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KojetínsKý
ZPRAVODAJ

Týden knihoven 2012
Sekce veřejných knihoven SKIP (Svaz knihovníků a in-
formačních pracovníků) vyhlašuje na první týden v říjnu, 
tedy od 1. do 7. října 2012, již šestnáctý ročník celostátní 
akce „Týden knihoven“.
Smyslem této akce je propagace knihoven jako význam-
ných kulturně vzdělávacích institucí, středisek celoživot-
ního vzdělávání, dostupných každému.
Není to ale jen funkce vzdělávací a informační. Knihovny 
jsou také místem, kam se chodí pro zábavu, pro radost 
a potěšení z četby krásné literatury, pro moudrost, v kni-
hách uloženou.
V rámci tohoto týdne pořádají knihovny celou řadu akcí, 
kterými chtějí upozornit na služby, jež  mohou veřejnosti 
nabídnout.
Kojetínská knihovna se pravidelně do této celostátní 
akce také zapojuje. Po celý týden budou probíhat exkur-
ze žáků ZŠ náměstí Míru, Svatopluka Čecha a studentů 
Gymnázia Kojetín do knihovny, s knihovnou se přijdou 
seznámit také nejmladší čtenáři ve školních družinách.
Pro děti ze ZŠ Sladovní je připravena beseda o zajíma-
vých knihách. V dětském oddělení čekají na návštěvníky 
soutěže, ve kterých si mohou potvrdit své znalosti nebo 
také fakt, že co neví, tak si v knihovně vždycky mohou 
v nějakém informačním pramenu najít.
Mottem letošního ročníku „Týdne knihoven“ je „Čti, žij 
zdravě!“. Pod tímto heslem najdete v knihovně výstavku 
knih s lékařskou, ale také psychologickou tématikou.
Pro nové čtenáře bude jistě zajímavá bezplatná registra-

ce až do konce letošního roku!
K „Týdnu knihoven“ patří rovněž setkání se známou 
osobností - tentokrát se  spisovatelem, scenáristou  
a režisérem Arnoštem Vašíčkem v besedě s názvem 
„Utajené senzace“. Besedovat bude nejen se studenty 
gymnázia, ale také s širokou veřejností .
Akce se uskuteční dne 10. října 2012 (více na straně 
15).
Srdečně zveme všechny k návštěvě knihovny i všech 
pořádaných akcí!

Hana Divilová
Městská knihovna MěKS Kojetín
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na svém 47. zasedání konaném dne 5. září 2012 
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- schválila uzavření Smlouvy  
o zřízení práva věcného břemene 
ve prospěch společnosti Vodovody 
a kanalizace Přerov, a. s., Šířava 
483/21, Přerov I - Město, kdy do-
tčené pozemky v katastrálním úze-
mí Kojetín, zapsané na listu vlast-
nictví č. 10001, ve vlastnictví města 
Kojetína, jsou zatíženy rekonstrukcí 
kanalizačních stok v rámci stavby 
„Zlepšení kvality vod v oblasti sou-
toku řek Bečvy a Moravy“,
- souhlasila se zveřejněním zá-
měru prodeje části pozemku p. č. 
4949/2,  ostatní plocha - manipu-
lační plocha o výměře cca 385 m2 
a části pozemku p. č. 513/6, ostatní 
plocha - ostatní komunikace o vý-
měře cca 95 m2, o celkové výměře 
obou částí pozemků cca 480 m2, 
vše ve vlastnictví Města Kojetína,
- schválila rozpočtové opatření  
č. 11/2012, které zahrnuje:
- příjmy ve výši 65,00 tis. Kč
- výdaje ve výši 65,00 tis. Kč 

- vzala na vědomí žádost firmy 
DOMINO Hrdá s. r. o., Křenovice  
o souhlas k povolení změny v uží-
vání a udržovacích prací v pronaja-
tých nebytových prostorech v domě 
č. p. 54 na Masarykově náměstí 
v Kojetíně ze dne 4. 9. 2012,
- souhlasila s provedením změny 
v užívání a udržovacími pracemi 
v pronajatých nebytových prosto-
rech v  domě č. p. 54 na Masaryko-
vě náměstí v Kojetíně,
- schválila ukončení nájmu bytů 
č. 2, v domě Padlých hrdinů 817  
a 818 a uložila správci bytového 
fondu vyzvat nájemce k předání 
bytů k datu skončení nájmu bytu,

- schválila výpovědi z nájmu bytů 
dle ustanovení § 711, odst. 2 ob-
čanského zákoníku s tříměsíč-
ní výpovědní lhůtou s povinností 
pronajímatele poskytnout přístřeší 
nájemcům obecních bytů v domě 
Padlých hrdinů 817 a 818, z dů-
vodu hrubého porušení povinnosti 
vyplývající z nájemní smlouvy ze-
jména tím, že nezaplatili nájemné 
a úhradu za plnění poskytovaná  
s užíváním bytu ve výši odpovídají-
cí trojnásobku měsíčního nájemné-
ho a úhrady za plnění poskytovaná 
s užíváním bytu,
- vzala na vědomí Zprávu o čin-
nosti Školní jídelny Kojetín za ob-
dobí leden až srpen 2012,
- souhlasila s čerpáním prostředků 
z Fondu prevence kriminality ve výši 
91.000 Kč na rozšíření městského 
kamerového dohlížecího systému, 
což představuje vybudování no-
vého kamerového bodu v prostoru 
sportovního areálu Gymnázia Koje-
tín v Hanusíkově ulici,
- souhlasila s poskytnutím příspěv-
ku z prostředků Fondu prevence 
kriminality Domu dětí a mládeže 
Kojetín, v celkové výši 26.713 Kč, 
na částečné pokrytí nákladů spoje-
ných s akcí „Bezpečné město Koje-
tín 2012“,
- schválila výběr dodavatele  
a uzavření smlouvy o dílo na akci 
„Rekonstrukce sociálního zařízení 
v budově polikliniky“ mezi objedna-
vatelem: Městem Kojetín a zhotovi-
telem: firmou Ladislav Bradna Koje-
tín, s nabídkovou cenou 1,062.535 
Kč bez DPH,
- schválila uzavření dohody o po-

skytnutí dotace z Programu rozvoje 
venkova ČR na „Restaurování so-
chy svatého Václava a svaté Anny 
s podstavcem v Kojetíně“ mezi pří-
jemcem dotace: Městem Kojetín  
a poskytovatelem dotace: Státním 
zemědělským intervenčním fondem 
Praha,
- neschválila zpracování projek-
tové dokumentace na vybudování 
vodovodního řadu v ulici Chytilova 
v délce cca 250 m v  roce 2012, 
- neschválila vybudování hlavního 
vodovodního řádu v ulici Chytilova 
v délce cca 250 m s možností na-
pojení domů nové bytové výstavby 
v roce 2013,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru ve výši 3.000 Kč Domovu Al-
freda Skeneho Pavlovice u Přero-
va, jako příspěvek na společenské, 
kulturní a sportovní akce, nehraze-
né z provozních prostředků uvede-
né organizace,
- souhlasila s nákupem služební-
ho vozidla FIAT DOBLO CARGO 
COMBI (vítěz výběrového řízení) 
pro účely spojené s hlavní činností 
Městského kulturního střediska Ko-
jetín,
- schválila uzavření smluv o spo-
lečném postupu zadavatelů mezi 
centrálním zadavatelem: Městem 
Kojetínem, Masarykovo nám. 20, 
Kojetín, zastoupeným Ing. Jiřím 
Šírkem - starostou města a pověřu-
jícími zadavateli, kteří se zúčastní 
výběrového řízení na dodávku el. 
energie a zemního plynu - smlouvy 
o společném postupu zadavatelů.

Jiří Šírek

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém 15. zasedání konaném dne 18. září 2012 

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- vzalo na vědomí předloženou 
Zprávu o  hospodaření Města Ko-
jetína za 1. pololetí 2012 a zprá-
vu o stavu pohledávek a závazků  
k 30. 6. 2012,
- schválilo rozpočtové opatření  
č. 12/2012, které zahrnuje:

- příjmy ve výši 52,00 tis. Kč
- výdaje ve výši 113,00 tis. Kč
- financování ve výši  61,00 tis.Kč

- schválilo převod dalších dvou by-

tových jednotek z vlastnictví Města 
Kojetína do vlastnictví stávajících 
nájemníků jako nabyvatelů, za pod-
mínek uvedených v kupní smlouvě,
- schválilo převod bytové jednotky 
č.1204/4, která se nachází v domě 
č. p. 1204, a to za podmínek: dohod-
nutá kupní cena ve výši 500.000 Kč 
bude uhrazena nejpozději do 31. 10. 
2012 na účet Města Kojetína, v pří-
padě nezaplacení kupní ceny nebo 

její části, může Město Kojetín jako 
převodce jednostranně odstoupit 
od kupní smlouvy, právo vlastnické 
k převáděným nemovitostem pře-
chází na nabyvatele dnem vkladu 
do katastru nemovitostí, návrh na 
vklad do katastru nemovitostí bude 
podán převodcem po zaplacení 
celé kupní ceny.
- schválilo prodej budovy bez 
čísla popisného na pozemku p. č. 

,

,
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Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
st.1531/5, zastavěná plocha a ná-
dvoří o výměře 16 m2 ve vlastnic-
tví Města Kojetína za kupní cenu 
43 210 Kč, za podmínky úhrady 
veškerých nákladů s převodem spo-
jených kupujícími - právní služby, 
správní poplatek při vkladu práva 
do KN, daň z převodu nemovitosti,
- schválilo prodej budovy bez 
čísla popisného na pozemku p. č. 
st.1531/4, zastavěná plocha a ná-
dvoří o výměře 16 m2 ve vlastnic-
tví Města Kojetína za kupní cenu 
44.000 Kč, za podmínky úhrady 
veškerých nákladů s převodem spo-
jených kupujícími - právní služby, 
správní poplatek při vkladu práva 
do KN, daň z převodu nemovitosti,
- vzalo na vědomí písemnost Jar-
mily Zítkové, notářky, k žádosti  
o sdělení odkoupení z volné ruky 
nemovitosti vedené na zůstavitele 
dům č. p. 305 Kojetín, Kojetín I - 
Město postavený na p. č. st. 727, 

pozemek p. č. st. 727, zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 130 m2, 
v k. ú. Kojetín, zapsané na listu 
vlastnictví č. 540 a neschválilo na-
bytí nemovitosti domu č. p. 305 na 
p. č. st. 727, s pozemkem p. č. st. 
727 do vlastnictví Města Kojetína,
- vzalo na vědomí informaci o ná-
vrhu na změnu názvu ulic v Kojetí-
ně,
- nesouhlasilo s návrhem na změ-
nu názvů ulic ve městě Kojetíně,
- schválilo poskytnutí návratné fi-
nanční výpomoci ve výši 108.000 
Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy  
a Slezska, Sbor dobrovolných ha-
sičů Kojetín, na předfinancování 
pořízení hasičské výzbroje dle „Do-
hody o poskytnutí dotace z Progra-
mu rozvoje venkova ČR“ k projektu 
„Pořízení hasičské výzbroje“ a uza-
vření Smlouvy o poskytnutí finanční 
výpomoci mezi Městem Kojetínem 
a Sdružením hasičů Čech, Moravy 

a Slezska, SDH Kojetín,
- schválilo rozpočtové opatření  
č. 13/2012, kterým se zapojuje vý-
daj ve výši 108.000 Kč na poskyt-
nutí návratné finanční výpomoci 
SDH Kojetín do rozpočtu Města 
Kojetína,
- schválilo uzavření Dohody o zú-
žení zástavního práva mezi Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových a Městem Kojetín, 
týkající se bytových jednotek v bu-
dovách části obce Kojetín, Kojetín 
I - Město, č. p. 1185, 1191 na po-
zemku parc. č. st. 1529, č. p. 1186 
na pozemku parc. č. st. 1530, č. p. 
1192 na pozemku parc. č. st. 254,  
včetně příslušných spoluvlastnic-
kých podílů na společných částech 
těchto budov, a pozemků parc. č. st. 
1529, parc. č. st. 1530 a parc. č. st. 
254, v katastrálním území Kojetín.

