zábavu postará moderátor Rádia Haná.
Ceny vítězům letošního ročníku
bude předávat senátorka PČR Božena Sekaninová
Další informace o akci se dozvíte na telefonním čísle 603157213,
kam můžete směřovat své dotazy.
Jiří Hübner
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Anketa - První dojmy ze státních maturit
První část společné části státních maturitních zkoušek - ústní maturitu
z českého jazyka a angličtiny - mají naši studenti z GKJ úspěšně za sebou.
Jaké byly jejich dojmy? Ptali jsme se studentů i členů maturitní komise.

Venďa Juřenová
Převládají ve mně příjemné pocity.
Zpočátku jsem byla hodně nervózní, ale na potítku ze mě nervozita
spadla. A taky si myslím, že funguje
sugesce.
Přála jsem si Vítězslava Nezvala
a přání se mi splnilo.

Tomáš Šestořád
Dojmy byly výborné. Užil jsem si to,
líbila se mi interakce mezi zkoušejícími a zkoušenými.

Petra Pavlíčková, místopředsedkyně maturitní komise
Maturity byly pohodové, výbornou
organizací byl zajištěn hladký průběh ústní části společné státní maturity. Atmosféra byla příjemná - ale
to u nás bývá tradičně - žáci připravení, učitelé rovněž. Tento týden
pokračujeme v profilové části, kde
předpokládám podobně bezproblémový průběh.

Hanka Řežábová
Myslela jsem si, že to bude horší.
Čeština byla úplně v pohodě, pokud měl člověk přečtenou knihu,
nemohlo ho nic překvapit. Moc se
mi líbila i angličtina, vyhovovala mi
struktura této zkoušky, která byla
rozdělena na několik částí. Rozhovor mezi zkoušejícím a žákem
nabízel větší variabilitu a pestrost
oproti klasické maturitě.

Míša Móriová
Státně se mi maturovalo líp než
školně, ale nervy byly stejné.

Zuzana Chvátalová, Alice Nopová, Jitka Kratochvilová - společně
Příprava na maturitu byla pro vyučující AJ velmi náročná, materiály
byly dodány - a s chybami - až týden před maturitou! Ale zvládli jsme
to - my i studenti - se ctí a v příjemné atmosféře.

Ivan Jarmer
Byla to jistě zajímavá zkušenost.
Před maturitou panovala nervozita,
ale na přípravě už jsem se soustředil jen na to, co konkrétně řeknu
k vybrané otázce.

Kristýna Strašáková
Bylo to fajn. Nejdřív převládal
strach, nevěděli jsme, co máme čekat, ale v češtině nám pomohly pracovní listy - pokud se člověk nebojí
mluvit a umí se orientovat v textu,
není problém odmaturovat. Angličtina byla o dialogu - a to je pro cizí
jazyk podstatné, jak člověk dokáže
reagovat. Paní učitelka Chvátalová
nás výborně připravila, u maturity
byla usměvavá a milá, což navodilo
příjemnou atmosféru.

- em -
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Došlo do redakce
Studentský projekt
pomáhá seniorům
na Facebook
Projekt přibližující moderní komunikační technologii seniorům připravili
studenti VŠE v Praze.
Výukový modul www.jaknafacebook.eu umožňuje překonat seniorům nedůvěru a obavy z nové technologie.
„Senioři patří k věkové skupině, která Facebook příliš nevyužívá, ačkoliv s internetem často a rádi pracují.
Facebook přitom nabízí užitečné
komunikační funkce, které právě
senioři mohou s úspěchem použít.
Zdálo se nám zbytečné, aby mezi
Facebookem a seniory stála bariéra předsudků a obav, proto jsme se
rozhodli seniorům připravit uživatelsky přívětivé a bezpečné nácvikové
prostředí“ vysvětlil Antonín Hráský,
člen studentského projektového

týmu.
Studenti svůj nápad úspěšně realizovali a seniorům jej představili
prostřednictvím komunitního webu
www.sedesatka.cz, určeného právě
seniorům, který měsíčně navštíví
desetitisíce dříve narozených.
„Dostupnost nových internetových
komunikačních technologií seniorské populaci je často omezena
zvýšenými nároky na uživatelskou
zdatnost. Typickým uživatelem Facebooku je člověk, pro kterého je internet médiem stejně samozřejmým,
jako třeba televize. Senioři však na
internetové informační dálnici potřebují zpočátku navigovat, zkoušet si
jízdu na trenažéru, učit se dopravním pravidlům“ uvedl Jan Vojvodík,
šéfredaktor www.sedesatka.cz.

Projekt www.jaknafacebook.eu je
jednou z možností, jak předcházet
budoucímu sociálnímu vyloučení
seniorů. Bezbariérový přístup k internetu a komunikačním sítím totiž
otevírá okno do světa i lidem, kterým
věk a zdravotní problémy neumožňují každodenní sociální kontakt.
Kontakt:
Antonín Hráský, VŠE Praha
721 564 564
hrasky@centrum.cz
Ostatní členové týmu www.jaknafacebook.eu:
Jan Danda, Viktor Gleich, Kristýna
Janíčková, Václav Krejčí, Kateřina Malinová, Petr Peřinka, Marián
Tomko a Ondřej Vávra

Kroměřížská dráha, o. s. informuje
Jak jsme slavili smutné
výročí tovačovské trati
Průvodčí v dobových uniformách,
lepenkové jízdenky, dobově vyzdobený motoráček a oslavná májová
hesla. Tak by šlo ve stručnosti shrnout jedinečnou retro akci, kterou
pořádalo občanské sdružení Kroměřížská dráha v neděli 8. května
2011 na téměř zapomenuté lokálce
z Kojetína do Tovačova.
Hlavním impulsem k realizaci se
stalo letošní smutné výročí, kdy si
připomínáme 30 let od zastavení
pravidelné osobní dopravy na této
trati. Ano, nechce se tomu věřit, ale
poslední pravidelný spoj odjel z hanáckého města Tovačov již 30. května1981!
Dopravu sedmi párů zvláštních vlaků zajistil motoráček řady 810 patřičně vyzdobený do podoby, jakou
měl v posledních dnech provozu
roku 1981. Nejen vůz, ale i okolí
trati se alespoň na chvilku vrátilo
o oněch 30 let zpět. Čest práci,
Zdravíme májové dny, to je jen část
výčtu oslavných hesel, která mohli
cestující za okny vlaku spatřit. Zastavovalo se na všech bývalých
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zastávkách, z nichž například ta původní v Uhřičicích byla využita poprvé po 16-ti letech a dost možná také
definitivně naposledy.
Zájem cestujících o svezení zcela
předčil očekávání pořadatelů - počet 600 prodaných jízdenek hovoří
za své. Motoráček po celý den jezdil
zcela vytížen a poslední pár musel
být operativně posílen o přívěsný
vůz.
Cestující měli možnost si ve vlaku
zakoupit pohledy, otisknout pamětní razítka či přečíst dobový tisk.
V prodeji byla také výroční turistická
známka vydaná přímo k této akci
(známý suvenýr lze mimo zvláštních
vlaků zakoupit po celý rok také na
zámku v Tovačově a v kojetínském
infocentru).
Kdo se nespokojil jen s připraveným

programem na trati, mohl též navštívit právě probíhající jarmark na tovačovském zámku, 5. ročník psích
závodů Kirican Disc Dog Freestyle
v podzámčí nebo obecní hody v Uhříčicích.
A kdo se, ať už z jakéhokoli důvodu, na akci nedostal a rád by se
po tovačovské trati svezl, nemusí
zoufat! Další možnost svezení bude
ve dnech 13. a 14. srpna 2011, kdy
budou v Kojetíně hody a v Tovačově
tradiční folk-country festival Tovačovský portál. A právě letošní ročník
by měl mít punc zahraniční účasti
nasazených vozidel. Přislíbena je
účast legendárního motorového
vozu „Modrý šíp“ ze Slovenska. Tak
neváhejte a přijďte zavzpomínat.
Za Kroměřížskou dráhu, o. s.
Michal Boček
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Rubrika zdraví - 5. díl: Manuální lymfodrenáž
Manuální lymfodrenáž
vyžene škodliviny
z vašeho těla
V průběhu života se v našem těle
nahromadí spousta škodlivých látek, které jsou bohužel přirozeným
projevem uspěchaného moderního života dnešní doby. Někdy
však ani ten nejzdravější životní
styl nezaručí, že naše tělo bude
od toxických látek ušetřeno…
Ruku na srdce. Mnohdy pod tíhou
pracovních a osobních starostí už
nemáme sílu ani chuť, jít na sklonku dne ještě běhat, jezdit na kole
nebo oželet něco dobrého - nezdravého. Takto hřešíme občas skoro
všichni. Ukládání tělu neprospěšných látek je pak nasnadě. Jedním
ze způsobů, jak tyto naše poklesky
napravit a zároveň udělat něco pro
své zdraví, je podstoupení velice
příjemné tzv. manuální lymfodrenáže, masáže, která umí doslova
nastartovat vylučování těchto látek.

Lymfatický systém
Mízní nebo-li lymfatický systém je
základní součástí imunitního sytému každého z nás. Je tvořen buňkami, které se podílejí na tvorbě
protilátek, likvidování nejrůznějších
bakterií, virů a škodlivých látek. Původ těchto zatěžovatelů lidského
organismu je různý - ze vzduchu,
z potravy, jsou jimi i odpady z našeho metabolismu. Tělo je dokáže
vylučovat právě díky mízní soustavě - lymfatickým cévám a uzlinám.
Pokud je zmíněný mízní systém zanesený, nebo z jakéhokoliv důvodu
špatně funguje, důsledky tohoto
stavu na sobě okamžitě pociťujeme.

Dysfunkce se projevují hned několika způsoby. Velmi častým příznakem jsou otoky nohou hlavně
v oblasti kotníků, zduření a bolestivost v místech lymfatických uzlin
(na krku, za ušními boltci a na dalších místech). „Znakem, že něco
není v pořádku, však mohou stejně
dobře být i častá migréna, únava,
slabost a dokonce i celulitida nebo
samovolné přibírání na váze! Tyto
projevy se mohou objevit v závislosti na prodělané nemoci, dlouhodobě nevhodné skladbě potravy,
nezdravého životního stylu, zvýšeného stresu nebo fyzické zátěže,“
doplňuje skutečně rozsáhlou řadu
příznaků Leona Deutschelová, majitelka RELAX CENTRA Kojetín.
Co obnáší manuální lymfodrenáž?
V základu se jedná o terapii, která
se skládá z přesně daných masážních prvků. Protože jsou však lymfatické uzliny velmi citlivým a strategickým místem na našem těle, jde
spíše než o masáž - o jemné hlazení, které rozhodně nesmí být nepříjemné nebo dokonce bolestivé.
Lehký tlak, používání kruhovitých či
spirálovitých hmatů s pomalou frekvencí směřuje odtok lymfy ke sběrným uzlinám. U manuální lymfatické
masáže se nepoužívají žádné oleje,
masážní emulze, ani jiné přípravky.
Jak často masáž podstupovat?
„Jako prevenci obranyschopnosti
a očištění těla od toxických látek do-

poručuji tuto speciální masáž podstupovat pravidelně, nejméně jednou měsíčně. Pro boj s celulitidou,
otoky nebo migrénou je dobré přijít
na masáž v častějším intervalu,“
uvádí Leona Deutschelová a dodává: „Při absolvování většího počtu
masáží máme pro naše klienty připravené zajímavé cenové bonusy.“
Přijďte si i vy nechat z těla vyhnat
škodlivé látky a obnovit svou sílu
a obranyschopnost imunitního systému. V příjemném prostředí RELAX CENTRA Kojetín vám bude
manuální lymfodrenáž i relaxační
procedurou.
Materiály byly připraveny ve spolupráci s Leonou Deutschelovou,
majitelkou RELAX CENTRA Kojetín.