Jiří Šírek

Ve zkratce
- Poslední dobou jsem často dota-
zován na situaci s hřištěm u gym-
názia, odkud byly v létě odstraněny 
U-rampy. Pro pořádek nutno při-
pomenout, že celé zařízení nebylo 
majetkem města Kojetína, ale Olo-
mouckého kraje, ve správě Gym-
názia Kojetín. Kraj se, pokud je mi 
známo podle informací náměstka 
Pavla Sekaniny, rozhodl k tomuto 
kroku kvůli častému poškozování 
a finančně náročným revizím. Na 
radě města jsme se zabývali tím, 
jakou podobu má dané hřiště mít 
a jak jej co nejvhodněji využívat 
i v příštích letech. Nakonec jsme 
se shodli na tom, že ve spolupráci 
s Olomouckým krajem budeme usi-
lovat o vyasfaltování oválné dráhy, 

která by tak měla sloužit na inline 
bruslení, hlavně pro ty malé a ne-
zkušené bruslaře. Z asfaltového 
hřiště by mělo vzniknout hřiště pro 
více sportů, např. pozemní hokej. 
V zimě by mělo být možné jej po-
kropit a využít k bruslení. Na celé 
věci budeme pracovat tak, aby bylo 
možné realizovat tyto záměry již 
v příštím roce.
- V těchto dnech začaly práce na 
rekonstrukci sociálního zařízení 
v budově polikliniky. Budova, stará 
48 let se tak postupně začíná opra-
vovat. Termín je do 17. prosince 
2012, v době provádění stavebních 
prací bude čistota i hlučnost jiná, 
než jak jsme zvyklí jindy. Nicméně, 
jiné cesty není, chceme-li, aby celý 

objekt sloužil především pro zdra-
votnické využití na úrovni dnešních 
požadavků.  Naší snahou je budovu 
opravovat postupně, v příštím roce 
by mělo dojít k výměně oken a po-
stupně budeme s opravami pokra-
čovat i nadále.
- Po dvou letech budou naši obča-
né opět volit. Tentokrát do zastupi-
telstva Olomouckého kraje a ve vo-
lebním obvodu 62 také do senátu. 
K oběma volbám jdeme v Kojetíně 
již počtvrté a nezbývá než si přát 
hojnou volební účast a šťastnou 
ruku při výběru jednotlivých stran 
či kandidátů. Výsledky voleb totiž 
ovlivní život každého z nás a bylo 
by škoda práva volit nevyužít.

Jiří Šírek

PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN
Hodiny pro veřejnost

   pondělí 8.00 - 11.30  a 12.30 - 17.00 hodin
   středa 8.00 - 11.30  a 12.30 - 17.00 hodin

Podatelna
pondělí 8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00 hodin
úterý 8.00 - 11.30 a 12.30 - 15.00 hodin
středa 8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00 hodin
čtvrtek 8.00 - 11.30 a 12.30 - 15.00 hodin
pátek 8.00 - 11.30 a 12.30 - 13.30 hodin

Pokladní hodiny
pondělí 8.00 - 11.30 a 12.30 - 16.30 hodin
úterý 8.00 - 11.30 hodin  
středa 8.00 - 11.30 a 12.30 - 16.30 hodin
čtvrtek pokladna uzavřena 
pátek pokladna uzavřena
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Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta města Kojetín podle § 27 
zákona č. 130/2000 Sb., o volbách 
do zastupitelstev krajů a o změně 
některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů a podle § 15 zá-
kona č. 247/1995 Sb., o volbách 
do Parlamentu České republiky 
a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva Olo-
mouckého kraje a do Senátu 
Parlamentu České republiky se 
uskuteční v pátek, dne 12. října 
2012, od 14 do 22 hodin a v so-
botu, dne 13. října 2012, od 8  do 
14 hodin.

2. Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1 je míst-
nost v Kulturním domě - Sokolovna, 
náměstí Republiky 1033, Kojetín 
I - Město pro voliče bydlící v uli-
cích: Nádražní, náměstí Republiky, 
Rumunská, Kuzníkova, Dudíkova 
a Padlých hrdinů;
ve volebním okrsku č. 2 je míst-
nost v Základní škole Kojetín, ná-
městí Míru 83, Kojetín I - Město 
pro voliče bydlící v ulicích: Tyršo-
va, Družstevní, Pořadí, Křenovská, 
Vyškovská, náměstí Svobody, ná-
městí Míru, Palackého a Husova;
ve volebním okrsku č. 3 je míst-
nost v Základní škole Kojetín, Sva-
topluka Čecha 586, Kojetín I - Měs-
to pro voliče bydlící v ulicích: Nová, 
Ztracená, Kroměřížská, Růžová, 
Blanská a Komenského náměstí;
ve volebním okrsku č. 4 je míst-
nost v Základní škole Kojetín, Sla-
dovní 492, Kojetín I - Město pro 
voliče bydlící v ulicích: Sladovní  
a Jana Peštuky;

ve volebním okrsku č. 5 je míst-
nost v budově Vzdělávacího a in-
formačního centra (Okresní dům), 
Masarykovo náměstí 8, Kojetín 
I - Město pro voliče bydlící v uli-
cích: Masarykovo náměstí, náměstí  
Dr. E. Beneše, Příční, Tržní náměs-
tí, Olomoucká, Stružní, Mlýnská, 
Závodí, Podvalí, Zahradní, Přerov-
ská, Samota a Včelín;
ve volebním okrsku č. 6 je míst-
nost v budově Gymnázia Kojetín, 
Svatopluka Čecha 683, Kojetín I - 
Město pro voliče bydlící v ulicích: 
Jiráskova, Dvořákova, Svatoplu-
ka Čecha, Hanusíkova, 6. května, 
Tvorovská, Polní, Čsl. Legií, Marie 
Gardavské, Chytilova, Havlíčkova, 
Bří Šmejdovců, Stan. Masara a Sa-
dová;
ve volebním okrsku č. 7 je míst-
nost v Kulturním domě v Kojetíně 
II - Popůvkách 37 pro voliče bydlící  
v Kojetíně II - Popůvkách;
ve volebním okrsku č. 8 je míst-
nost v Kulturním domě v Kojetíně III 
- Kovalovicích 1 pro voliče bydlící  
v Kojetíně III - Kovalovicích.

3. Voliči bude umožněno hlaso-
vání poté, kdy prokáže svou to-
tožnost a státní občanství České 
republiky (platným občanským 
průkazem, cestovním, diploma-
tickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestov-
ním průkazem). Neprokáže-li 
uvedené skutečnosti stanovený-
mi doklady, nebude mu hlasová-
ní umožněno.

4. Každému voliči budou dodány 
tři dny přede dnem konání voleb 
hlasovací lístky. Ve dnech voleb 
volič může obdržet hlasovací 

lístky i ve volební místnosti.

5. V případě konání II. kola voleb 
do Senátu se tyto uskuteční:
v pátek, dne 19. října 2012, od 14  
do 22 hodin a v sobotu, dne 20. 
října 2012, od 8 do 14 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve 
volební místnosti ve dnech vo-
leb.

Další informace pro voliče:
Možnost volit na voličský prů-
kaz: 
- ve volbách do Zastupitelstva do 
Olomouckého kraje je možno volit 
na voličský průkaz, ale voliči z Koje-
tína pouze na území Olomouckého 
kraje,
- ve volbách do Senátu je možno 
volit na voličský průkaz, ale voliči  
z Kojetína pouze na území volební-
ho obvodu č. 62.
O voličský průkaz je možno požádat 
písemně nebo osobně na pracovišti 
matriky a ohlašovny MěÚ Kojetín.

Možnost volit mimo volební míst-
nost:
- ze závažných, zejména zdravot-
ních, důvodů může volič požádat 
MěÚ Kojetín a ve dnech voleb i pří-
slušnou okrskovou volební komisi 
o to, aby mohl hlasovat mimo vo-
lební místnost (pouze na území pří-
slušného volebního okrsku, např. 
doma)
- volič může požádat MěÚ Kojetín 
osobně nebo telefonicky - na pra-
covišti matriky a ohlašovny MěÚ 
Kojetín

Další informace k volbám na:
 www.kojetin.cz 

Jiří Šírek, starosta 

Informace pro občany - Školní jídelna Kojetín informuje
Se zahájením nového školního 
roku vás milí strávníci zdravím a in-
formuji o nabídce naší příspěvkové 
organizace.
Mimo obědy, které jsou vždy kvalit-
ní, zdravé a chutné, vám můžeme 
připravit občerstvení k nejrůznějším 
rodinným i firemním oslavám a vý-
ročím, včetně svatební hostiny.  Vý-
robky studené i teplé kuchyně vám 
buď dodáme, nebo připravíme slav-
nostní tabuli v prostorách jídelny.  