Inzerce

Jak poznat, že lymfatický systém
špatně funguje?
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Mateřská škola Kojetín
Květen v MŠ Kojetín
Květen, měsíc plný barev a rozkvetlých sadů i zahrad, je už za námi.
Děti z našich školiček čekalo plno
zajímavých a pestrých činností.
Ve středu 4. května 2011 děti
zhlédly v obou MŠ Tři maňáskové
pohádky v podání divadla Šikulka z Kroměříže. Příběhy o dětech
s jednoduchou zápletkou byly zároveň obohaceny písničkami.

jsme pozvali své blízké a potěšili
jsme je nejen písničkou, básničkou
nebo tanečkem, ale i malým vlastnoručně vyrobeným dárečkem.
Všem maminkám jsme popřáli hodně štěstí, zdraví, lásky a poděkovali
jim za jejich péči a starostlivost.
Ve středu 11. května čekal na děti
hned ráno autobus, který nejstarší
děti obou MŠ odvezl do Kroměříže na dopravní hřiště. Navázali
jsme tak na podzimní návštěvu.
Děti v první části sledovaly film
s dopravní tématikou zaměřený na
správné chování v dopravních situacích. Hlavní část probíhala na dopravním hřišti, kde děti v roli řidičů
koloběžek a kol získávaly praktické

a zvířátkách v rámci akce „Celé
Česko čte dětem“. Velmi důležité
je, aby děti získaly ke knihám vztah
a vracely se k nim především coby
školáci, kdy již budou moci číst
samy. A k tomu nám právě pomáhají tyto besedy.
Léto je za dveřmi, doba prázdnin
a výletů se blíží. Jako každý rok
jsme se tedy opět letos vypravili
na výlety za hranice našeho města.
Děti čekala cesta za poznáním exotických zvířat do ZOO Lešná a výlet
do Kostelan s programem „Hrdinové západu“. Děti měly možnost prohlédnout si ranč a okolí, zhlédnout
ukázky westernového ježdění, soutěže. Rodičům děti své zážitky ne-

dovednosti z oblasti chování cyklisty na křižovatce a poznávání dopravních značek.
Ve středu 18. května navštívila
obě mateřské školy Marie Ryšavá
z Městské knihovny MěKS Kojrzín
s besedou „Jak strašidla pomáhají
dětem“. Děti měly možnost vyslechnout ukázky z knihy Dračí pohádky, Strašidýlko Josífek a O dětech

jen pověděly, ale také namalovaly.
A teď už nás čeká jen poslední měsíc tohoto školního roku - červen.
Přejeme si, aby byl plný sluníčka,
ať si ještě užijeme radovánek na
školní zahradě a těšíme se na to,
co ještě v jeho závěru prožijeme.

Právě v tomto nádherném období
jsme slavili druhou květnovou neděli svátek všech maminek. Proto

8

vedení MŠ

6/11

Kojetínský zpravodaj

Mateřská škola sv. Josefa Kojetín
Jaro ve školce
sv. Josefa Kojetín
Venku začalo jaro. Do oken nakukuje sluníčko, zahrádky se zelenají
a kolem poletují ptáčci. Veselé jarní dny prožíváme i v naší školičce.
S dětmi pozorujeme svět kolem
sebe, všímáme si, jak se ze zimního spánku probouzí příroda a užíváme si sluníčka. To dětem dodává
spoustu pozitivní energie, kterou se
snažíme vkládat do učení básniček,
písniček a do pohybových cvičení,
která jsou motivována, jak jinak než
jarem.
Na začátku jara jsme se věnovali zvířátkům a jejich mláďátkům.
V rámci tohoto tématu jsme využili pozvání na statek. Děti si mohly
prohlédnout koně i hříbata, slepice,
králíky, prasátka a kůzlátka. Naši
drobotinu to velmi nadchlo a návštěvě jsme věnovali celé dopoledne.
Na procházkách jsme si také všímali
zvířátek kolem nás. S dětmi jsme si
pak povídali o zvířátkách domácích
i žijících ve volné přírodě.
Pak k nám přišla doba Velikonoc.
Učili jsme se velikonoční říkanky
a vyráběli jsme velikonočně moti-

vované výrobky. Velmi nám také
pomohl pan farář Ryšavý, který si s
dětmi povídal o podstatě Velikonoc
jako křesťanského svátku. Děti jako
vždy jeho výklad zaujal.
A máme tu květen, měsíc Panny
Marie. Pan farář opět věnoval dětem svůj čas, aby jim přiblížil, kdo
Panna Maria je a jak nás má ráda.
Za jeho práci s dětmi mu velice děkujeme. V květnu máme ale také
jeden velmi významný den, Den
matek. Na svátek maminek jsme se
s dětmi pečlivě připravovali. Nacvičili jsme si několik básniček a zároveň jsme pracovali na výrobě přáníček pro maminky. Když jsme měli
vše hotové a nacvičené, uspořádali
jsme besídku, na které jsme se maminkám patřičně předvedli. Besídka
začínala nejprve přivítáním a osla-

vou jara, kde děti odříkaly několik
říkanek a zazpívaly písničky. Ukázaly také, jak jsou pohybově nadané, a to při písničkách „Sedmikráska“ a „Zajíc“. Po tomto uvítáni jara
jsme básničkami popřáli maminkám
k jejich svátku a děti jim pak předaly přáníčka a obrázky. A protože se
to dětem náramně povedlo, dostaly
i sladkou odměnu.
Před námi je léto, děti se těší na
spoustu letního dovádění a my na
další krásné dny, které nám děti
prosluní svým veselým smíchem.
Veronika Kozubíková,
učitelka

Základní škola nám. Míru Kojetín
Výprava po stopách
posledního Přemyslovce
V úterý 19. dubna 2011 pokračovalo seznamování žáků pátých tříd
se zajímavostmi nejbližšího okolí,
tentokrát v rámci učiva vlastivědy - dějepisné a zeměpisné části.
Žáci dostali možnost vybrat si ze
dvou krásných měst - Kroměříže
a Olomouce. Po společné dohodě se žáci obou 5. tříd vypravili
do historické Olomouce, na jaře
krásně rozkvetlé. Cestou vlakem
si všímali, kterými místy projíždí
a na některá vysloveně čekali. I když
vlak jel poměrně rychle, podařilo se
nám alespoň na chvilku spatřit 500
let starý strom nazývaný „Král dub“
v lese Království, který podle pověsti stojí na místě dubu, pod nímž
nocoval král Václav III. před svým
zavražděním v Olomouci roku
1306. Než jsme se nadáli, už jsme

vystupovali na olomouckém nádraží. Jízda moderní tramvají byla
dalším zážitkem - řada dětí v ní jela
vůbec poprvé. Všem se nám podařilo nastoupit i vystoupit společně,
a tak jsme se mohli těšit na první
velkou prohlídku. Naše výprava
směřovala do Přemyslovského paláce, místa skonu posledního Přemyslovce Václava III. Chrám sv.
Václava na Václavském náměstí
v Olomouci děti ohromil svou majestátností. Obdivovaly pískovcové krajkoví na věžích. Jako myšky

procházely chrámovou lodí, pozorně naslouchaly výkladu, případně
se ptaly na to, co pro ně bylo neznámé. Návštěva arcidiecézního
muzea jim ukázala zdařilé spojení
dávné historie - základů přemyslovského hradu a moderní architektury. Nejvíc se jim líbila klenotnice
a honosný zlacený kočár. Díky pěknému počasí, jako stvořenému ke
Dni Země, jsme si prošli části Bezručových sadů, které se nacházejí
pod hradbami. Pozorovali jsme probouzející se přírodu, krásu starých
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Základní škola nám. Míru Kojetín
stromů i novou výsadbu. Cestou ke
Sloupu Nejsvětější Trojice (památka UNESCO) žáky zaujala kašna
znázorňující strom života a želvu,
která nese svět na svém krunýři.
Od úderu dvanácté hodiny jsme
sledovali olomoucký orloj s hanáckými motivy. Historickou prohlídku
jsme zakončili zcela prozaicky - občerstvením se v olomouckém Mc
Donaldu. Po obědě a zmrzlině jsme

Ohlédnutí
Zase se rok s rokem sešel, tedy ten
školní. Našim žákům se velice rychle
blíží okamžik, kdy si 30. června 2011
převezmou zasloužené ocenění vlastního úsilí - vysvědčení. Někteří budou
držet v rukou už své poslední, v pořadí deváté, ti už mají namířeno na další
školy, které si vybrali jako další krok
do života. Přejeme jim mnoho štěstí
a úspěchů v dalším studiu i cestě životem. Rádi je u nás opět přivítáme,
pokud si najdou cestu „domů“. Mnozí si odnesou své první, které si jistě
schovají, aby jej mohli někdy ukázat
svým blízkým. Ostatní mají možnost
nastartovat ten budoucí školní rok tak,
aby si na konci mohli říci - udělal jsem
všechno tak, jak nejlépe dovedu.
A co škola samotná? Jak se dařilo?
Základním úkolem každé školy, tedy
i naší, je naučit žáky použít znalosti i dovednosti v praktickém životě.
Není to úkol jednoduchý. Především
na druhém stupni (6. - 9. třídy) velice
záleží na mnoha okolnostech, zda se
podaří nastavit vnitřní klima tak, aby
děti byly maximálně motivovány na
cestě za vlastním úspěchem a pocitem dobře vykonané práce. Nelehkou
situaci nám připravuje stávající systém, kdy nám z pátých tříd odchází
řada žáků na víceletá gymnázia (letos
je to 16 z 46), a tím se razantně změní složení budoucích šestých tříd. Je
to zasloužená vizitka školy, ale každá
mince má svůj rub i líc. Přichází děti
z okolních malotřídek a „znovuzrození“ třídy je často doslova alchymie
vyžadující um a zkušenost třídního
učitele.
Co s tím můžeme dělat? Snažíme se
v rámci možností vylepšovat zázemí
pro výuku - v současnosti nám velice
pomáhá vyhlášený grantový program
„EU peníze do škol“. Našim záměrem
je podpora dělení vyučovacích hodin
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se opět přesunuli na olomoucké
přednádraží, prohlédli si moderní budovu Krajského úřadu Olomouckého kraje a nasedli do vlaku
směr domov. Největší zábavou ve
vlaku bylo prohlížení a posílání si
fotografií pořízených mobily. Některé zdařilé jsou i pod tímto textem.
Vlastivědná exkurze se podařila na
jedničku.
Bronislava Mračková
a Ivana Panáková
(čeština, matematika, cizí jazyky, informatika), aby se žákům usnadnila
cesta k vědomostem. Máme i nastavenou podporu žákům, kteří mají
doporučenou asistenci pedagoga,
čtyři třídy máme zařazeny do programu prevence rizikového chování,
vyučující připravují moderní výukové
materiály a doplnili jsme i vybavení
školy pomůckami, které nám budou
sloužit delší čas. Celý projekt je časově rozložen na 30 měsíců (my jsme
jej zahájili 18. října 2010). Kromě toho
se naši učitelé intenzivně vzdělávají
v programech, které podporují vlastní výuku i komunikační dovednosti.
Snažíme se informovat rodiče i veřejnost o našich aktivitách v regionálním
tisku i na školním webu.
Radost nám dělá již několikaletý výsledek zápisu do našich prvních tříd
- znovu v září přivítáme dvě třídy plné
dychtivých nováčků. Jistě nemalou
zásluhu na této naší vizitce mají naši
vyučující, kteří dlouhodobě odvádí
velice dobrou práci. Příznivou odezvu
mají tradiční akce typu snowboardového a lyžařského kurzu, školy v přírodě - zde se snažíme o nastavení
nového systému, který zpestří nabídku o vícedenní pobyt na environmentální základně Sluňákov (nedaleko
Olomouce). Každý úspěch v podobě
dobrého umístění ve vyšších kolech
znalostních soutěží nebo sportu nás
velice těší. Naše tradiční mezitřídní
soutěž „Vysaďme si vlastní les“ přinese škole prostředky na ocenění žáků
a společnosti více jak 50 tun starého
papíru (nasbíráme i čtyři kontejnery
za jeden den - rekord necelých 18
tun) - také je to signál o vztahu veřejnosti (rodičů i příznivců školy) k naší
škole.
Ke škole patří i naše školní družina.
Při rekonstrukci školy (2003 a 2004)
se prostory projektovaly na kapacitu
60 dětí a v současnosti naše vycho-

vatelky pracují ve čtyřech odděleních
s 90 dětmi. Našly řešení a celý chod
ve spolupráci s našimi partnery upravily tak, že se jednotlivé aktivity rozložily na více místech a nedochází ke
zbytečným kolizím. Pestrý program
družiny nabízí dětem odreagování od
práce ve škole. Družina velice úzce
spolupracuje i s vyučujícími a tato komunikace přispívá k velice dobrému
klimatu mezi dětmi.
Neopomenutelnou pozici kromě pedagogů mají naší správní zaměstnanci, ekonomkou počínaje a uklízečkami konče. Bez jejich aktivního
přispění by škola nemohla dosáhnout
současné úrovně. Patří jim za to veliký dík.
Samostatnou kapitolou jsou naši partneři - zřizovatel, DDM Kojetín a MěKS
Kojetín. Díky úzké spolupráci nám
rozšiřují nabídku podpůrných vzdělávacích aktivit pro naši výuku (DDM
a MěKS). Zřizovatel nám poprvé po
mnoha letech zajistil ekonomické zázemí podle našeho návrhu, a tím vytvořil nezbytný klid pro vlastní práci.
Komunikace se všemi je přímo vzorová a vždy najdeme společnou cestu
při řešení případných problémů. Patří
jim za to upřímné poděkování a věříme, že nasazenou laťku společně minimálně udržíme na dosavadní výši.
Nebyl to rok lehký, ale zase jsme se
posunuli dále. Máme co řešit, ale i
o tom je nekonečná práce pedagogů i všech, kteří jim pomáhají. Vždyť
všichni máme jeden cíl - připravit naše
děti co nejlépe pro život.
K blížícím se prázdninám (doba výletů a školy v přírodě už připomíná ten
čas) přejeme zaslouženou pohodu
a odpočinek. Vychutnejte si ten čas
podle svých přání, aby vás všechny
nabil potřebnou energií.
Za vedení školy
Zdeněk Šípek
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Hodnocení projektu
Nebát se a nekrást
Ve dnech 18. - 19. dubna 2011 se
žáci společenskovědního semináře
zúčastnili pobytové akce na Tesáku. Ta se konala v rámci projektu
„Nebát se a nekrást“, v tomto roce
zaměřeném na prevenci užívání
návykových látek. V příjemném
prostředí Hostýnských vrchů jsme
se seznámili s účinky vybraných
návykových látek. Kromě toho jsme
se ale zaměřili na různé strategie
odmítání drog a na prevenci, hlav-

Recyklohraní
Již třetím rokem se naše
škola zapojuje do projektu
Recyklohraní. Jde o projekt zaměřený na osvětu
mezi žáky, aby elektrospotřebiče
nevyhazovali do směsného odpadu nebo dokonce do přírody, ale
nosili je do sběrného dvora nebo
do školy, kde máme na elektroodpad kontejnery, které na objednávku odveze firma Asekol. Žáci naší
školy se díky projektu Recyklohraní dovídají zajímavosti o recyklaci
odpadů a mají možnost přímo třídit
drobné vysloužilé spotřebiče a plnit úkoly, které slouží k propagaci
významu třídění odpadu.
Škola vloni předala k recyklaci také
staré televize a monitory z počí-

Přípravná třída
„Jen si děti všimněte, co je krásy
na světě!“ J.Čarek

ně na sport. Zahráli jsme si také hry
proti drogám. Pobytová akce byla
velmi přínosná, žáci si odnesli mnoho dovedností a rádi na pobyt vzpomínají.
Pavel Navrátil

tačové učebny. Nezisková firma
Asekol nám poskytla informace,
kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin a vody jsme díky
tomu ušetřili životnímu prostředí.
Škola za tuto užitečnou činnost obdržela certifikát, který jme vyvěsili
na chodbě školy a jsme na něho
pyšní.
Z certifikátu „Environmentálního
vyúčtování“ se dovídáme, že žáci
naší školy uspořili 3kWh elektřiny,
44 litrů ropy, 11240 litrů vody
a 101 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů a produkci nebezpečných
odpadů. Když si uvědomíme, že
například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná
domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou tyto informace potěšující.

Debatní liga v Praze
Dne 2. května 2011 jsem se zúčastnil na pozvání asociace debatních
klubů, finálové debaty XVI. ročníku
celostátní soutěže debatní ligy, která se konala v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Finálová debata byla uskutečněna v anglickém
a českém jazyce na téma: Zavedení školného na českých vysokých
školách je krok špatným směrem.
Asociace debatních klubů je založena s cílem napomáhat rozvoji duchovních hodnot, humanitních cílů,
rozvoji vzdělání a kultury v České
republice. Sdružení napomáhá aktivnímu sebevzdělávání, které prostřednictvím Debatního programu
Karla Poppera naplňuje v rovině výchovné, vzdělávací a společenské.
A přesně v tomto duchu jsme se
snažili ve spolupráci současného
organizátora RDL Jakuba Kadlece
předložit prezentaci slečně Renatě
Berkyové, která zastupuje Roma
program Open Society Fund Praha,
a vytvořit ideální podmínky pro spolupráci rozvíjení sociální inteligence
a pozitivních mezilidských vztahů.
Marian Gábor,
asistent pedagoga

Vladimíra Vránová
V září 2010 byl v naší škole opět
otevřen přípravný ročník pro předškolní výchovu a vzdělávání dětí
s různými specifickými a vývojovými
problémy, dětí s oslabeným rodinným zázemím a dětí, které pocházejí z jazykově odlišného prostředí, ve kterém se nemluví jazykem,
v němž probíhá vzdělávání.
Včasná péče o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí v naší škole
je jednou ze základních aktivit realizovaných s cílem předcházet školní
neúspěšnosti a vzniku sociálních
handicapů.
Přípravná třída je nepovinná sou-

část základní školy, která má za
úkol volným a hravým způsobem
práce připravit děti na vstup do
školy. Vyučování má 4 vyučovací
hodiny a jejich charakter se liší od
vyučovacích hodin v ostatních třídách. Jsou rozděleny do kratších
časových úseků, jednotlivé činnosti se střídají, prolínají navzájem
a každá činnost je délkou i obsahem
přizpůsobena aktuálním potřebám
dětí. Výuka je prováděna formou
tzv. prožitkového učení a vychází
z individuálních potřeb, schopností a zájmů dětí. Motivace, pochvala a povzbuzení jsou zde prioritní.
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V závěru školního roku děti obdrží
pochvalný list a slovní hodnocení.
O úspěších a pokrocích dětí jsou
rodiče pravidelně informováni.
Cílem je poskytnout dětem v jedné
z rozhodujících etap v celoživotním
vzdělávání základy vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro
úspěšný vstup do ZŠ. Při práci vycházíme ze školního vzdělávacího
programu „Škola pro všechny“ a řídíme se metodami práce, které vycházejí ze specifických požadavků
dětí umístěných v této třídě. S institucionalizovanou výchovou, která
je důležitým doplňkem rodinné výchovy, se ve většině případů dosud
nesetkaly.
Dětem v naší přípravné třídě je věnována speciálně pedagogická intervence a logopedická péče. K dispozici je i školní psycholog.
Malý kolektiv dětí dává možnost individuálního přístupu ke každému
dítěti. Výuka probíhá v moderně zařízené třídě, ve které jsou jak lavice,
tak i hrací koutek s kobercem. Učebna je vybavena lavicemi, židličkami,
didaktickými pomůckami, pracov-

ními listy pro rozvoj grafomotoriky,
logického myšlení, řeči a předmatematických pojmů. Jsou zde hry, knihy, časopisy, logopedické pracovní
listy, geometrické tvary, počítadlo,
stírací tabulka s fixy, omalovánky,
vystřihovánky, leporela, hodiny, televize, DVD přehrávač s klasickými
pohádkami a PC s nainstalovanými
didaktickými hrami pro předškolní
děti. Herní koutek je vybaven kobercem pro hry a relaxaci, jsou tam
plyšová zvířátka, panenky, malá domácnost, stavebnice, dřevěné kostky, skládačky, magnetické tabulky,
puzzle, barevné korálky, xylofon aj.
Využíváme všechny prostory školy,
počítačovou učebnu, tělocvičnu,

venkovní sportoviště.
Společně s 1. stupněm se děti zúčastňují různých kulturních a společenských akcí (divadlo, filmová
představení, soutěže, apod.) Návštěvy prvního ročníku jsou motivující jak pro žáky prvního ročníku,
tak i pro děti z přípravného ročníku.
Úzká spolupráce s rodiči a individuální pohovory o jejich dětech mají
velký význam pro vztah mezi rodinou a školou.
Pro práci v přípravném ročníku je
důležité vytvoření příjemného prostředí a radostného ovzduší, a proto se naši předškoláci těší na každý
další den.
Dagmar Luxová

OU Křenovice
Úspěch prodavačů
Odborného učiliště
Křenovice
V pondělí 16. května 2011 se naši
žáci oboru vzdělání Prodavačské
práce zúčastnili celorepublikové dovednostní soutěže žáků obchodního
řetězce Kaufland ČR v. o. s. Soutěž
se konala na filiálce Praha - Vypich.
Do soutěže bylo vybráno celkem 30
žáků z celé republiky, na které čekaly velmi pěkné, hodnotné ceny. Soutěžící se utkali v sedmi disciplínách:
- vědomostní test,
- kartonový řez,
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Umístění našich žáků:
1. ročník:
Josef Kolář
1. místo (Kaufland Kroměříž)
Klára Cimermanová 2. místo (Kaufland Přerov)
2. ročník:
Karel Motyčka
1. místo (Kaufland Přerov)
Alena Geržová
2. místo (Kaufland Kroměříž)
3. ročník:
Marek Fuks
1. místo (Kaufland Kroměříž)
- rozhovor se zákazníkem,
- seřazení zboží podle ceny,
- jízda paletovým vozíkem,
- stavění čel a označení,
- výměna pásky ve váze.
Žáci podávali skvělé výkony, za které byli ohodnoceni vždy tři nejlepší

z každého ročníku.
Všem blahopřejeme za krásná
umístění a zároveň jim děkujeme za vzornou reprezentaci školy
a smluvních pracovišť odborného
výcviku.
Ilona Hudecová, vedoucí OV
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Kristýna Štecová první
v celostátní soutěži
Soutěž s názvem „Zítra odcházíme“
probíhala od 1. listopadu 2010 do
6. února 2011. Úkolem studentů od
15 do 20 let bylo napsat reportáž,