Jako ukázku našich výrobků i pro-
stor přikládám fotografie z nedávno 
proběhlé akce „Slavnostní zahájení 
školního roku“, které se účastnilo 
110 pedagogických pracovníků ko-
jetínských škol.
Přeji všem žákům a učitelům 
úspěšný školní rok. Všem součas-
ným strávníkům přeji spokojenost 
a příjemné chuťové zážitky při kon-
zumaci našich obědů a těším se 
nashledanou se všemi budoucími 

strávníky. 
Hana Rohová, ředitelka ŠJ
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Informace pro občany - sběr nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu pro 
občany Kojetína proběhne ve čtvr-
tek 18. října  2012 mobilními vozi-
dly pro sběr nebezpečného odpadu 
firmy Biopas Kroměříž spol. s r. o. 
a vozidla budou přistavena na níže 
uvedených stanovištích v přesně 
určenou dobu.
Ke svozovým vozům přineste vytří-
děné nebezpečné odpady:
- znečištěné prázdné obaly: ple-
chovky od laku, staré barvy a lepi-
dla, zabarvené a nalakované před-
měty jako hadry, štětce, kalíšky, 
stěrky, hůlky na míchání;
- prostředky na ochranu rostlin: 
postřiky všeho druhu ze zahrad, 
pěstování ovoce, zeleniny a země-
dělství;
- barvy, laky: spreje - nátěry na 
dřevo, mořidla, laky ve spreji;
- ředidla od nátěrových hmot: 
čistící benzín, terpentýn, rozpouš-
tědla; 
- baterie: tužkové baterie, knoflíko-
vé baterie, baterie z osobních ná-
kladních aut a traktorů; 
- staré léky, teploměry, chemi-
kálie:  používané v domácnostech 
a domácími kutily jako laboratorní 
misky, ustalovače, bělidla, kyseliny, 
louhy, zvláštní lepidla; 
- starý olej:  motorový, mazací, 
převodový, fritovací oleje, aj.

Sběr bioodpadu proběhne v pon-
dělí 15. října 2012.
Termín přistavení kontejnerů:  
8 - 18 hodin, a to: 
- v ulici Olomoucká - za posledním 
domem po pravé straně;
- na náměstí Svobody - u obřadní 
síně;
-  v ulici Chytilova - naproti zahrá-
dek;
- v ulici Padlých hrdinů - u trafosta-
nice;
- v ulici Přerovská - u zahrádek.
- bioodpad: listí, tráva, plevel, vět-
ve stromů do délky 1 m, ovoce, 
zelenina a jiný odpad rostlinného 
původu.

Pro likvidaci odpadů, které vám 
vzniknou v domácnostech, může-
te využít služeb Sběrného dvora  
v Družstevní ulici v Koejtíně.
Na sběrném dvoře je možné uložit 
tyto odpady a elektrozařízení urče-
ná ke zpětnému odběru:

Stanoviště sběru odpadů 18. října 2012 Doba přistavení
1. Padlých hrdinů, bývalé uhelné sklady 14:15 - 14:35
2. Blanská - parkoviště u Kroměřížské ul. 14:40 - 15:00
3. Tržní náměstí - u čerpací stanice 15:05 - 15:25
4. Olomoucká - parkoviště u Jordánu 15:30 - 15:50
5. náměstí Svobody - parkoviště u hřbitova 15:55 - 16:15
6. náměstí Republiky - u Centra žilní chirurgie 16:20 - 16:40
7. Popůvky - u zastávky autobusu 16:50 - 17:10
8. Kovalovice - u kapličky 17:20 - 17:40

- nebezpečné odpady - baterie, 
akumulátory, zářivky, léčiva, barvy, 
lepidla, pryskyřice, obaly obsahují-
cí zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 
(plechovky, plastové nádoby, skle-
něné nádoby od laku, barev, lepi-
del);
- odpady ostatní - papír, sklo, 
plast, železo, textilní materiály, 
pneumatiky (zdarma pneumatiky 
osobních automobilů, přívěsů, mo-
tocyklů atd.), dřevo, velkoobjemový 
odpad, odpad ze zahrad), stavební 
suť, tonery, elektrické a elektronic-
ké zařízení neobsahující nebezpeč-
né látky;
- zpětný odběr elektrozařízení - 
vyřazené elektrické a elektronické 
zařízení: televizory, monitory, rádia, 
elektrotechnické přístroje a zaříze-
ní, pračky, ledničky, mrazničky, vr-
tačky, vysavače apod.
Uložení odpadů a výrobků urče-
ných ke zpětnému odběru je pro 
občany Kojetína a místních částí 
Popůvek a Kovalovic bezplatné - 
mimo uložení stavební suti a pne-
umatik větších rozměrů (traktory, 
nákladní automobily atd.), uložení 
těchto odpadů hradí i občané měs-
ta a místních částí. 

Provozní doba Sběrného dvora: 
středa: 8.30 - 12.30 a 13.00 - 17.00 hodin
čtvrtek: 8.30 - 12.30 a 13.00 - 17.00 hodin
pátek: 8.30 - 12.30 a 13.00 - 17.00 hodin
sobota: 8.00 - 12.00 hodin

Podrobnější informace o mož-
nosti uložení odpadů na sběr-
ném dvoře můžete získat na tel.  
č. 581 275 005.
Upozorňujeme, že předpisy na 
ochranu životního prostředí mimo 
jiné stanoví, že se za jejich porušení 
ukládá sankce. V některých 
případech se může jednat o částku 
u fyzických osob až do 50 tis. Kč, 

u právnických osob nebo fyzick-
ých osob oprávněných k podnikání  
o částku pohybující se v milionech 
Kč.

V místních částech Popůvky  
a Kovalovice - bude proveden 
svoz velkého domovního odpadu 
a odpadu ze zahrad tzv. bioodpa-
du v pátek 19. října 2012
Termín přistavení kontejnerů:  
15 - 18 hodin.
- Velký domovní odpad: domovní 
odpad - skříně, koberce, zařizovací 
předměty apod.;
- bioodpad: listí, tráva, plevel, vět-
ve stromů do délky 1 m, ovoce, 
zelenina a jiný odpad rostlinného 
původu.
Pro likvidaci odpadů, které vám 
vzniknou v domácnostech, může-
te využít služeb Sběrného dvora  
v Družstevní ulici v Kojetíně.

Eliška Izsová

MĚKS KOJETÍN
NABÍZÍ 

K PRONáJMU
 ZKUŠEBNU

PRO HUDEBNÍ
KAPElU 

V KD - ZáMEČKU 
V KOVAlOVIcÍcH

VÍcE INfORMAcÍ 
NA TElEfONU: 

581 76 20 46 
NEBO NA MOBIlU: 

774 001 405
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Informace pro občany
Informace nájemníkům 
- žadatelům o prodej 
bytů - Sladovní 1185, 
1186, 1191, 1192 a nejen 
jim

Zastupitelstvo Města Kojetín dne 
21. června 2011 schválilo záměr 
prodeje nemovitostí z majetku měs-
ta Kojetína, a současně schválilo  
„Zásady prodeje bytů ve vlastnictví 
Města Kojetína“. Prodeje se týka-
ly mj. i 79 bytových jednotek v do-
mech J. Peštuky 1320 a 1321 (21 b. 
j.); Svatopluka Čecha 1204 a 1205 
(16 b. j.); Sladovní 1185, 1186, 1191  
a 1192 (41 b. j.)  a jedné bytové jed-
notky v domě Nádražní 907. V sou-
ladu se „Zásadami prodeje bytů ve 
vlastnictví města“ byly stávajícím 
nájemníkům předány písemné na-
bídky k prodeji. 
Podmínkou prodeje 41 bytových jed-
notek na ulici Sladovní 1185, 1186, 
1191 a 1192 bylo vyvázání zástavy, 
která na těchto nemovitostech váz-
ne. Jedná se o zástavu vyplývající 
ze Smlouvy o poskytnutí dotace 
z roku 1997 na výstavbu 20 půdních 
bytových jednotek v ulici Sladovní. 
Zástavní smlouva byla uzavřena 

k celým bytovým objektům, obsahu-
jícím jak byty dotované, tak byty ne-
dotované. Ve fázi přípravy podkladů 
pro jednání zastupitelstva v červnu 
2011 si město Kojetín bylo vědomé 
nutnosti vyvázání zástavy u nedoto-
vaných bytových jednotek, a proto 
již v závěru roku 2010 začalo o této 
skutečnosti jednat s Ministerstvem 
pro místní rozvoj, které v roce 2011 
vyslovilo s uvolněním zástavy sou-
hlas. Na základě této informace byly 
připraveny materiály do Zastupitel-
stva Města Kojetín, které prodej by-
tových jednotek schválilo. Počátkem 
roku 2012 však v důsledku změny 
kompetencí Ministerstvo pro místní 
rozvoj postoupilo celou záležitost 
k projednání Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových (ÚZ-
SVM), odloučené pracoviště Přerov, 
které po opětovném prověřování 
s uvolněním zástavy taktéž vyslovilo 
souhlas a koncem května 2012 věc 
postoupilo dále ke schválení Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do Ostravy (nadříze-
né pracoviště), odkud byl spis dále 
postoupen na generální ředitelství 
do Prahy. Byli jsme téměř v denním 
kontaktu s ÚZSVM, situace našich 
občanů, kteří si již zajistili na kou-
pi bytu financování a byli v jakési 
nejistotě, jak celá situace dopadne  

a hlavně kdy bude vyřešena, nám 
nebyla lhostejná. Zájem na dota-
žení celé záležitosti mělo i Město 
Kojetín. S prostředky z prodeje bytů 
počítá ve svém rozpočtu pro letošní 
rok na financování investičních akcí. 
V případě, že by k realizaci prodejů 
nedošlo, znamenalo by to vážné 
dopady do rozpočtu města. Po ně-
kolikaměsíčních komplikovaných  
a především zdlouhavých jednáních 
ze strany ÚZSVM mohu konečně 
konstatovat, že Dohoda o vyvázání 
zástavního práva byla Městu Kojetí-
nu doručena, operativně schválena 
zastupitelstvem města dne 18. 9. 
2012 a z naší strany hned dne 20. 
9. 2012 podepsána. Po podpisu Do-
hody na generálním ředitelství ÚZ-
SVM v Praze, bude podán návrh na 
výmaz zástavního práva na Katast-
rálním úřadě v Přerově. Návrhy na 
uzavření kupních smluv budou před-
loženy zastupitelstvu na jeho mimo-
řádném jednání dne 3. 10. 2012  
a jakmile dojde k výmazu zástavní-
ho práva na Katastrálním úřadě, bu-
dou smlouvy s jednotlivými žadateli 
o koupi bytu podepsány. Dle našeho 
předpokladu by k realizaci prodejů 
mohlo dojít v průběhu měsíce listo-
padu, o konkrétním termínu budete 
ze strany města informováni.

Ilona Kapounová

cO VŠE MŮŽETE 
OBDRŽET 

PROSTŘEDNIcTVÍM 
SlUŽBY cZEcH POINT 
NA MěÚ V KOJETÍNĚ:

- výpis z rejstříku trestů,
- výpis z katastru nemovitostí,
- výpis z obchodního rejstříku,
- výpis z živnostenského rejstříku,
- výpis z bodovacího systému 

řidičů,
- informační systém o veřejných 

zakázkách,
- informační systém odpadového 

hospodářství.

Matrika MěÚ Kojetín,
přízemí budovy

INfORMAcE KOJETÍN
NABÍZENÉ SlUŽBY

- 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
- výlep plakátů v Kojetíně

NOVĚ:
- průvodcovské služby

(památky Kojetína,
židovský hřbitov a synagoga)

- internet pro veřejnost
- připojení wifi zdarma

DEN STROMŮ
VýSADBA U lODĚNIcE

Vyzýváme všechny občany,
kteří budou mít zájem o výsadbu 
dřevin u loděnice, aby se přihlásili 
a pomohli nám s obnovou dřevin.
Výsadba se uskuteční v sobotu 

dne 27. října 2012 od 9.00 hodin 
se srazem u mostu Dr. Šíleného

(u loděnice), program a občerstvení 
je připraveno ve spolupráci s DDM.

Vezměte si s sebou konev
případně jinou nádobu na vodu. 
Pokud budete mít zájem o účast, 
tak prosím odstřihněte následující 

vratku a vhoďte ji do poštovní 
schránky, která je umístěna

na vratech radnice nebo pište na:
e.izsova@radnice.kojetin.cz. 

Účastním se výsadby dřevin  
u loděnice + počet osob.
Jméno, příjmení, adresa:
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English corner

Since it is the biggest news in 
the Czech Republic, this month 
I will talk about the methyl 
alcohol poisoning. It was very 
interesting for me to read the 
news about the tragedy in Czech 
newspapers and in American 
newspapers. Sometimes the 
reporting from America isn’t 
very accurate. I can tell the 
articles are translated from the 
Czech originals and sometimes 
the translators make mistakes. 
It seems that everyone knows 
that illegal alcohol is abundant, 
but up to this point no one 
has done anything about it. 
Even though the poisonings 
are terrible, maybe some good 
will come out of it. Now there 
will be stricter laws and the 
people who sell illegal alcohol 
will be punished. The foreign 
articles about the poisonings 
always mention that people in 
the Czech Republic drink more 
alcohol than almost all other 
countries in the world. I wonder 
if this is really true. When I lived 
in Prague, I was surprised 
at the number of tourists who 
came to the Czech Republic just 
to drink the beer and Absinthe. 
Hopefully after this is all over, 
the amount of illegal alcohol 
will be reduced. However, the 
bigger problem is convincing 
people that they shouldn’t buy 
cheap alcohol. That is a much 
more difficult problem to solve. 

reporting (ri‘po:tiŋ) - hlášení
accurate (akjurit) - správný
translate (trans‘leit) - překládat
translator (trans‘leitə) - překladatel
abundant (ə’bandənt) - hojný
up to this point (ap tu dis point) - 
dotud
strict (strikt) - přísný
punish (paniʃ) - trestat
mention (menʃn) - zmínit se
surprised (sə’praizd) - překvapený
reduce (ri‘dju:s) - zmenšit
convince (kən’vins) - přesvědčit
solve (solv) - vyřešit

Jay Davis

Galerie čestných občanů města Kojetín od roku 1861 - 8. část

Marie Gardavská
Akad. malířka
malířka Hané, 
kojetínská ro-
dačka

Akad. malířka 
Marie Gar-
davská byla 
bytostně spja-
tá se svým 

rodištěm - Kojetínem. Zde se 14. 
března 1871 narodila a zde také 
6. června 1937 zemřela.
Zastupitelstvo města Kojetína 
ocenilo  u příležitosti šedesátých 
narozenin její celoživotní zásluhy  
o kulturní rozvoj Kojetína, o ha-
nácký folklor, o propagaci města 
udělením čestného občanství.
Na tuto udělenou poctu Marie 
Gardavská odpověděla následují-
cím poděkováním:
Ctěnému zastupitelstvu města 
Kojetína.
Ctěné zastupitelstvo města Ko-
jetína poctilo mne ve své schůzi 
dne 9. června 1931 jednomyslným 
svým usnesením čestným občan-
stvím města Kojetína u příležitosti 
dovršené šedesátky mého života. 
Ve slovním obsahu diplomu licho-
tivě a s uznáním je vzpomenuto 
mé životní činnosti na poli umění 
malířského, zvláště po stránce 
folkloristické, po stránce krojové a 
zvykové našeho hanáckého kraje 
a vyzvednuto, 
že svou prací 
přispěla jsem 
rozšíření dob-
rého jména 
svého rodiště, 
našeho milé-
ho Kojetína.
Ctěné měst-
ské zastupitel-

stvo svým usnesením vyznamena-
lo mne největším vyznamenáním, 
jakým může poctíti obec některého 
svého občana a já přijímám toto 
usnesení jako opravdu veliké vy-
znamenání své osoby a uznání své 
práce a je mi tento projev našeho 
nejvyššího samosprávného sboru 
naší obce opravdovou ctí. Vážím 
si tohoto vyznamenání nadmíru  
a vřele za ně ctěnému městskému 
zastupitelstvu děkuji.
Snažila jsem se zachytiti a zobra-
ziti štětcem to, k čemu mne pudil 
můj duch a s čím srostlo mé nitro: 
kroj, zvyky, obyčeje, vůbec celý 
život našeho lidu v jeho barvité 
kráse, svéráznosti, originálnosti 
i jednoduchosti a prostotě. Vždyť 
sama jsem z tohoto našeho lidu 
vyrostla a vědomí sounáležitosti 
mé k němu je mým hlubokým pře-
svědčením.
Kojetín je mým rodištěm, v Koje-
tíně strávila jsem téměř celý svůj 
život, on jest mi velmi milý a záleží 
mi přirozeně na jeho osudech, na 
jeho vývoji i na jeho cti a jménu. 
A podaří - li se mi přispěti svým 
uměním k proslavení jeho dobrého 
jména, je mi to dojista velmi milé.
Přeji z plna srdce svému milému 
Kojetínu, aby se mocně rozví-
jel v budoucnu a rostl, jak mu po 
zásluze náleží, aby vyšinul se na 
přední místo mezi městy naší po-
žehnané Hané.
Opětujíc svůj vřelý dík za vyzna-
menání mně udělené, podepisuji 
se s projevem obzvláštní úcty.

Marie Gardavská
V Kojetíně, dne 3. října 1931

(Poznámka: Bylo vzato na vědomí 
na schůzi městské rady

dne 15. října 1931)
řez

Alois Jirásek
Významný český prozaik a dra-
matik 
Za udělení čestného občanství po-
děkoval v roce 1918 spisovatel a 
dramatik Alois Jirásek těmito slovy:
Velectěný pane starosto!
Potěšen vaší milou zprávou, pro-
sím abyste se slavným obecním 
zastupitelstvem  přijali mé srdečné 
díky za vzácnou poctu, kterouž jste 
mi prokázati ráčili, jmenovavše mne 

svým čestným měšťanem.
Vážím si vysoce tohoto vyzname-
nání a těší mne, že jsem se stal ob-
čanem Vašeho starobylého města.
Přeji našemu milému Kojetínu stá-
lého rozkvětu, poroučím se Vám, 
velectěný pane starosto a slav-
né obecní zastupitelstvo a jsem 
v upřímné úctě Vám všem oddaný

Alois Jirásek
(Poznámka: Starostou města byl 
JUDr. Theodor Rumplík)
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Mateřská škola Kojetín

Základní škola náměstí Míru Kojetín

Měsíc září v naší škole

Nejkrásnější období roku - léto 
a s ním i prázdniny jsou za námi. 
Prázdninám jsme tedy zamávali  
a trošku s obavami vstoupili do 
nového školního roku. A tak je od 
3. září 2012 naše školička zase 
plná dětí. 
Září je důležitý měsíc pro velký po-
čet dětí, které poprvé nastupují do 
mateřské školy. Po létě stráveném 
s rodiči a u babiček ovšem potře-
bují určitý čas na adaptaci i kluci  
a holčičky, kteří už měli trochu zku-
šeností se školkou před prázdnina-
mi. A tak zářijová rána byla někdy 
uplakaná… Každý si zvykal na 
nové prostředí, nové paní učitelky  
a kamarády. 
Hned zkraje září děti v obou MŠ při-
vítal Kašpárek s maňáskovou po-
hádkou, kterou si pro ně připravily 
učitelky.
Ve dnech 11.,12. a 19. září 2012 
navštívila obě školičky Marie Ryša-
vá z Městské knihovny MěKS Ko-
jetín. Zábavnou formou seznámila 
nejstarší děti s dětskou poezií pod 
názvem „Hraní s básničkami“. 
Těšíme se na další setkání.

V pondělí 17. září 2012 zhlédly 
děti v mateřských školách pohádku  
„O Smolíčkovi“, kterou pro ně 
připravili členové „Kašpárkova di-
vadla“ z Olomouce. Pohádka je to 
známá, takže někteří malíři zvládli 
po pohádce ještě své zážitky za-
znamenat na papír…

V úterý 25. září 2012 začalo 40 nej-
starších dětí navštěvovat předpla-
vecký výcvik v plaveckém areálu 

Města Přerova. Děti budou až do 
prosince pod dohledem zkušených 
lektorek překonávat strach z vody, 
zvyšovat svou otužilost a získávat 
dovednosti důležité k osvojení si 
základů plavání. 
A co nás čeká v říjnu? Těšíme se 
na dopravní hřiště v Kroměříži, kam 
již tradičně jezdíme vyzkoušet své 
„řidičské“ dovednosti, dále zahájí-
me kroužek angličtiny, cvičení ve 
velké  tělocvičně v sokolovně, ale 
také pozveme rodiče na podzimní 
besídky. 
Již tradiční říjnovou akcí bude  
8. ročník „Drakiády“, který proběh-
ne v areálu MŠ. Součástí bude ne-
jen pouštění draků, ale i společné 
opékání u táborového ohně. Tak jen 
doufáme, že nám pěkné podzimní 
počasí vydrží co nejdéle…

vedení MŠ

Budeme mít 
narozeniny

V příštím roce si naše škola při-
pomene 110. narozeniny - v době 
mikulášských tradic. Připravujeme 
řadu aktivit, které předvedou školu 
všem zájemcům ze všech úhlů. Je 
to také příležitost pro setkání absol-
ventů i příznivců školy, které tímto 
srdečně zveme nejen na prohlídku 
míst, kde studovali (vše si můžete 
dohodnout s vedením školy), ale 
také ke spolupráci na přípravách 

vzpomínkové akce. Zatím nebu-
deme prozrazovat vlastní program 
výročí, přivítáme i náměty od všech 
zájemců o aktivní zapojení.
Případné dotazy, připomínky i návr-
hy můžete doručit na školu osobně, 
elektronickou poštou nebo telefo-
nicky na známé místo.
Adresa školy:
Základní škola 
náměstí Míru 83
752 01 Kojetín
E-mail: skola@zsnammiru.kojetin.cz
Telefon: 581 762 036, 581 762 134 
(ředitel)

Děkujeme za dosavadní podporu 
našim rodičům, absolventům i part-
nerům a těšíme se na řadu příjem-
ných setkání nejen v době našich 
narozenin. 