Zítra odcházíme
... díl 2.
Katka
A je to tu. Přemýšlela jsem, kdy a jak
to na nás asi vybalí. Celkem rychle.
Samozřejmě se to snažili prezentovat pozitivně, jakože jedeme do
Nového světa a podobné řeči. Ale
ta krutá pravda se nedala nijak natřít medem. Bylo mi těch tří děcek
líto. Bráchovi to ze začátku evidentně nedocházelo. Co by taky člověk
mohl chtít od sedmiletého kluka,
určitě ani neví, co je to vlastně emigrovat. Ondra byl na tom podobně.
Pavle už je přece jen jedenáct, takže té to asi došlo hned. Radši jsem
se na ně nedívala. Možná bych to
ani já nevydržela a rozbrečela se
s nimi.
Marek
Já vím, že kluci jako já už nebrečí.
Já jsem taky skoro nebrečel. Jen
trochu. Večer už jsem to dokonce
začal brát jako dobrodružství. Dověděl jsem se totiž, že ten Nový
svět je hrozně daleko, že je to tam
úplně jiné než u nás, že tam mají
všechno. Třeba až tam dojedem,
tak budem taky mít telefon a toaletní papír s kytičkama, třeba tam
kosmonautisti budou mít raketoplány zaparkované vedle domu a tohle
všechno. Nevím, co jsme dělali několik dalších dní. Furt jsme někam
jezdili a rodiče něco vyřizovali. Asi
museli nahlásit, že už nebudem
bydlet doma, ale v Novém světě.
Katka
Až den poté jsem si uvědomila,
kam že se to vlastně chystáme
utéct - do Ameriky. Konkrétně do
Kanady. Byla tam už totiž tátova
sestra Hana. Byla o dost starší než
on a emigrovala už hodně dávno,
ani já jsem si to nepamatovala.
Plán rodičů byl překročit hranice do
Rakouska, což je svobodná země,

esej nebo rozhovor na téma emigrace a života v exilu. Soutěž pořádala společnost Člověk v tísni ve
spolupráci s týdeníkem Respekt.
Do soutěže bylo zasláno celkem
51 prací a naše studentka Kristýna
Štecová - zvítězila!
Blahopřejeme ji k velkému úspěchu

a jsme rádi, že vám můžeme zprostředkovat na stránkách Kojetínského zpravodaje její soutěžní text.

a odtud odletět do Kanady. Při prvním pokusu o přestup nás odmítli.
Cítila jsem z dospělých, jak jsou
nervózní, přestože se to i přede
mnou snažili skrýt. Jeli jsme do
Lublaně na úřad, kde nám vyřídili
dokument, který nám měl umožnit
přestup přes hranice. Samozřejmě
to nebylo tak jednoduché. Já s tátou a se strejdou jsme na tom úřadě
čekali celý den.Vzali si mě, protože
umím celkem obstojně anglicky. To
umí sice táta taky, ale víc hlav víc
ví, znáte to.

nic. Odtud je prý možný nelegální
přechod přes hranice. Táta dokonce mluvil s nějakým vůdcem, co to
tam organizoval. Dospělí nad tím
uvažovali, ale nakonec se kolektivně shodli, že by to bylo s dětmi příliš
velké riziko.
Když jsme odtud odjížděli, navrhla máma, abychom jeli do hlavního města, tedy Bělehradu, našli
kanadskou ambasádu a zažádali
o azyl. Rozhodlo se, že to zkusíme.
Co nám taky jiného zbývalo.
Na ambasádě nám sdělili, že nám
nemůžou pomoct, ale jestli chceme
zažádat o status uprchlíků, můžeme jít na UNO neboli United Nations Organization. Dali nám adresu
a instrukce. Na UNO nás trochu
zpovídali a snažili se nás přemluvit, abychom se vrátili. Vysvětlovali
jsme jim, že to nejde, protože už
jsme se pokusili o útěk do Rakouska, což byl trestný čin. Čekalo by
nás politické stíhání, a tím pádem
máme nárok zažádat o azyl. Strávili
jsme tam pěkných pár hodin. Museli jsme vyplnit spoustu formulářů.
Ubytovali nás v táboře na kraji Bělehradu.

Marek
Zatímco Kačka s tatínkem a se strejdou šli do takové obrovské budovy,
já s maminkou, tetou, Pavlou a Ondrou jsme šli do města. Dali jsme
si zmrzlinu, chodili jsme po parku
a podobně. Bylo hezky, takže se mi
to líbilo, ale maminka s tetou byly
pořád nervózní. Večer jsme všichni jeli tam, kde jsme byli včera.
A pak jsme se zase vraceli. Nechápu proč.
Katka
Pokus o přechod č. 2 se opět nezdařil. Německy umím o něco hůř
než anglicky, takže jsem těm rakouským celníkům nerozuměla
úplně dobře, ale z toho, co mi řekli,
jsem se dověděla, že jsou ta naše
slavná lejstra neplatná.
Následovaly další pokusy. Všechny
bez úspěchu. Při pátém nám řekli,
že to mají všechno zaznamenané,
a jestli se o to pokusíme ještě jednou, předají nás československé
policii. A sakra!
Marek
Moc tomu nerozumím, ale mám takový pocit, že věci nejdou zrovna
podle plánu.
Katka
Šestý den jsme odjeli do města
Kranjska Gora blízko italských hra-

Druhý díl si můžete přečíst níže
a na třetí a zároveń poslední díl se
těšte v prázdninovém dvojčísle KZ
(červenec - srpen).

Marek
Objevili jsme se v nějakém táboře
se srandovním názvem - Košutňak.
Bylo to na louce a okolo byl les, takže jsme si měli kde hrát. Furt jsme
někde běhali, skákali, občas jsme
sbírali rajčata a slunečnici, které
rostly kolem, a zpívali si u toho:
„Skákal pes přes oves, přes zelený
pole, šel za ním myslivec, řekl mu ty
vole. Já jsem vůl, ty jsi vůl, my jsme
oba voli, protože skáčeme po minovém poli.“ Tuhle písničku nás naučil
děda na chalupě v Jeseníkách při
sběru rybízu. Tady to vlastně bylo
skoro jak na chalupě. Jak opravdové prázdniny.
...pokračování v dalším čísle KZ
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Gymnázium Kojetín
Vršky, kam se podíváš
I tak by
se dala
nazvat
situace ve
sklepě
gymnázia,
kde je máme povoleno skladovat
vršky pro postiženou Michalku.

Zástupci naší školy
se umístili na předních
místech krajského kola
SOČ
Maturita - nematurita, oktáváni
(a jeden student septimy) se i letos
pokoušejí probít do celostátního finále SOČ.
Krajské kolo, které se uskutečnilo
11. května 2011 na Reálném gym-

Od posledního vydání Zpravodaje
se totiž Michalčina sbírka rozrostla o neuvěřitelných 96,5 kg!
Největší zásluhu na tomto množství má internát Odborného učiliště v Křenovicích, které dovezlo 50
kg vršků. Nezahálela ani ZŠ nám.
Míru, která přinesla 25 kg. Velký
dík patří zejména Anetce Krybusové za necelých 14 kg, ale poděkovat musím celé 1 A, jmenovitě
Davidovi Bíbrovi, Aničce Hruškové a Kubovi Ovískovi, a také

celé 4 A, která nasbírala 3,3 kg.
Na Gymnáziu jsme vybrali dalších
19 kg. Naší nejpilnějšími „sběračkou“ je Dominika Fidrová. Zapomenout nesmím ani na veřejnost
a jejich 2,5 kg.
Celkově máme tedy pro Michalku
nachystáno necelých 200 kg vršků
a věřím, že se nám společnými silami podaří nasbírat ještě alespoň
100 kg navíc!

náziu v Prostějově, přineslo vavříny
vítězství pro Karla Beneše, který
soutěžil v oboru Informatika, druhé místo získali v oboru Politologie Martin Chytil, Marek Raclavský
a Tomáš Šestořád s prací o Bělorusku, třetí byl v oboru Ekonomie
opět Tomáš Šestořád, jenž se věnoval spotřebitelskému altruismu.
Práce Karla Beneše postupuje přímo do celostátního finále, ostatní
dvě práce čekají na tzv. licitaci, tzn.
že i ony mají šanci dostat se do fi-

nále soutěže SOČ. Všem studentům blahopřejeme.
-em-

Zuzana Kebzová

DDM Kojetín informuje
Druhý ročník
nepostupové soutěže
„Tanec je život“
V pátek 29. dubna 2011 měli možnost tanečníci vystoupit na 2. roč-

níku taneční nepostupové soutěže
v Kojetíně. Zúčastnilo se více než
70 tanečníků a diváci viděli 10 tanečních vystoupení - ze zájmových
kroužků Kvítko, Orientální tance I.
i II., Freedance, Gate I. i II. z DDM
Kojetín a tento rok vystoupili i hosté
z DDM Němčice nad Hanou se skupinami Orionorient, NH JVK a NH
HVK. Odborná porota ve složení
Hana Dvouletá, Kateřina Kapounová a Alexandra Klaperová neměla
vůbec jednoduchý úkol. Hodnotila
originalitu tance, kostýmy a jednotnost projevu u skupin, výběr hudby,
výraz a vzhled a choreografii. Každá taneční skupina získala nějaké
ocenění. Na závěr soutěže byly roz-

dány diplomy, medaile na památku
a sladkost. Děkujeme všem soutěžícím za odvahu a taneční výkony
a všem vedoucím za pracovitost
a trpělivost při přípravě tanečních vystoupení. Motto soutěže je příznačné nejen pro všechny zúčastněné
- „Tanec je jako život, můžeš upadnout stokrát, ale zvednout se musíš
vždycky!“
po

PŘIPRAVUJEME
NA ČERVEN:
3. 6. 2011
Na kole kolem Moravy
8. - 9. 6. 2011
Čmelda a Brumda
- program pro MŠ
12. 6. 2011
Pohádka O pračlovíčkovi
Hraje Divadélko Tramtárie
(ve spolupráci s CSS Kojetín)
19. 6. 2011
Rodinné olympijské hry
- slavnostní vyhodnocení
a ukončení ROH
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Letní tábory DDM Kojetín
LETNÍ TÁBORY 2011
2 . - 7. července 2011
CYPRINUS CARPIO
- stanový rybářský tábor
na Pálavě
11. - 15. července 2011
U NÁS V KOCOURKOVĚ
- příměstský tábor
- soutěže, hry, koupání,
plavba parníkem,
návštěva ZOO

11. - 15. července 2011
NA KOUZELNÉM KOBERCI
- pobytový tábor v Luhačovicích,
ubytování na zámku v Luhačovicích
- výtvarná činnost, koupání,
ochutnávka pramenů a oplatků

15. - 19. srpna 2011
VZHŮRU DO OBLAK
ANEB
VEZMEME TO KO(S)MICKY
- příměstský tábor, soutěže,
hry, koupání

17 . - 29. července 2011
ASTERIX A OBELIX
- stanový tábor v Nejdku u Bělotína
- celotáborová hra, soutěže, kamarádi, výlety, odměny

20. - 25. srpna 2011
SOPTÍKOVO
DOBRODRUŽSTVÍ
- tábor pro malé hasiče

Pionýrská skupina Kojetín
Pionýrská skupina Kojetín pořádá tradiční

Letní tábor v Rajnochovicích
od 4. do 16. července 2011

S celotáborovou hrou Cesta k půlnočnímu zvonu se letos podíváme do země Narnie,
a to za příběhem tak tajuplným, že bude potřeba mnoho zkušeností, znalostí
a dovedností, abychom dovedli příběh ke zdárnému konci.
Na to všechno vás však připravíme a společně uspějeme i tentokrát.
Neváhejte se tedy včas přihlásit k novému dobrodružství…

CENA TÁBORA: 3000 ,- Kč
V ceně tábora je zahrnuta:
doprava na tábor a zpět, doprava na výlety a vstupné, ubytování ve stanu s podsadou,
strava 5x denně, pitný režim a pojištění
Všichni oddíloví vedoucí jsou proškoleni pro práci s dětmi.
Tábor je pořádán za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Prihlášky jsou k dispozici:
- VIC Kojetín, Masarykovo nám. 8, 752 01 Kojetín, tel.: 581 202 202
- MěKS Kojetín, nám. Republiky 1033, 752 01 Kojetín, tel.: 581 762 046,
- Marek Štětkář, Olomoucká 353, 752 01 Kojetín, tel.: 777 709 432,
info, foto, mapa a on-line rezervace: http://luckywhile.webzdarma.cz/vlci.html,
nebo: www.dobrytabor.cz
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Městská knihovna MěKS Kojetín informuje...
Z květnových akcí Městské knihovny MěKS Kojetín

„Pohádkový kolotoč“ - beseda o pohádkách klasických i těch moderních, pohádková
soutěž, výstavka pohádkových knih - pro žáky 2. - 5.tříd ZŠ Sladovní

„Měj rád a poznávej zvířata - část I. Psi“ - beseda plná příběhů o soužití člověka se psem,
soutěž ve znalostech „psího světa“, tematická výstavka - pro žáky 6. tříd ZŠ Sladovní

„Hanácké pohádky a pověsti Bohumíra Štégera“ - povídání o hanáckých pohádkách a pověstech, ale také
vzpomínání na slavného kojetínského rodáka - ve spolupráci s Charitou Kojetín

Připravujeme:

Mezinárodní
týden čtení dětem

také se zapojíme
do této mezinárodní akce:

Mezinárodní týden čtení dětem,
jehož organizátory jsou
„Celé Česko čte dětem“
a „Cala Polska Czyta Dzieciom“,
bude probíhat
od 1. do 7. června 2011
ve městech a obcích v celé
České republice a v Polsku

- ve spolupráci s mateřskou
školou v Kojetíně připravíme
v tomto týdnu čtení dětem
a knihovnická minima
v dětském oddělení knihovny

Cílem MTČD je zahájení trvalé
mezinárodní spolupráce
organizací, které svými činnostmi
a aktivitami vychovávají k lásce
k literatuře a prostřednictvím
společného čtení budují pevné
vazby v rodině. (www.nkp.cz)
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- společné čtení bude probíhat
také s dětmi ze školních družin

PROVOZNÍ DOBA:
Oddělení
pro dětské čtenáře
pondělí:
úterý:
středa:

13 - 16 hodin
13 - 16 hodin
13 - 17 hodin

Oddělení
pro dospělé čtenáře

- propagace společného
čtení dětí a rodičů
nebo prarodičů v rodinách

úterý:
8 - 12 a 14 -17 hodin
čtvrtek:
8 - 12 a 14 -17 hodin
pátek a sobota:
8 - 12 hodin

Akce jsou zároveň jedním
z příspěvků projektu
„Obec přátelská rodině“

www.kojetin.cz/meks/knihovna
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Z květnových kulturních akcí

V pátek 6. května 2011 vystoupila před zcela vyprodanou sokolovnou populární travesti skupina Screamers
s pořadem „Screamers v říši divů“. Fanoušci skupiny se můžou těšit na další setkání, a to 18. listopadu 2011.

Láska, něžnost, ale také zášť, nechuť ke komunikaci a vysloveně otevřené nepřátelství - i tak se může vyvinout
manželství po padesáti letech společného života. Záleží jen na nás, kterým směrem se vydáme.
Úsměvnou a přitom i mrazivou cestu lidským životem rozehrálo v pátek 20. dubna 2011 Divadlo Amadis z Brna
v české premiéře. Jednalo se o pět úsměvných jednoaktovek s názvem Smíšené dvouhry (J. Sauders: Nejlepší
přítel člověka, L Brook: Skóre, A. Ayckbourn: Od desíti k pěti, D. Campton: Není nad slanečky, H. Pinter: Noc).

První kojetínský Majáles je úspěšně za námi. Konal se v sobotu 21. května 2011 za účasti kapel - Cocotte
minute, N.V.U, Hannibal lecter, Crashpoint, Scream of the lambs, Head2down, Hanz´s fuckers, Sic.engine,
Něco mezi, The sage a DJ´s - Hrrnec (drum nad bass), Karel Brojler (drum and bass), Hory_Doly live (elektro
house), Wiit & Zaion (drum and bass), Ni-gazz (drum and bass), Tilac (techno), Funsmaker (electro house),
Torin (techno), Lecher (drum´n´bass). Díky klukům z Hannibal Lecter a vzkaz - těšíme se na další ročník!
Foto: Nela Jeřábková, Siraona photography

Za deštivého počasí se uskutečnila akce s názvem „Zábavné odpoledne
pod Májkou“ v rámci projektu „Kojetín - šťastný domov“. V dopoledních
hodinách v dvorním traktu DPS Dr. E. Beneše hasiči z Popůvek vztyčili
májku (děkujeme!) a odpoledne proběhl program pro děti, rodiče a seniory.
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Kam za kulturou
Zájezdní vystoupení - komedie
divadelního souboru Hanácká scéna MěKS Kojetín
Woody Allen: ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
pátek 3. června 2011 - 19.30 hodin
Kulturní dům Lobodice
Tradiční akce pro děti k svátku

vítání léta

pátek 3. června - 17 hodin
Program: Dechový orchestr ZUŠ Kojetín,
Sluníčko DDM Kojetín, Mateřská škola Kojetín
Kvítko a Free dance DDM Kojetín, Lucky While,
Mažoretky Kojetín

Výstava děl významných kojetínských rodáků

Marie Gardavská,
Stanislav Hlobil st.,
Gustav Vožda, Vojtěch Štolfa,
Vladimír Novotný
Výstava otevřena od 4. dubna do 3. června 2011
Výstava z díla člena tvůrčí skupiny Signál 64

JOSEFA BÍBRA

(80. výročí narození)
Výstava otevřena
od 13. června do 29. července 2011
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

POHÁDKA

Poslední divadelní večer
před divadelními prázdninami

Divadelní spolek Kroměříž

ČÁRY BÁBY COTKYTLE

Nádvoří VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
Letní koncert pěveckého souboru MěKS Kojetín

cantas - hudební kolotoč

pátek 17. června - 18 hodin
Soubor vede a hudebně doprovází: Zuzana Zifčáková
Diriguje: Renata Vozková
Hosté: Něco Mezi Prostějov
Sokolovna Kojetín
Letní multikulturní festival

BOŽKOV FEST 2011

pátek 17. června - sobota 18. června 2011
pátek: Hudební altánek od 18 hodin - Dement
Punk, Ginger, N*S*O*S, Imodium, Ad Libitum,
Bumbrlíci z Pomerančové zahrady
sobota: Hlavní scéna od 12.30 hodin - D.U.Bmusic, Segment, My Wave, Johny Said The Number,
Škwor, Anna K. s kapelou, Vypsaná fixa,
Dark Gamballe, Bethrayer, Hannibal Lecter
Areál Střelnice Kojetín
Ceny vstupenek: Vstupenka na oba dny
Na místě: 250 Kč, děti od 11-ti do 14-ti let: 150 Kč,
děti do 10-ti let v doprovodu rodičů: zdarma, tělesně
postižené osoby na invalidním vozíku: zdarma
Předprodej: 170 Kč
Předprodej vstupenek:
od 30. května do 16. června 2011
Kojetín: Bar u Foťáka - náměstí Míru, Na Košíku
- Hanusíkova ulice, Vzdělávací a informační centrum
- Masarykovo nám. 8

☺KŘENOVicKÉ MLÝNY

sobota 25. června 2011 - 20 hodin
Uvádí: Divadelní spolek Smotaná hadice Křenovice
Příběh se odehrává kdysi dávno a kdesi
na útvaru ČSLA.
●Režie: Hana Hásová●Zvuk a světla: Tomáš Zavadil●
●Kostýmy a scéna: Všichni, Army shop●Choreografie:
Tomáš Mikulička●Nápověda: Tereza Panáková
Hrají: Podplukovník Malík - Emílie Vránová●Boženka - Eva
Baselová●Vojín Šimák - Alena Navrátilová●Vojín Čapek - Martina
Večerková●Desátník Toman - Ilona Pospíšilová●Vojín Houska Jana Hrušáková●Vojín Maršík - Veronika Pospíšilová●Poručík
Horáček - Hana Svačinová●Kapitán Sládek - Květoslav Vrána/
Alice Vránová●Major Buzgo, Viela - Kamila Pospíšilová

Sokolovna Kojetín, vstupné: 60 Kč
Letní akce pro všechny

MEJDAN V TRÁVĚ

pátek 1. července - 18 hodin
Program: Kytary,
harmonika, táborák, špekáčky,
exhibice s lasem a bičem, ohňová show...
Bývalý cvičák u Loděnice Kojetín
Prázdninové odpoledne pro rodiče a děti

sjíždění moravy

pátek 22. července - 14 hodin
Program: Jízda na lodích
od Bolelouce do Kojetína (počet míst omezen!),
na loděnici zpívání u táboráku, opékání špekáčků,
hry a soutěže pro děti
Informace a přihlášky: MěKS Kojetín - Sokolovna,
VIC Kojetín, telefon: 774 001 405, 774 001 403

Srpnové městské oslavy

KOJETÍNSKÉ HODY 2011

12. - 14. srpna 2011

Bohatý doprovodný i hlavní nedělní program
Jízda králů, krojovaný průvod, předání hodového práva, přehlídka národopisných souborů, jarmark,
hry a soutěže pro děti... Můžete se těšit na kapely MIG 21, Něco Mezi Prostějov, Leopardi Lipník n. B.
Hlavní nedělní program - Masarykovo náměstí Kojetín
Týden hudby na náměstí

KOJETÍNSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2011

Masarykovo náměstí Kojetín
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Kojetínský divadelník
Zprávy z divadla
V pátek 20. května 2011 v Kojetíně
proběhlo poslední představení ze
série předplatného pátečních divadel, inscenace Smíšené dvouhry
v podání divadla Amadis Brno. Jelikož se na jevišti nejenom hrálo, ale
i sedělo, kojetínská sokolovna v pátek po dlouhé době dosáhla vyprodaného představení. Místní publikum
si tedy protentokrát zaslouží velkou
pochvalu, i když se tomu muselo trochu pomoct. Jestli takto budou kojetínští pokračovat dál, společným
úsilím můžeme vybudovat vcelku
kvalitní diváckou základnu.
Co se našeho hanáckého mikroregionu týče, následující událostí na
divadelním poli bude premiéra křenovického souboru Smotaná hadice. V pátek 10. června v osm hodin
večer Křenovice poprvé uvedou své
pečlivě nazkoušené představení
s názvem Křenovické mlýny, ke kterému všechny členky přistupovaly

tak pilně a důsledně, že jej nacvičovaly skoro rok. Ničeho se nebojte,
na znamení míru s sebou vezměte
flašku rumu a přijeďte se podívat na
výsledek. Při příjezdu do obce pouze
vytáhněte ruku s lihovinou z okénka
a mávejte na pozdrav. Opravdu nic
se vám pak nemůže stát.
Pokud se najdou tací, kteří na premiéru Křenovických mlýnů nestihnou dorazit, budou moci zhlédnout
představení i v Kojetíně, a to hned
v sobotu 25. června 2011 v osm hodin večer. Toto divadlo bude také zakončením sezóny před divadelními
prázdninami, a tak se nezapomeňte
přijít vybouřit, protože pak dlouho nic
nebude. Až v září se zase můžeme
těšit na pokračování divadelních
pátků, jejichž program je zatím velmi přísným sokolnickým tajemstvím,
jehož obsah neznají ani na sokolovně. S jistotou však víme, že přijedou
soubory, které příští rok projdou přitvrzenými, velmi tvrdými kritérii, jako
například že budou muset hrát mini-

málně čtyři pětiny uváděného představení v českém jazyce. A taky si do
Kojetína pozveme jenom ty nejlepší
v rámci postupových přehlídek v Děčíně a ve Vysokém nad Jizerou.
Poslední věcí, kterou byste měli
vzít na vědomí, než vám myšlenky
a zbožná přání začnou létat na Mauricius, na Naxos a do Dominikánské
republiky, je konání dvacátého ročníku Divadelního Kojetína. Některým to možná došlo v průběhu letošního devatenáctého ročníku a už
se na tu velkou událost začali připravovat, ale opozdilcům to pro jistotu
oznamujeme ještě takto explicitně,
tedy „na plnó hobo“, jak se říká na
Hané. Ano, je to tak, Divadelní Kojetín bude mít dvacet let, což se nestává běžně, takže si už teď zapište do
notýsku, že mu v březnu máte přijít
pogratulovat.
A to je asi tak všechno, co byste
před divadelními prázdninami měli
o divadle vědět. Divadlu zdar!
Hana Hásová

Kurzy MěKS Kojetín 2011/2012
JAZYKOVÉ KURZY

TANEČNÍ KURZY

- JAZYK ANGLICKÝ

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

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

- JAZYK NĚMECKÝ
- JAZYK RUSKÝ

POHYBOVÉ KURZY
- JÓGA

Každé úterý od 17 do 19 hodin,
Malý sál Sokolovny Kojetín
Permanentka: 350 Kč/ 10 vstupů
Cvičitelka: Alena Flegelová

- CVIČENÍ PILÁTES METODOU
Každé úterý od 19 do 20 hodin
sál VIC Kojetín, permanentka: 300 Kč
(10 vstupů + jeden zdarma)
Cvičitelka: Monika Paráková

- zumba

Každé pondělí od 19 do 20 hodin
Cvičitelka: Gabriela Matoušková
Každá středa od 18 do 19 hodin
Cvičitelka: Denisa Kopřivíková
sál VIC Kojetín, vstup: 60 Kč/hodina

- štíhlá a fit

Každý čtvrtek od 18.30 do 20 hodin
sál VIC Kojetín, vstup: 50 Kč/hodina
Cvičitelka: Radka Michálková

Každý čtvrtek od 17 do 19 hodin,
sál Sokolovny Kojetín, cena: 600 Kč/1 účastník
(10 lekcí + prodloužená + závěrečná kolona)

- TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ

Každý čtvrtek od 19.30 do 21.30 hodin,
sál Sokolovny Kojetín, Cena: 1.000 Kč/pár
(6 lekcí + závěrečná taneční).

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

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

DIVADELNÍ SOUBOR
Divadelní soubor
Hanácká scéna při MěKS Kojetín
Zkoušky každé úterý od 18 hodin,
Sokolovna Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

UMĚLECKÝ SOUBOR

Tvůrčí skupina
Signál 64 při MěKS Kojetín

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

PĚVECKÝ SOUBOR
Pěvecký soubor
Cantas při MěKS Kojetín

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

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY
Městské kulturní středisko
nám. Republiky 1033, Kojetín

telefon: 581 76 20 46, 774 001 405

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

PRODÁM
ČISTOKREVNÁ ŠTĚŇATA
ANGLICKÉHO KOKRŠPANĚLA
CENA: 3000 Kč

Telefon: 605 301 609
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Ze života katolické farnosti
Milí čtenáři,
měsícem červnem pomalu vstupujeme do letního období, do času
prázdnin a dovolených, horkých
dní a dlouhých večerů, do doby
odpočinku. Být v takový čas doma
se nechce, léto patří spíš plavání,
kolu, nebo procházkám, zahrádce,
či turistice, prostě aktivitám všeho
druhu. Na televizi a knížky bude
přece dostatek času, až se obloha
zatáhne a dny zkrátí.
Přesto bych v tomto zamyšlení
chtěl obrátit pozornost právě k jedné knize, k Bibli. Všichni víme, co
Bible je, ne každý už ji ale někdy
držel v rukou, málo lidí ji skutečně
četlo a jen hrstka se k ní vrací neustále. Jedinečnou příležitost se s ní
seznámit dostali obyvatelé našeho
města krátce před Velikonocemi.
V týdnu od 18. dubna totiž v České republice probíhal již třetí ročník akce „Celonárodní čtení Bible“
a mezi přibližně 75 přihlášenými
městy a obcemi byl i Kojetín. Z „Knihy
knih“ jsme na našem náměstí četli
v sobotu 23. dubna 2011 odpoledne.
Celé setkání výborně zorganizovali manželé Davisovi a s vybavením
i technickým zajištěním pomohli
manželé Williamsovi.
Za účasti zástupců místní katolické
farnosti v čele s farářem P. Pavlem
Ryšavým, sboru Církve československé husitské s farářkou Olgou
Malou, věřících obou církví i dalších
obyvatel města zde nejprve zazněla věta z Janova evangelia „Neboť
Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo
v něho věří, nezahynul, ale měl
život věčný.“ Vybraní zástupci
obou církví ji zde přečetli v deseti jazycích, vedle těch světových zazněla například i latina, romština nebo arabština.
U pultíku se pak začali střídat zájemci o předčítání z Markova evangelia. Během téměř dvouhodinové
četby, do níž se zapojily necelé dvě
desítky přítomných, zaznělo všech
šestnáct kapitol novozákonní knihy
o životě Ježíše Krista.
Jaký je smysl takového setkání,
mohl by se někdo ptát. V prvé řadě
chtějí pořadatelé upozornit ty, kteří
neměli příležitost poznat křesťanství do hloubky, že něco takového
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jako Bible existuje a že z ní vyrůstá
život a působení církevních společenství. Tím, že vycházejí do ulic
a čtou zde Písmo, považované za
posvátné, také ukazují, že Bible
není nějaká mrtvá litera a pouhý
doplněk bohoslužeb, ale že je to
živé Boží slovo, vhodné do každé
životní situace. Právě pravidelná
četba Bible by měla být jedním ze
základních stavebních kamenů
každodenního života křesťana.
Jistě, byly dříve časy, kdy soukromá četba Bible byla považována
za nedůležitou, kdy sehnat Písmo
svaté ve srozumitelném jazyce
představovalo nepřekonatelné obtíže - kvůli pořizovacím nákladům
nebo obstrukcím úřadů. Dnes však
již nic nebrání tomu, abychom se
do Božího slova začetli. Nejlevnější
Bible se dají pořídit za dvě stovky,
k dispozici je řada různých překladů
(k tomu, aby se v nich lépe zorientoval, může člověku pomoci například
webová stránka http://cs.wikipedia.
org/wiki/Moderní_české_překlady_Bible) a mnohé z nich jsou na
internetu dostupné i zcela zdarma.
Vnější překážky tedy nejsou, zbývá
jen otevřít knihu, považovanou za
nejčtenější a nejvydávanější v dějinách lidstva, a nechat se oslovit
texty, z nichž se zrodilo křesťanství
i celé dva tisíce let evropské kultury.
Jiří Gračka

English Corner
For this English Corner I will give
you a short recap of things that
happened in the month of April. In April we celebrated a few
birthdays in our family. I think it
is very interesting the way that
Czech people give their wishes
to the birthday person. Everyone stands in a line, they shake
hands with the person, and
then they give a long list of various good things that they wish
for the person in the coming
year. In America it is not typical
to make a fuss about someone’s birthday. Maybe a small gift
and a greeting card is given to
the person. If you miss your friend’s birthday, you can always
send a belated birthday card. In
April we also celebrated Easter.
I enjoy going to different people’s houses and whipping the
women! I even translated the typical Czech rhyme into English:
Hody hody, doprovody, give me
a colored egg, if you don’t have
a colored one, give me at least
a white one, the hen will bring
you another. The Saturday before Easter Sunday, I organized
a public reading of the Bible on
the square. It was an ecumenical event between the Catholic
Church and the Hussite Church.
It was nice for believers to work
together in a joint effort to worship God.
recap (ri:’kap) - shrnutí
wishes (wiʃez) - přání
shake hands (ʃeik handz)
- podat ruku
various (və’raiəs) - různý
make a fuss about (meik a fus
ə’baut) - dělat povyk kolem
belated (bi’leitid) - opožděný
whip (wip) - šlehat
rhyme (raim) - říkadlo
public (pablik) - veřejný
ecumenical (ekjumenikəl) - ekumenicky
joint (ʤoint) - společný
effort (efət) - úsilí
worship (wə:ʃip) - uctívat
Jay Davis
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Centrum sociálních služeb Kojetín
Zpívání pro radost
a přátelství
Centrum sociálních služeb Kojetín
si v rámci projektu „Kojetín - šťastný domov“ pozvalo do Víceúčelové klubovny 8 seniorů a zdravotně
postižených občanů, aby společně strávili odpoledne plné zpěvu.
V tomto odpoledni, které vedl Anto-

Promítání na DPS
Na pondělí 16. května 2011 si Alois
Křepelka, který s CSS Kojetín spolupracuje, připravil v kulturní místnosti na DPS J. Peštuky promítání
prezentací a fotografií pro seniory
bydlící na DPS.
Promítaly se fotografie a prezen-

nín Ježowicz (dlouholetý učitel zpěvu) se všichni mohli naučit zpívat,
tvořit písně ze slov a učit se správnému dýchání. Každý účastník dostal zpěvník a pracovní sešit, podle
kterého může trénovat i doma. Aby
nezůstalo pouze u teorie, zazpívali
si i několik známých lidových písní.
Všem přítomným se odpoledne se
zpěvem velmi líbilo a těší se na další setkání.
tace s různou tématikou, například
o přírodě, zvířatech, zahradách, fotografie z vítání jara, které CSS Kojetín pořádalo minulý měsíc a jiné.
Tato akce se mezi obyvateli DPS
těší velké oblibě, na akci se vždy
všichni těší a dokazuje to také hojná účast 15 seniorů.
Lenka Slováková

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

PROGRAM NA MĚSÍC ČERVEN 2011

PRO VŠECHNY SENIORY Z KOEJTÍNA A OKOLÍ
Program mimo stálé aktivity:

Filmový klub pro náročného diváka
pátek 10. 6. 2011 od 9 hodin
Film „ V jednom ohni“
- zabývá se otázkami
partnerského soužití
- Doporučuje i jáhen
Pavel Martinka!
středa 22. 6. 2011 od 14 hodin
Zdravotní přednášky lékařských
kapacit
Yvona Hrčková: „Osteoporoza“
Miloš Táborský:
„Primární prervence
kardiovaskulárního onemocnění“

Z akcí, které se konaly...
Velikonoční jarmark přinesl potěchu malým i velkým. Na výrobcích
se podíleli klienti i pracovníci. Tímto
bychom rádi poděkovali všem, kteří s přípravou pomáhali, i těm, kteří
se přišli k nám podívat. Velikonoční
období nám zpestřilo i vystoupení
Rodinného klubu Maria.