Vedení školy

Nabízíme

Naše škola nabízí všem zájem-
cům volné termíny v naší tělo-
cvičně, která je vybavena zá-
kladním zázemím (šatny, sprchy 
a WC). Podrobnosti si může-
te dohodnout s ředitelem ško-
ly Rudolfem Pavlíčkem (telefon 
581 762 134, 581 762 036 nebo 
mobil 731 483 561).
Volné jsou následující intervaly:
čt: 18.00 - 19.30
pá: 18.15 - 19.30 
so:  podle dohody

Vedení školy
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Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín

Vysaďme si vlastní les

Mezitřídní soutěž ve sběru starého 

Základní škola náměstí Míru Kojetín
papíru má na naší škole již dlouhou 
tradici - začínáme již 15. ročník. 
V posledních dvou ročnících byla 
nejlepší třída Jitky Juračkové, která 

tím získala hlavní cenu - fi-
nanční příspěvek na třídní 
akci (co rok, to 40 Kč na 
žáka). Žáci si vybrali výlet 
do aquaparku ve Valaš-
ském Meziříčí, na kterém 
jim byla hrazena část ná-
kladů. 
Systém je nastaven tak, že 
hodnotí nejlepší sběrače, 
ti získají věcnou odměnu 
v celkové výši 20% výtěž-

ku daného kola sběru. Pro třídy je 
podstatné, kolik „stromů“ zachrání 
za celý školní rok - přepočítáváme 
v poměru 1 strom = 200 kg papíru. 
Pokud bychom počítali posledních 
pět let s průměrnou 40 tunovou 
hodnotou, tak to už je pěkný les. 
Poděkování patří všem aktivním 
účastníkům, kteří tímto způsobem 
podporují aktivity školy (soutěže, 
projektové dny, významné akce 
školy i doplnění zázemí pro žáky).
Výsledky soutěže průběžně zveřej-
ňujeme na našich webových strán-
kách: http://www.zskojetin.cz/get-
page.php?id=11        Zdeněk Šípek

chci být úspěšný 

Chci být úspěšný je název projek-
tu, který v letošním roce probíhá na 
ZŠ Kojetín Svatopluka Čecha a je 
financován MŠMT.
Projekt řeší malý zájem některých 
žáků o vzdělání, klademe důraz na  
návyk pravidelné docházky do ško-
ly, žáky vedeme k zodpovědnosti 
za budoucí prožití svého aktivního 
života. Pomoc školy při přípravě na 

vyučování, pochvala za úspěch, 
účast na soutěžích jako reprezenta-
ce školy  a  výchova ke správné vol-
bě povolání, to vše by mělo usnad-
nit žákům jejich budoucí život.
Doučování a příprava na vyučování 
probíhá formou individuálního vě-
nování se dítěti - zejména  se jedná 
o žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami.
V rámci správné volby povolání 
jsou do školy zváni zástupci škol, 
které by mohli žáci navštěvovat po 

ukončení povinné školní docházky, 
žáci navštíví s výchovným porad-
cem i některé střední školy, žáci se 
učí vyplnit správně přihlášku, pra-
cují s testy apod.
Mnozí rodiče si uvědomují důleži-
tost vzdělávání a dobře spolupracu-
jí se školou. Všechny vyjmenované 
aktivity jsou určeny zejména dětem 
ze sociokulturně odlišného prostře-
dí.

Olga Odehnalová,
 ředitelka školy

Základní škola Sladovní Kojetín

Den zdravé výživy 
a zdravého životního 
stylu

Naše škola je již třetím rokem za-
pojena do projektu „Ovoce do škol“, 
který dětem prvního stupně zajiš-
ťuje jedenkrát za týden bezplatné 
ovocné nebo zeleninové svačinky 
přímo ve škole. Cílem projektu je 
zvýšenou konzumací ovoce a zele-
niny ovlivnit zdravý vývoj dětí a po-
moci jim při utváření jejich zdravého 
životního stylu. 
V pátek 7. září 2012 jsme uspořá-
dali „Den zdravé výživy a zdravého 
životního stylu“. Nejprve jsme všem 
dětem připomněli význam zdravé 
výživy a pohybu pro jejich celkový 
vývoj. Žáci třetího a čtvrtého roční-
ku namalovali křídami před budo-
vou školy své oblíbené ovoce nebo 
zeleninu. Páťáci se rozdělili na dvě 

skupiny a z přichystaných letáků 
vytvořili plakáty zdravého a nezdra-
vého jídla. Žáci druhého stupně se 
na počítači věnovali utváření vlast-
ní prezentace zdravé a nezdravé 
stravy. Další činností připravenou 
pro tento den bylo vaření. Podmín-
kou však bylo přichystat spolužá-
kům zdravé jídlo s použitím ovoce 
či zeleniny. Mladší děti připravily 
ovocný a zeleninový salát, ty starší 
se prezentovaly výbornou zelenino-
vou polévkou a ovocným koláčem. 
Všichni jsme si moc pochutnali. Po 

vydatné svačince se žáci prvního 
stupně vydali na vycházku k blízké-
mu rybníčku, starší děti se věnovaly 
různým sportovním aktivitám v are-
álu školy.
V pondělí jsme všechny práce vy-
stavili na chodbě školy společně 
s fotografiemi, které zachycovaly 
nadšení a radost dětí při jejich za-
pojení do všech činností. Pod ná-
stěnkou jsme z výpěstků naší školní 
zahrady instalovali malou výstavku 
ovoce a zeleniny. 

Hana Jarmerová
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Základní škola Sladovní Kojetín
Sportovní hry

Je září. Vracíme se zpátky do školy. 
Nastává čas učení, psaní domácích 
úkolů a jiných povinností. Jednou 
z možností, jak si zpříjemnit přechod 
z prázdninového režimu na ten škol-
ní, je využít hezkého počasí, vyrazit 
ven a spolu s ostatními si zasporto-
vat na školním hřišti. Proto v tomto 
období každoročně pořádáme pro 
žáky různé aktivity, mezi něž patří 
i sportovní hry, které jsou zaměře-
ny nejen na rychlost, sílu, mrštnost 
a ohebnost, ale také na schopnost 

koncentrace, týmové spoluprá-
ce a dodržování pravidel fair play. 
Letos tyto hry proběhly ve středu  
12. září 2012 a zúčastnili se jich žáci 
prvního i druhého stupně. Družstva 
byla smíšená - hoši i dívky, malí  

i velcí. A výsledek? Dopoledne plné 
pohybu, uvolnění a zábavy. Přede-
vším však vědomí, že není důležité 
vyhrát, ale zúčastnit se!

Pavla Stiborková

Gymnázium Kojetín
Gymnázium Kojetín 
informuje…

V období hlavních prázdnin došlo 
v prostorách sportovního areálu 
gymnázia k odstranění poničených 
U-ramp. Havarijní stav sportovního 
vybavení scateboardového hřiště 
už nedovoloval jeho další provoz.  
U-rampy gymnázium pořídilo 
v dobré víře, že budou sloužit nejen 
studentům školy, ale i kojetínské 
mládeži, docházelo však k jejich 

častému svévolnému poškozová-
ní. Byly ničeny lavičky, vytrháno 
dřevěné obložení, poničeno bez-
pečnostní zábradlí, uvnitř U-ramp 
nocovala různá individua, která 
vyvolávala konflikty a zanechávala 
po sobě kromě běžného nepořádku 
i obaly od toluenu. Pokud to mož-
nosti školy dovolovaly, gymnázium 
provádělo drobné opravy. Na celko-
vou rekonstrukci, jejíž náklady byly 
vyčísleny na 303 tis. Kč, však fi-
nanční prostředky nemá. Před čtyř-
mi roky gymnázium nabídlo městu 

Kojetín bezúplatný převod zařízení 
hřiště, ale tato nabídka nebyla při-
jata. V dubnu a květnu letošního 
roku gymnázium zveřejnilo záměr 
U-rampy prodat, nenašel se však 
žádný zájemce. Z důvodů zajiště-
ní bezpečnosti dětí a mládeže byly 
U-rampy o prázdninách demonto-
vány a odvezeny k likvidaci. O dal-
ším využití uvolněného prostran-
ství ke sportovním účelům se mezi 
městem Kojetínem a gymnáziem 
jedná.

K. Švédová

20. výročí založení 
Gymnázia Kojetín

Vážení čtenáři, ve školním roce 
2012 - 2013, v roce 20. výročí za-
ložení kojetínského gymnázia, vám 
budeme postupně představovat na-
dějné osobnosti z řad studentů naší 
školy. Věříme, že tato krátká setká-
ní s talentovanými mladými lidmi, 
kteří představují naši budoucnost, 
vás zaujmou a potěší.

ŠV

Rozhovor 
s lukášem Knobem
Lukáši, můžeš nám prozradit, 
proč jsi nechodil prvních čtrnáct 
dní do školy? 
Účastnil jsem se soustředění řešite-
lů Fyzikální olympiády, které se ko-
nalo v Peci pod Sněžkou, kam jsem 
byl pozván díky svému úspěchu  

v celostátním kole. Soustředění 
mělo nabitý program plný předná-
šek, které byly převážně zaměře-
né na zvládnutí vyšší matematiky 
a klasických partií fyziky, nechyběly 
ale ani experimenty. Samozřejmě 
nesmím zapomenout, že se jednalo 
o skvělou příležitost poznat velké 
množství lidí s podobnými zájmy.
O které předměty se zajímáš?
Jak už zřejmě tušíte, je to nejvíc fy-
zika a také matematika, bez které je 
hlubší studium fyziky zcela nemož-
né. Dříve jsem se poměrně inten-
zivně zabýval i chemií.
V jakém oboru chceš v budouc-
nu pracovat?
Svému oboru a zájmu bych chtěl  
i nadále zůstat věrný a rád bych 
se účastnil výzkumu v něm. Co se 
vysoké školy týče, uvažuji nejví-
ce o Matematicko-fyzikální fakultě  
v Praze, ale občas pomýšlím i na 
zahraniční studium.
Co tě v nejbližší době čeká?
Jako ty minulé, je i tento školní rok 

plný nejrůz-
nějších sou-
těží a olym-
piád, jichž 
mám v plánu 
se zúčast-
nit. Nejbližší  
z nich se 
koná už 
za pár dní  
v Římě a jed-
ná se o me-
zinárodní matematický souboj pěti 
škol celkem ze tří států. Jakmile se 
vrátím, nastane pro mě již tradičně 
období vypracování domácích kol  
a přípravy na fyzikální, matematic-
kou a chemickou olympiádu, kte-
ré řeším už několik let. Nově bych 
chtěl zkusit i olympiádu z astrono-
mie.
Děkujeme za rozhovor!

Soňa Pecharová 
a Klára Zedníčková, 

studentky GKJ
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Gymnázium Kojetín
Česko-polské 
partnerství škol  
na Gymnáziu Kojetín

Gymnázium 
Kojetín Sv. 
Čecha 683 

získalo grant v hodnotě 20.000 EUR 
v rámci programu Comenius, který 
je součástí Programu celoživotního 
učení. Program Comenius pomocí 
různých grantů podporuje meziná-
rodní spolupráci mateřských, zá-
kladních a středních škol v Evropě 
a podporuje také spolupráci jejich 
zřizovatelů (obcí, krajů). Dále pro-
gram podporuje aktivity umožňující 

žákům starším 15 let, studentům 
vysokých škol pedagogického za-
měření a pracovníkům ve vzdělá-
vání účastnit se studijních pobytů, 
stáží, či kurzů. (více informací na 
adrese www.naep.cz/comenius).
Naše gymnázium se zapojilo do 
projektu Partnerství škol, které 
umožňuje žákům, studentům i uči-
telům pracovat na společných té-
matech, zlepšovat si dovednosti  
v týmové práci, společenských vzta-
zích, plánování projektových aktivit 
a používání ICT (informačních a ko-
munikačních technologií).
Už loni jsme navázali partnerství  
s polskou školou Jana Pavla II. 
v Jamielniku. Díky grantu budou 
žáci tercie mít možnost komuniko-

vat s polskými dětmi, spolupracovat 
s nimi na výrobě kalendáře a také 
navštívit nové kamarády v jejich 
škole, účastnit se společných aktivit 
a poznat život v jejich rodinách. Na 
oplátku budou naši žáci zase hostit 
polské děti. Celá spolupráce bude 
trvat dva roky a o jeho průběhu vás 
budeme informovat na našich we-
bových stránkách.

Tento projekt byl realizován za fi-
nanční podpory Evropské unie. Za 
obsah sdělení odpovídá výlučně 
autor. Sdělení nereprezentují ná-
zory Evropské komise a Evropská 
komise neodpovídá za použití infor-
mací, jež jsou jejich obsahem.

Zuzana Kebzová

Oktáva vstříc 
velkoměstu

Jako každý rok zamáčkli studen-
ti oktávy slzu, zamávali gymnáziu  
a s těžkým srdcem se na několik 
dní rozloučili se všemi krásami Ko-
jetína - a že jich není málo - a vrhli 
se vstříc všem nebezpečenstvím 
Prahy - a těch je ještě víc.
Naše dobrodružná a nevyzpytatel-
ná cesta byla odstartována úter-
ního rána. Po příjezdu do jednoho  
z nejkrásnějších měst v Evropě 
jsme se vydali na prohlídku Ži-
dovského města, Pařížské ulice  
a Obecního domu. Plni dojmů jsme 
poté zamířili do hotelu, v němž jsme 
byli ubytováni, abychom se připravili 
na neopakovatelný kulturní zážitek 
v podobě divadelního představení 
Hrdý Budžes v hlavní roli s Bárou 
Hrzánovou.
Středa byla zkouškou našich fyzic-

kých i duševních sil. Promočení na 
kost jsme prošli Královskou cestu, 
jejíž součástí je např. Prašná brá-
na, Pražský hrad nebo Zlatá ulička. 
Večer následoval druhý neopako-
vatelný kulturní zážitek v podobě 
divadelní adaptace známé knihy 
Saturnin.
Ve čtvrtek nás čekala prohlídka 
Emauz, kostela sv. Cyrila a Meto-
děje na Karlově náměstí a projížď-
ka lodí do ZOO. V podvečer jsme 
vyjeli lanovkou na Petřín. Zde se 
naše cesty na několik hodin rozděli-
ly, avšak k velké radosti všech jsme 
se opět shledali v útulném hotýlku 
Pramen.
Páteční dopoledne jsme strávili na 
Vyšehradě. Nejdříve jsme na vyhlíd-
ce oslnili několik japonských foto-
grafů, kteří si nás fotili stejně zuřivě 
jako nádherný výhled z Vyšehradu 
na Vltavu a Prahu, poté následoval 
rozchod, a tady už bylo na každém 
studentovi, jestli si prohlédne chrám 

Srdíčka opět pomáhají

Ani nevlídné po-
časí, které bývá 
pravidelně prů-
vodcem charita-
tivních akcí, do 
nichž se každo-
ročně zapojuje 

kojetínské gymnázium, neodradilo 
prodávající a kupující od jejich sna-
hy pomoci potřebným. 
Tentokrát poputuje vybraná část-
ka 7.823 Kč na účet těm, kteří se 
starají o těžce handicapované děti. 
Peníze jsou určeny na zakoupení 
zdravotních pomůcek, invalidních 
vozíků, léčebných pobytů apod. 
Zakoupením reflexního plastového 
klipu s logem pořádající nadace 
Život dětem v hodnotě 20 Kč jste  
i vy opět pomohli usnadnit život těm, 
kteří se o sebe nedokážou sami po-
starat. Děkujeme vám.

M. Dejdarová 
a E. Mlčochová

sv. Petra a Pavla, hřbitov se Slaví-
nem nebo nejlépe obojí.
Krátce po poledni jsme nasedli do 
vlaku směr Přerov a tím byla naše 
exkurze u konce. I přes nevlídné 
počasí a mírné problémy s jinak 
velmi milou obsluhou hotelu jsme si 
výlet všichni užili a rozhodně se dá 
považovat za nezapomenutelný.

Simona Juříková, Soňa Kotasová  
a Klára Štecová, oktáva GKJ
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DDM Kojetín - Z akcí, které proběhly
Den otevřených dveří

První školní den, v pondělí 3. září 
2012, proběhl Den otevřených dve-
ří na „domečku “. 
Děti a jejich rodiče si přišli prohléd-
nout prostory domu dětí a mládeže 
a mnozí využili i možnost přihlásit 
se do zájmových kroužků, zahrát si 
deskové hry a protáhnout svá těla 
na trampolínách.
Snad se všem tento Den otevřených 
dveří líbil a příští rok opět ahoj!

-mb-

Ulov si svou první 
rybku

V pátek 7. září 2012 jsme si uži-

Dívčí fotbalový turnaj

I když se na hřišti Základní školy 
Sv. Čecha sešlo jen šest děvčat, tak 

Týden otevřených 
dveří 

Od pondělí 10. září do čtvrtka 13. 
září 2012 probíhal týden otevřených 
dveří pro školy a veřejnost. Děti se 
seznámily s činností v jednotlivých 
kroužcích, s aktivitami domu dětí  
a mládeže, vyrobily si usměvavého 
smajlíka a s Noemkou si vyzkouše-
ly prvky tanečního aerobiku.

Kolečkiáda

Páteční odpoledne 14. září 2012 
bylo prosvíceno slunečními pa-
prsky a den byl jako stvořený na 
dovádění venku. Dvořákova ulice 
se před třetí hodinou odpolední 
začala hemžit dětmi na kolech, ko-
loběžkách, kolečkových bruslích  
a odrážedlech, které se přišly zú-
častnit „Kolečkiády“. Tato akce byla 
uskutečněna v rámci Evropského 
týdne mobility na podporu alterna-
tivního způsobu dopravy. Závodníci 
byli rozděleni do několika kategorií. 
První tři v každé kategorii dostali 
medaile. Sladkou odměnu a účast-

li krásné podzimní počasí u vody. 
Děti do 15 let si mohly  přijít vyzkou-
šet rybolovnou techniku na  Jordá-
ně. Chytit si svou „první rybičku“ 
vyzkoušelo přes 40 dětí.  

svým zápalem a nadšením zaplnily 
celé hřiště. Podmínky jsme upravili 
pro menší počet hráček, což ale zá-
pasu neubralo na atraktivnosti. Hol-
ky každým dalším kopem přicháze-

ly na další a další finty a padlo i ně-
kolik gólů. Zahráli jsme si i kopací 
melu a střely na větší bránu.
Odpoledne na hřišti se vydařilo  
a myslím, že tento turnaj by mohl 
být krůčkem k otevření nového 
kroužku na DDM Kojetín. Tím by 
mohla začít éra dívčí kopané v Ko-
jetíně, protože Tereza Vašicová, 
Nikola Malá, Daniela Malá, Radka 
Juroszková, Vendula Bartošková 
a Marie Slámová jsou holky, které 
vědí, že kopaná není jen pro kluky.

AZ

nické listy dostali všichni zúčastně-
ní. O půl páté byla ulice slavnostně 
otevřena a proběhla „Kolečkiáda 
pro dospělé“. 
Na dětech bylo vidět, že je zcela pohl-
til závodní duch a soutěživost. Určitě 
je tyto závody motivovaly vylepšovat 
své dovednosti na kole.               AZ

Pyžamák

Na hřišti v Křenovicích se pyžamo-
vé odpoledne zcela jistě již stává 
tradicí. Nejinak tomu bylo v sobotu 
15. září 2012.
Oproti pátku počasí už přálo méně 
a pyžámka zakrývaly bundy. Ale 
důležité bylo, že nepršelo. 
Děti procházely jednotlivé disciplíny, 

soutěžily a za ně si vysloužily medai-
le a dostaly také sladkou odměnu. 
Po splnění úkolů si opekly špekáčky  
a zatancovaly na dětské diskotéce. 
Děti i rodiče se bavili a každý z nás 
se už určitě těší na další příjemné 
odpoledne v Křenovicích.