čtvrtek 23. 6. 2011 od 9 hodin
Mše svatá v 9 hodin
v kostele Nanebevzetí
Panny Marie
úterý 7. 6. 2011 od 12 hodin
Pedikúra
v Domě svatého Josefa
- zájemci hlaste se telefonicky
nebo osobně v Domě sv. Josefa,
přezůvky a ručník sebou
- bude probíhat od 12 hodin

středa 29. 6. 2011 9 - 17 hodin
Den otevřených dveří v Charitě
V rámci dnů otevřených dveří vám
bude umožněna prohlídka všech
prostor a zařízení Charity Kojetín.
Můžete získat zajímavé a důležité
informace o činnosti a akcích
zařízení.
Rádi vás přivítáme!
Přijďte se k nám podívat!
Usměvavé pracovnice vás zvou
k dobré kávě a besedě.

Na všechny programy je možný dovoz charitním autem
po předchozí osobní nebo telefonické domluvě
V cyklu zdravotních přednášek
jsme otestovali naši paměť. Naučili
jsme se trénovat mozek a dozvěděli jsme se spoustu nových a užitečných informací o prevenci a o tom
jak pečovat o lidi postižených Alzheimerovou chorobou.
V minulých dnech jsme oslavili
Den matek za doprovodu bohatého programu dětí z MŠ sv. Josefa.
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Charita Kojetín - Dům svatého Josefa
Děti si připravily básničky, písničky
a každou maminku a babičku obdarovaly kytičkou.
Také návštěva židovského hřbitova
v Holešově se nám vydařila. Viděli
jsme více než 1000 náhrobků, které
vznikaly již od 15. století. Židovské
centrum patří mezi významné kul-

turní památky města Holešova.
V Městské knihovně jsme se dozvěděli zajímavé věci o historii „Kojčáků - pepřkařů“. Hanácké povídky
sbíral zdejší rodák Bohumír Štéger.
Těšíme se na další akce ve spolupráci s Městskou knihovnou MěKS
Kojetín.

Církev Československá husitská
NÁBOŽENSKÁ OBEC KOJETÍN A TOVAČOV
Program setkání v červnu 2011
„Ne (lidskou) silou a mocí, ale mým Duchem!“ Praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6b
1. 6., 8. 6., 15. 6., 22. 6. a 29. 6. 2011 (středa)

6. 6., 13. 6., 20. 6.*a 27. 6.* 2011 (pondělí)

od 18.00 hodin v Husově sboru

od 13.40 hodin na ZŠ nám. Míru, 5.B

2. 6., 9. 6., 16. 6., 23. 6. a 30. 6.* 2011 (čtvrtek)

7. 6., 14. 6., 21. 6.* a 28. 6.* 2011 (úterý)

od 16.00 hodin na faře

od 12.45 hodin a od 13.40 hodin na ZŠ Sladovní (1. a 8. tř.)

5. 6. 2011 (neděle)

7. 6. 2011 (úterý)

Modlitby a zpěvy z Taizé

Biblická hodina v Kojetíně

Bohoslužby ve Skalce

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
5. 6., 12. 6., 19. 6. a 26. 6. 2011 (neděle)

Bohoslužby v Kojetíně

od 10.00 hodin v Husově sboru

Duchovní výchova

Duchovní výchova

Biblická hodina Tovačově

od 15.00 hodin v DS Tovačov (společenská místnost)
19. 6. 2011 (neděle)

Bohoslužby v Polkovicích

od 8.15 hodin v Polkovicích (obřadní síň OÚ)

Petr se ujal slova a řekl: „Opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě se mu líbí, kdokoli
Ho ctí a koná spravedlnost. To je to poselství, které Bůh svěřil synům Izraele; jím zvěstuje pokoj skrze
Ježíše Krista, který je Pánem všech.“ Skutky apoštolské 10,34-35
*uskuteční se ve farní kanceláři v Husově ul.
Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho dalšího najdete
na našich webových stránkách: http://ccshkojetin.wz.cz/ nebo http://www.ccshkojetin.ic.cz/
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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 můžete číst a studovat on-line na webu:

http://online.bible21.cz/
Objednat Bibli lze přímo na: http://www.nbk.cz/obchod/
katalog/bible/ nebo také na farním úřadě CČSH v Kojetíně.
3. ročník Celonárodního čtení Bible
V Česku se rodí nová velikonoční tradice. Důkazem je
letošní již 3. ročník akce Celonárodní čtení Bible, ke kterému se již tradičně připojil Český Rozhlas 6, Městská
knihovna v Praze, Židovské muzeum a Svaz knihovníků
a informačních pracovníků ČR. Záštitu nad celou akcí
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Církev Československá husitská
převzal ministr kultury Jiří Besser,
pražský primátor Bohuslav Svoboda
a předseda Ekumenické rady církví
v ČR Joel Ruml.
Smyslem akce je připomenout veřejnosti smysl velikonočních svátků
a upozornit na Bibli jako naše společné kulturní a duchovní dědictví.
Veřejné čtení Bible probíhá většinou
na ulicích a náměstích, mnohde také
ve veřejných knihovnách. Akci pořádá Nadační fond Bible21 (NBK) ve
spolupráci s řadou církví, knihoven
a dalších organizací.
I potřetí se četlo u nás v Kojetíně,

letos dokonce přímo na Masarykově náměstí u kašny, opět na Bílou
sobotu. Díky úsilí bratra Joe Davise
se zúčastnili čtení i sestry a bratři z
ekumény.
Celkem se tento rok 2011 k celonárodnímu čtení Bible připojilo 75 obcí
a měst.
Nadace NBK vydává v nakladatelství Biblion: Kapesní průvodce Biblí
Bible je nejrozšířenější knihou na
světě. Ale kolik toho o ní skutečně
víme? Jak vznikla? Jaké texty obsahuje? Jaké má historické a kulturní
pozadí? Jaký vliv měla v průběhu

staletí na vývoj společnosti? Na tyto
a mnohé další otázky odpovídá tato
publikace.
Hlavní přednosti knihy:
- čtivý a stručný text,
- citáty známých osobností z celého
světa,
- slovníček klíčových slov,
- barevné fotografie,
- atraktivní design.
Více na: http://www.nbk.cz/clanky/
kapesni-pruvodce-bibli
Jiří Pleva

Ze sportu
Bowling City Kojetín
vyhrál ligu
Rok s rokem se nám opět sešel
a zavřeli se za námi vrátka letošní
sezóny amatérské bowlingové ligy.
Pro naše družstvo to byla již čtvrtá sezóna. Jen pro připomenutí:
1. sezónu jsme vyhráli druhou ligu
a postoupili do ligy první, 2. sezónu suverénně vyhráli i ligu první
a 3. sezónu jsme bohužel zlato neobhájili a získali „jen“ bronzové poháry.
Družstvo Bowling City ve složení
„kapitán“ František Sehnalík, Zdeněk Dvouletý, Antonín Nesrsta,
Zdeněk Baďura a nehrající „mamča“
Lenka Janušková (Drbalová) zahájili své zápolení na podzim loňského
roku v přerovské bowlingové herně
Trumfcentrum a postupně získávali tak potřebné body, aby se i přes
drobné porážky dostali ze základní

Okrskové kolo
v požárním sportu
v Kojetíně
V sobotu 7. května 2011 proběhlo na škvárovém hřišti v Kojetíně
okrskové kolo v požárním sportu za
účasti hasičských jednotek mužů
a žen i mladých hasičů z Kojetína, Tovačova, Oplocan a Brodku
u Přerova. Celkové vítězství v kategorii mužů získali hasiči z Kojetína
před Brodkem, v ženách zvítězila
domácí děvčata a v kategorii mladých hasičů vyhrály opět mladé
domácí hasičské naděje. V jednot-

části do první pětky. To nebyl pro
naše hráče zas až tak těžký úkol.
Následující část ligy, tzv. nadstavbu
už jsme nenechali nic náhodě a vyhrávali utkání za utkáním a poráželi
soupeře jak na běžícím pásu. Zaslouženě jsme stáli v čele tabulky
před play off. Následoval nejdůležitější okamžik, postoupit do finále.
Podařilo se!
Vytoužené finále se konalo 14. května 2011. My, Koječáci, jsme nastoupili proti loňským mistrům SAF („kapitán“ Pavel Hofman, Jarda Rybka,
Ladislav Obručník a Petr Šístek)
v boji o příčku nejvyšší. Na nich
stála větší zodpovědnost, protože
obhajovali loňské zlato. Byli velmi
těžkým soupeřem. Věděli jsme, že
musíme ze sebe vydat to nejlepší.
Po napínavém a velmi vyrovnaném
souboji jsme se ale letos mohli radovat ze zlatého poháru my, družstvo Bowling City. Byl to opravdu

boj, rozhodujícím okamžikem bylo,
kdy náš hráč Zdeněk Baďura nahrál
svůj osobní rekord (266) a družstvo
celkem nahrálo 650 bodů. Tímto
jsme psychicky zlomili soupeře a šli
si za svým cílem. Vyhráli jsme 6:4
a opět jsme sesadili vládce ligy
z trůnu a stali se tak mistry bowlingové ligy amatérů pro tuto sezónu.
Dočkali jsme se velkého vítězství
a získali putovní pohár pro vítěze.
A proto: „Sláva vítězům, čest poraženým!“
Lenka Janušková

livcích v běhu na 100 m s překážkami byl nejlepší Petr Baláž z Kojetína před tovačovským Filipem
Horákem a kojetínským Martinem
Davidíkem. V ženách patřila v této
kategorii první místa kojetínským

závodnicím v pořadí Michaela Koldová, Hana Tomaštíková a Denisa
Řihošková. Vzhledem ke spokojenosti účastníků navrhli hasiči příští
ročník uspořádat znovu v Kojetíně.
Jiří Šírek, foto Marie Kalovská
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Ze sportu
Dlouhé tratě na Moravě
V sobotu 30. dubna 2011 se v Kojetíně na řece Moravě konalo Mistrovství ČR dračích lodí na dlouhých
tratích. Tento závod byl také prvním
závodem Českého poháru a Grand
Prix dračích lodí. Do Kojetína se sjelo celkem 29 posádek, a tak se bylo
skutečně na co dívat. Trať dlouhá
5 km se jela na dva okruhy, tedy na
čtyři obrátky. Startovalo se intervalově podle umístění v Českém poháru v roce 2010. Spodní obrátku,
která nebyla z areálu loděnice vidět
snímala webová kamera a diváci tak