AZ

-mb-

-mb-
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DDM Kojetín - Z akcí, které proběhly
Vaření guláše

Dne 15. září 2012 jsme přijali po-
zvání skautů z Brodku u Přerova, 
kde se konal 4. ročník soutěžního 
klání ve vaření kotlíkového gulá-
še. Naše první účinkování mělo 
úspěch. Celkově jsme si z 16 při-
hlášených týmů vyvařili krásné 

čtvrté místo. Sobotní odpoledne na 
skautské základně v Brodku u Pře-
rova bylo velmi příjemné a na dal-
ším ročníku zúročíme zkušenosti a 
pokusíme se vyhrát i jinou medaili 
než bramborovou. LB

cesta do neznáma

Adaptační kurz gymnázia Kojetín 
sice doprovázelo uplakané počasí, 
ale mezi studenty panovala nála-
da veselá. Celý den měli vyplněný 
hrami a soutěžemi, které měly za cíl 
stmelení a utužení kolektivu. Tyto 
kurzy jsou pro studenty zážitkem, 
na který budou vzpomínat celý ži-
vot.                                              LB

Patchwork s Markétou  

I v sobotu 22. září 2012 bylo na 
domě dětí a mládeže rušno. Sešla 

se zde prima parta švadlenek, kte-
ré tentokrát pod vedením Markéty 
Pavlíkové vykouzlily a vlastníma 
rukama vyrobily krásné a originální 
peněženky. 

cyprinus carpio
Již čtvrtý ročník dětských rybář-
ských závodů proběhl v neděli 23. 
září 2012 na rybníku v Měrovicích 
nad Hanou. Krásné slunečné počasí 
přilákalo k vodě 17 kluků a 3 holky, 
které doprovázeli fanoušci rybolovu 
- rodiče a prarodiče z Kojetína, Tova-
čova, Chropyně, Bezměrova i Pře-
rova. Během tří hodin ulovilo dvacet 
účastníků 70 kusů ryb. Rozhodčí vy-
hodnotili vítěze dle počtu a celkové 
délky úlovků. A kdo zvítězil? 
1. místo: Mira Mlčoch,  
2. místo: Stanik Mokryš
3. místo: Jakub Hýbner.
Největší rybu o délce 54 cm ulovil 
Jakub Bureš z Kojetína.  Oceněna 
byla i nejmladší účastnice závodů, 
pětiletá  Štěpánka  Úlehlová.  Ceny 
za první tři místa do soutěže věno-
vala  MO ČRS Tovačov a vítězům 
je předal předseda Ladislav Hanák. 
Poděkování patří i dalším organizá-
torům a rozhodčím - Romanu Uher-
kovi, Slávku Rumanovi a Tomáši 
Bělkovi.                                    -mb-

sobota 6. října 2012  
Výlet vláčkem motoráčkem

Výukový program ke Dni stromů
sobota 13. října 2012 

Pochod slováckými vinohrady
pátek 19. října 2012 

„O mistra Drakouše“ - Drakiáda
- od 15.30 hodin vedle sportovního 

areálu GKJ „na kopci“,
 kde proběhne soutěž 

„O nejkrásnějšího draka“ 
a „O nejelegantnější a nejdelší let“

so - ne 3. - 4. listopadu 2012 
Sraz lT Nejdek

pátek 9. listopadu 2012
 „Uspávání broučků se světýlky“ 

aneb „Dobrou noc, broučci“ 
pátek 30. listopadu 2012

Rozsvícení vánočního stromu

AKcE, KTERÉ PŘIPRAVUJEME
Město Kojetín a Dům dětí 

a mládeže Kojetín
zvou na akci

Den stromů aneb 
„Zasaď si svůj strom“ 

Sraz 27. října 2012 v 9 hodin 
u mostu Dr. Šíleného v Kojetíně 
(poblíž loděnice), kde budeme 
vysazovat dřeviny. Zapojit se 

může opravdu každý jednotlivec, 
skupina přátel, rodiny, občanská 
sdružení a spolky, školy, školky, 

neziskové organizace…
Od 10 hodin bude pro účastníky 

výsadby připraven v loděnici 
program a drobné občerstvení.

Prosíme o předběžné 
nahlášení účasti na: 

DDM Kojetín, tel.: 581 762 498, 
případně zašlete mail na adresu: 

e.izsova@radnice.kojetin.cz

-mb-
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DDM Kojetín informuje - Rozpis kroužků
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DDM Kojetín informuje

Setkání se starostou Jiřím Šírkem

Sport, příroda
Bowling od 5. tř. 600 Kč
Roztleskávačky I, II od 5 let  400 Kč
Kopaná  od 3. tř. 400 Kč
Florbal I,II,III od 1. tř. 400 Kč
Sport - boys od 1. tř. 400 Kč
Sport - girl I,II od 1. tř. 400 Kč
Stolní tenis od 3. tř. 400 Kč
Volejbal dívky I,II, III od 3. tř. 400 Kč
Badminton  I,II od 6. tř. 400 Kč
Jumping od 6. tř. 400 Kč
Cvičení na fitballe od 1. tř. 400 Kč
Šlápota - turistický od 1. tř. 50 Kč 
Rybáři od 3. tř. 400 Kč
Kaštánek (přír.) od 3. tř. 400 Kč
Lyžování (5 zájezdů)  1 800 Kč

Jiné
Klub instruktorů I.,II. od 5. tř. 50 Kč
Klub Kamarád  (rodiče a děti) 200 Kč
Táborová kytara od 5. tř. 300 Kč

Zájmové kroužky DDM Kojetín pro školní rok 2012/2013
Vzdělání, kultura,
 tanec, technika

Kvítko - taneční 1. - 3. tř. 400 Kč
Sluníčko - folklórní od 1. tř. 400 Kč
Tanečky od 5 - 6 let 400 Kč
Orientální tanec od 3. tř. 400 Kč
GATE od 4. tř. 400 Kč
Freedance 7. - 9. tř. 400 Kč
HIP - HOP od 3. tř. 400 Kč
Keramika  zač. od 1. tř. 800 Kč
Keramika pokročilí od 4. tř. 800 Kč
Školička (rodiče a děti)  200 Kč
Klubíčko 4 - 6 let 400 Kč
Tvořivá dílnička od 2. tř. 500 Kč
Výtvarný od 1. tř. 500 Kč
Umělecké kreslení od 3. tř. 500 Kč
Plastikoví modeláři od 2. tř. 200 Kč
Šéfkuchař I, II od 2. tř. 300 Kč
Zpívánky od 1. tř. 400 Kč
Fotografický od 3. tř. 400 Kč 

Jazykové
Němčina pro děti  od 2. tř. 400 Kč
Angličtina pro děti I. od 5 let 400 Kč
Angličtina pro děti II. od 2. tř. 400 Kč

Okolní obce
Lumpíci Oplocany od 1. tř. 400  Kč
Oskarovy šikovné tlapičky  
Polkovice od 1. tř. 500 Kč
Berušky Křenovice od 1. tř. 400 Kč

Pro mládež a dospělé
Patchwork
Tvoříme z keramické hlíny 

- pravidelné schůzky v pátek 
17.30 - 19.30 hodin
 - 1. schůzka 5. října 2012

Rozpis jednotlivých schůzek 
zájmových kroužků 

najdete na vývěskách
 DDM Kojetín

Městská knihovna MěKS Kojetín informuje...

Týden knihoven 1. - 6. října 2012 
- exkurze žáků 

9. tříd základních škol 
a souběžných tříd gymnázia 

do knihovny

„To jsou věci! 
Úsměvy z historie pražské Zoo“
- beseda pro II. stupeň ZŠ Sladovní

- po celý týden budou v dětském 
oddělení probíhat také soutěže, 
pro mladší čtenáře „literární 
hádanky“, pro starší dětské 

čtenáře „Olympijské otazníky“ 
(vědomostní soutěž k letošní 

londýnské olympiádě)

Z akcí, které se konaly...

Beseda „Japonská setkání“ 
(v rámci Evropského týdne mobility)

v Centru denních služeb 
pro seniory Kojetín

Beseda „S humorem na cestách“ 
(v rámci Evropského týdne mobility)
ve víceúčelové klubovně v Centru 

sociálních služeb Kojetín

„Čti, žij zdravě!“
- výstavka knih s lékařskou 
a psychologickou tématikou 

v oddělení pro dospělé čtenáře

lekce informační výchovy
 pro 6. třídy základních škol

lekce informační výchovy 
pro 7. třídy základních škol

Čtenáři, kteří se 
v tomto týdnu přihlásí 

do knihovny, 
budou mít registraci 

až do konce roku 2012 
zdarma!

PŘIPRAVOVANÉ AKcE NA ŘÍJEN:

Besedy se spisovatelem, 
scenáristou a režisérem 

Arnoštem Vašíčkem 

středa 10. října 2012
- dopoledne pro studenty  

3. a 4. ročníku, septimy a oktávy 
Gymnázia Kojetín s názvem 

„Utajený svět“

Pro širokou veřejnost je 
připravena

 beseda s Arnoštem Vašíčkem
na středu 10. října 2012 

v 17.30 hodin 
v sále VIc Kojetín

„Utajené senzace“
Nevysvětlitelné archeologické 

nálezy, podivné úkazy  
a paranormální jevy naznačují, 

že minulost naší planety je 
daleko tajemnější, než si vůbec 

dovedeme  představit.
Arnošt Vašíček představí největší 

záhady z televizního triptychu 
Ztracená brána a nejzajímavější 
objevy ze svých cest, tentokrát 

především z Velikonočního 
ostrova, Austrálie a řady 
tichomořských ostrovů.

Pořad doplní také řada unikátních 
videozáznamů!

Srdečně zveme všechny!
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Evropský týden mobility 2012
Pátek 14. září 2012 - POHYB SPRáVNýM SMĚREM SE STAROSTOU KOJETÍNA

Program pro děti - Kolečkiáda pro děti s DDM Kojetín a street show s diskotékou.
Program pro dospělé - Slavnostní otevření opravených ulic Lešetína, exkurze Moravského lihovaru Kojetín,

přednáška a instruktáž - Nordic Walking (Růžena Koňárková) a pochod okolím Kojetína,
občerstvení pro účastníky pochodu v areálu Sokolovny Kojetín s hudebním programem...