Dvě zlaté do Kojetína
Kojetínským drakům se v Pasohlávkách na jezeře v autocampu
Merkur o víkendu 14. a 15. května
2011 dařilo. Jel se zde druhý závod ČP DL a GBGP Pálava Open.
Celkem posádky Kanoistiky Kojetín
získaly devět medailí. Zlato získala
mužská posádka v Premiér Open
500 m, kde za sebou zanechala
i loňské mistry světa z Macaa loď
Dragonteamu Nymburk. Druhé zlato na trati 200 m získala posádka
DT Kojetín Mix, která pak ještě dovezl bronz ze 2 km a páté místo
vybojovala na 500 m. Naše úžas-

Kojetínský kanoistický
potěr bojoval
v Sedlčanech
Mladí závodníci pod vedením pana
Zendulky závodili na Českém poháru rychlostní kanoistiky 14. - 15.
května 2011 v Sedlčanech. Výpravu
tvořili David Pechar, Ondřej Zendulka, Michaela Rozsívalová, Nikola
Malá, Lucie Večerková a Anna Hra-
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měli možnost průjezdy lodí sledovat
na velké LCD obrazovce. Boje na
horní obrátce, start a cíl pak viděli
všichni přímo v areálu loděnice.
První kategorií již tradičně byla Premiér Women, kde zvítězily ženy
W.I.L.D. of Prague před domácími
Wings of the dragon Kojetín a další nově vzniklou domácí posádkou
Sport fun Kojetín (tyto závody pro ně
byly první a hned získaly bronz).
V kategorii Premiér Open zvítězil
Dragonteam Kojetín před mistry
světa klubových posádek z Macaa
Dragonteamem Nymburk a třetím
Pražským výběrem. Moravian Dragons z Přerova se překvapivě v le-

tošní sezoně nahlásli do GP a zde
také zvítězili před posádkou Ptáček
Kojetín a třetí posádkou Dračia Légia Trenčín.
V kategorii Premiér Mix zvítězili
Draci Znojmo před Dragonteamem
Kojetín a třetí místo si zajistil Pražský výběr Slavia.
V kategoriích veteránů zvítězili Velký holky z Prahy a domácí Dragonteam Kojetín Oldies. Posádka kojetínských veteránů se pilně připravuje na Mistrovství světa národních
posádek, které se v letošním roce
koná za mořem v USA na Floridě
v Tampa Bay.
Pev

né ženy v posádce Wings of the
Dragon získaly tři stříbrné medaile
a letos úplně nová, další posádka
kojetínských žen a dívek Sport FUN
získala ceněný bronz na trati 500 m
a pak ještě dvě čtvrtá místa.
Posádka kojetínských veteránů DT
Kojetín Oldies vybojovala na trati
2 km páté místo, na 200 m šesté
místo a na 500 m sedmé místo. Veteráni však ve své kategorii nebyli
poraženi nikým a dostali tak zaslouženě zlaté poháry za první místa.
Odstupy od mladých mužských
i mixových posádek jsou minimální,
takže se ukazuje, že příprava veteránů na MS Národních posádek
DL, které se letos koná 1. - 8. srpna

2011 v USA na Floridě v Tampa Bay
je velmi dobrá.
Nedá mi, abych se nezmínil o posádce Ptáček, která pilně trénuje
v naší loděnici a ve své kategorii
již letos zvítězila na pěti závodech
nad ostatními rozdílem třídy. V Pasohlávkách se dokonce ve sloučené kategorii mix 200 m (sloučeno
ČP s GP) umístili na třetím místě
a podobně na trati 2 km na celkovém
5. místě.
Podrobnější informace o našich výsledcích, závodech a akcích, které
chystáme se dočtete na našich webových stránkách - www.kanoistika.
estranky.cz.
Pev

balová. Těžkou pozici měla na závodech Nikola Malá, která již musí
v žactvu jezdit na delší a tím i vratší
lodi a tak nepostoupila z rozjížděk,
kde dojela na sedmém nepostupovém místě. Úspěch zaznamenal
Ondřej Zendulka, který získal bronzovou medaili na trati 500 m a na 2
km skončil na 10. místě. David Pechar se na 500 m umístil v malém
finále na 5. místě. Michaela Rozsívalová byla na 2 km desátá, Lucie

Večerková na 18. místě a na 500 m
ve finále 3 získala 6. místo a Anna
Hrabalová se na 500 m ve finále
4 umístila na 4. místě.
Závodníkům přejeme chuť do další
přípravy a dobré výsledky na dalších závodech.
Více se o nás dozvíte na našich
webových stránkách:
www.kanoistika.estranky.cz.
Pev
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Inzerce
STAŇTE SE FINANČNÍM PORADCEM
U NEJVĚTŠÍ STAVEBNÍ SPOŘITELNY V ČR
Obchodní ředitel ČMSS
hledá finanční poradce pro region
Kojetín, Přerov
- Práce s klientským kmenem,
- Nadstandardní finanční ohodnocení,
- Možnost flexibilního plánování činnosti a času,
- Kvalitní zaškolení zdarma,
- Profesionální růst,
- Seberealizace a vzdělávání,
- Práce v týmu,
- Zázemí stabilní a úspěšné společnosti,
- Práce na živnostenský list.
Radek Olivík, obchodní ředitel ČMSS
Kratochvílova 5, 750 02 Přerov,
mobil: 732 421 009, emai: radek.olivik@cmss-oz.cz

ODVOZ A LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
ZDARMA
včetně
vystavení dokladu o ekologické likvidaci
vašeho autovraku NA MÍSTĚ

Tel: 777 550 621
		
608 749 219

Autovrakoviště Třebětice

PÁNSKÉ HOLIČSTVÍ
otevřeno od 26. dubna 2011 na adrese:
Kroměřížská 106, Kojetín
(naproti Western Steak House)
Provozní doba:
po: 13.00 - 18.00 hodin
út: 8.00 - 15.30 hodin
st: 13.00 - 18.00 hodin
čt: 8.00 - 15.30 hodin
pá: 8.00 - 15.30 hodin
so: dopoledne (dle objednávek)
telefon: 733 130 036

Charita Kojetín
přijme od 1. 7. 2011
registrovanou zdravotní sestru
na plný úvazek
Podmínky:
- platná registrace,
- ŘP skupiny B,
- praxe nejméně 3 roky,
- trestní bezúhonnost.
Další informace podá:
vrchní sestra Ilona Hnízdilová,
telefon: 732 638 771, e-mail: chos@kojetin.charita.cz
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Základní

umělecká škola

kojetín

vyhlašuje

- GALERIE - MUZEUM - INFORMACE Masarykovo náměstí 8, Kojetín, telefon: 581 202, 774 001 403

i

ZAPIS
do
hudebního oboru
každé pondělí
v měsíci červnu
od

13

do

16

hodin

bižší informace na telefonu:

603 223 844
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JAKÉ INFORMACE VÁM
RÁDI SDĚLÍME NA VIC KOJETÍN:
- dopravní (vlakové i autobusové spojení),
- aktuální adresy úřadů a firem,
- kulturní a společenské akce ve městě a okolí,
- programy kin, divadel, koncertů, festivalů,
- ubytování, stravování, kulturní a sportovní vyžití,
- informace o historii a památkách města.
JAKÉ SLUŽBY VÁM NABÍZÍME
NA VIC KOJETÍN:
- propagační materiály města, mapy,
- prodej suvenýrů, keramiky, pohlednic, bižuterie...
- prodej turistických průvodců,
turistické známky Kojetín
- předprodej vstupenek na kulturní akce v Kojetíně,
- prodej sborníku „Kojetín v proměnách času“
- prodej měsíčníku Kojetínský zpravodaj,
- kopírování, skenování a faxování pro veřejnost
- zajišťujeme výlep plakátů v Kojetíně.
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Historické fotografie
Ve dnech 20. a 21. 5. 1911 bylo město Kojetín zasaženo velkou povodní. Zaplaveny byly ulice: Kroměřížská,
Přerovská (tehdy Chropyňská), Podvalí, Blanská (Blaň) a Závodí. Při záplavách bylo pobořeno 11 domů úplně
a 67 částečně, z nichž některé musely být zbořeny a znovu postaveny. Zjištěná škoda na domcích byla
121 040 korun a na úrodě 260 000 korun tehdejší měny.

Pohled z Kroměřížské ulice na Blaň

Lázně a hostinec Na hrázi

Dům zničený povodní

Pohled z Tržního náměstí do Přerovské ulice

Poděkování
Děkuji všem zaměstnancům hotelu Pivovar za příkladnou práci
při zajištění naší rodinné oslavy. Pěkná úprava prostředí,
výborné jídlo a vzorná obsluha přispěla k dobré náladě všech.

						

Věra Huťková s rodinou

Poděkování organizátorům třídního srazu stále mladých pětašedesátníků…
Milá Jano Šimková, Oli Bobišová, Aničko Šmídová, Jardo Šikulo, Pepo Psíku!
Přijměte, prosím, skromné poděkování za přípravu a organizaci nezapomenutelného
setkání spolužáků, které 14. května 2011 vlilo do našich stárnoucích srdcí
májovou energii potřebnou k zpomalení hodinových ručiček a zrychlení snahy
oddálit životní cílovou pásku co nejdál. Davy bývalých osmáků si nestihly
vzájemně poklábosit, zatancovat, zazpívat, ale vám, ochotná parto,
se podařilo doslova osladit (Andulička nezklamala)
naše hodiny nádherných návratů ke školním lavicím, do nichž bychom se už nevešli.
Všechno bylo moc prima - děkujeme, přípravný výbore a někdy příště!
Co si budeme po našem třídním srazu přát?
Zdraví, pohodu, nezdolný optimismus a už žádná další jména v černém rámečku
(nikdy nezapomeneme) …
Snad bude ještě dost času na hezké sny a slušný život.
Zavka
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Vítání občánků
V sobotu 14. května 2011 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Michael Fránek

Veronika Valouchová

Marie Urbánková

Blahopřejeme!
Foto: J. Večeřová

Jindřich Prokeš

Vzpomínky
Dne 1. června 2011 si vzpomeneme 20. smutné výročí úmrtí
naší drahé manželky, maminky a babičky

paní Boženy Kmentové
rozené Kroupové z Kojetína

S láskou a úctou vzpomíná rodina
Dne 23. června 2011 vzpomeneme 13. smutné výročí úmrtí
mého manžela

Jaroslava Kratochvíla
kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi
Vzpomínají manželka a dcery s rodinami
Děkuji za projevené soustrasti při rozloučení s mým synem

Jaroslavem Kratochvílem
Maminka
Dne 29. června 2011
by se dožila 90 let

paní Ludmila Chovancová

Dne 10. března 2011 by oslavil 100 let
její manžel

pan Josef Chovanec

Společně prožili 45 let života a oba zemřeli po dovršení 75 let
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi
Syn s rodinou
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