Středa 19. září 2012 - lINE DANcE S lUcKY WHIlE
Seminář s výukou country tanců (sál Sokolovny Kojetín)

Pondělí 17. září 2012 - TANEČKY PRO NEJMENŠÍ (3 - 5 let)
A POHYBOVá PŘÍPRAVKA (5 - 8 let) S RADKOU MIcHálKOVOU (sál VIC)
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Druhé divadelní představení  
v rámci předplatného, komedii au-
tora Marca camolettiho s názvem 
Báječná Anna v sále Sokolovny 
Kojetín rozehraje v pátek 26. října 
2012 Divadelní spolek Kroměříž.
Světově proslulá komedie o tom, 
že není šikovné přivést si domů mi-
lence právě, když má váš manžel 
v ložnici svou přítelkyni. Ještě, že je 
tu služka Anna...
Přesně tohle je případ manželů 
Jacqueline a Bernarda. Normální, 
fungující manželství si oba oživují 
svými „kamarády z dětství“- mla-
dým přitažlivým Robertem a naivní 
Brigitte. Nejlepší čas na schůzku 
s nimi je právě dnes večer, pěkně 

u sebe doma. Manželka přece od-
jela na víkend k rodičům, manžel 
musel nečekaně na služební cestu 
a hospodyni Annu poslali na ná-
vštěvu k sobě domů. Ta však nikam 
neodjela a vrátila se, aby mohla za-
braňovat katastrofálním situacím! 
Jaké to je, když je v ložnici manžel-
ka Jacqueline se svým milencem 
a vedle v pokoji pro hosty Bernard 
se svou milenkou? Anna si musí 
zachovat chladnou hlavu plnou ná-
padů, zvláště když se věci začnou 
vyvíjet zcela nepředpokládaným 
směrem…
Divadelní soubor z Kroměříže netře-
ba místním představovat. Jedná se 
o pravidelného účastníka Divadel-

ního Kojetína, který se vždy pohy-
buje na špici přehlídkových favoritů.  
V podání kroměřížských herců uvi-
díme „klasickou dveřovku“ tentokrát 
z pera Marca Camolettiho s názvem 
„Báječná Anna“. A opět se bude jed-
nat o „řachandu“, že se divák bude 
za břicho popadat.                - svah-

Zastavení Hanácké scény MěKS Kojetín
„Dvě by bylo málo a více by bylo 
únavné. Tři je ideální!“ říká Bernard, 
hrdina komedie Modré z nebe, kte-
rý si své vyvolené vybírá zásadně 
z řad letušek. Snoubenky se střídají 
v jeho pařížském bytě přesně podle 
letových řádů, a to až do dne, kdy 
mu bouře nad Atlantikem značně 
zkomplikuje život... Lásky přilétají 
a odlétají, nesmí se ovšem změnit 
letový řád!...
I lidé přicházejí a odcházejí...
navždy... tak jsme se 30. srp-

na 2012 navždy rozloučili s na-
ším milým kamarádem a herec-
kým kolegou Mirkem Konečným 
z Tovačova, který tragicky zahynul. 
Jako host Hanácké scény ztvárnil 
roli Bernarda.
Děkujeme Ti, Mirku, za mnoho krás-
ných chvil, společně strávených na 
prknech, která znamenají svět.

Vzpomínají všichni přátelé 
a kolegové z divadelního souboru 

Hanácká scéna MěKS Kojetín

Divadelní předplatné aneb Neseďte doma - seďte v divadle!
MěKS Kojetín ve spolupráci 
s Divadelním spolkem Kroměříž 
připravily na podzim divadelní 
sezóny 2012 Divadelní předplat-
né aneb Neseďte doma - seďte  
v divadle.
Za jednotnou cenu předplatného 
(200 Kč) máte možnost již od září 
do prosince 2012 navštívit v Ko-
jetíně čtyři divadelní představení 
- každý měsíc jedno.

Divadelní předplatné odstartovalo 
v úterý 25. září 2012 Divadlo Ama-
dis Brno, které divákům přímo na je-
višti přiblížilo laskavou a inteligentní 
komedii o natáčení amerického vel-
kofilmu očima dvou irských buranů 
s názvem Plný kapsy šutrů.
Ten, kdo přečkal první čtvrthodinu 
a neodešel, dozrál k pochopení  
a mohl se bavit při hereckém kon-
certu dvou herců - Ondřeje Buchty 
a Josefa Širhala, z nichž každý 
ztvárnil hned šest různých rolí.
Inscenaci napsala zkušená hereč-

ka a scénáristka Marie Jones, která 
nás zavedla do zákulisí, kde se čas-
to odehrávají mnohem zajímavější 
příběhy než na filmovém plátně. 
Při natáčení amerického romantic-
kého velkofilmu Tiché údolí, který 
američtí filmaři točili v malé vesničce 
v irském hrabství Kerry, se v pře-
stávce mezi natáčením scén setka-
li u stánku s občerstvením místní 
„ztracenec“ Jake Quinn s „přivand-
rovalcem“ Charlie Conlonem. Oba 
doufali, že by se mohli zkusit pro-
sadit u filmu a zkusit tak svůj život 
pozměnit k lepšímu. Na své cestě 
za úspěchem se však setkali s „pě-
šáky“, kteří sice sami nic nedokáza-
li, ale zato moc dobře vědí, jak se 
vypořádat s někým, kdo by je mohl 
připravit o jejich teplé místečko.
Ač se jedná o jednu z nejlepších 
současných komedií, diváci v ní na-
lezli i mnoho okamžiků k zamyšlení 
a malé osobní tragédie, které zná 
snad každý z nás i u nás v Kojetí-
ně. 

Komedie v podání Divadla Amadis 
Brno získala Cenu diváků pro in-
scenaci a za herecké výkony obou 
představitelů na národní přehlídce 
FEMAD Poděbrady 2009, byla no-
minována a přímo postoupila na 
národní přehlídku Divadelní Děčín 
2009 a stala se vítězným předsta-
vením jihočeské krajské přehlídky 
Dačické kejklování 2009.
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Prodejní výstava nejen pro děti
ČESKÉ HRAČKY NOE - LIPNÍK N. B.

Výstava prodloužena do 23. listopadu 2012

Výstava ze sbírky Františka Riegla z Kojetína
ŽIVOT DRUHÉHO PREZIDENTA ČSR 

EDVARDA BENEŠE
VE ZLOmOVýcH DOBácH 

REPUBLIKY
Výstava otevřena od 5. října do 23. listopadu 2012

Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
Otevřeno: po - pá: 9 - 11 a 12 - 17 hodin

so, ne: po telefonické dohodě - 774 001 403

Nově - Stálá expozice muzea
ZAJÍmAVOSTI A KURIOZITY

KOJETÍNSKÉHO mUZEA
Otevřena do konce roku 2012

Expozice muzea VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
Otevřeno: po - pá: 9 - 11 a 12 - 17 hodin

so, ne: po telefonické dohodě - 774 001 403

Krása, tajemnost, hluboká výpověď...
KONcERT SPOLEČNá VĚc

- VODNáŘSKý ZVON
ROZEZNÍ  TOmáŠ PFEIFFER

čtvrtek 4. října 2012 - 18.30 hodin
Při poslechu i projekci zažijete krásu, tajemnost i hlubokou výpověď 

filmového příběhu s všelidskými tématy. Obrazový doprovod
v unikátní parabolické projekci vás provede nejen jemností

a barevností, ale i vzájemným lidským souzněním s krásou duše, 
a také se vydá na cestu do hlubokého vesmíru.

Ve skladbě Patria Deum lze zažít a vnímat úžasné, dosud málo 
známé záběry vesmírných galaxií a hvězdokup. Vjem je umocněn 

rezonančními tóny Vodnářského zvonu, které, dle poznání dávných 
mistrů, znějí prostorem i námi a pomáhají harmonizovat celou

bytost. Na závěr koncertu se můžete přijít podívat na Vodnářský
zvon z blízka. Je potěšením i zážitkem vidět nádherný svět kapiček 

vody, které jsou obrazem jednotlivých hraných tónů.
Sokolovna Kojetín

Vstup: 120 Kč, studenti, důchodci, ZPP: 90 Kč
Předprodej vstupenek: na VIc Kojetín od 23. srpna 2012!

Bližší info: www.dub.cz

Městská knihovna v rámci Týdne knihoven
srdečně zve širokou veřejnost
na setkání se „záhadologem“

BESEDA S ARNOŠTEm VAŠÍČKEm
středa 10. října 2012 - 17.30 hodin

Sál Vzdělávacího a informačního centra
Masarykovo náměstí 8, Kojetín

Nejen pro milovníky koní a westernu
4. HUBERTOVA JÍZDA KOJETÍN 2012

sobota 20. října 2012 - 10.00 hodin
9.30 hodin - sraz jezdců a koní

10.30 hodin - Huberotva jízda - vyjížďka
Trasa Hubertovy jízdy: Račová - Včelín - Myslivecká 

chata Uhřičice (oběd) - Špalír - Račová
Jsou zajištěny vozy a vlečky pro diváky, kteří
po celou dobu mají možnost sledovat jezdce

na koních i zdolávání překážek.
Po příjezdu z vycházky proběhnou soutěže:
Hon na lišku, Páni, Amazonky a Barely

vstup: zdarma nebo 130 Kč (šerpa + snídaně + oběd) 
možnost zakoupení vstupenky na večerní zábavu

se slevou za 50 Kč
Louka za bývalou farmou Račová (bývalé závodiště)

HUBERTOVA ZáBAVA A SOUD
sobota 20. října 2012 - 20.00 hodin

Program: K tanci a poslechu hraje PC Music
- Taneční vystoupení Lucky While - Trikové lasování 
- Show s kolty a bičem - Hubertův soud - Vyhlášení 

Krále honu 2012 - Pravé kovbojské speciality
Sál VIC Kojetín, vstup: 70 Kč

Travesti skupina Screamers opět v Kojetíně
TRAVESTI ScREAmERS

pátek 9. listopadu 2012 - 19.30 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 180, 170 Kč

Předprodej již nyní na VIC Kojetín

V rámci tanečních pro studenty
PRODLOUŽENá TANEČNÍcH
čtvrtek 1. listopadu 2012 - 18.00 hodin
Reprodukovaná hudba, občerstvení...

Sokolovna Kojetín, vstup: 50 Kč

Sportovní dopoledne nejen pro ženy a dívky
cVIČmE V RYTmE (10)

sobota 17. listopadu 2012
Prezentace: 8.30 - 8.50 hodin, tři hodiny cvičení

Sokolovna Kojetín, vstup: 150 Kč, 60 Kč/hodina

Přednáška pro žáky 2. stupně ZŠ
a studenty gymnázia

POHODáŘI - PO STOPácH
USSURIJSKÉHO TYGRA

pondělí 26. listopadu 2012 - 8.15 a 10.00 hodin
Sokolovna Kojetín

Tradiční akce oznamující příchod adventu
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍcENÍ

VáNOČNÍHO STROmU
NA mASARYKOVĚ NámĚSTÍ
pátek 30. listopadu 2012 - 17.00 hodin

Bohatý program: Hudební, taneční a divadelní
vystoupení, výtvarné dílny DDM Kojetín, slavnostní 

rozsvícení stromečku, ohňostroj, minijarmark...
Masarykovo náměstí Kojetín

Prodejní adventní výstava
KERAmIKA IVANY BĚLAŘOVÉ

a
RUČNĚ mALOVANÉ HEDVáBNÉ

ŠáTKY A ŠáLY JITKY KLáSKOVÉ
Otevřeno od 30. listopadu do 16. prosince 2012

Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
po - pá 9 - 11 a 12 - 17 hodin
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DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 2012
ANEB NESEďTE DOmA

- SEďTE V DIVADLE!
Ještě se vyplatí zakoupit předplatné: 200 Kč

Předprodej na informacích Vzdělávacího
a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8,

telefon: 581 202 202, 774 001 403
www.kojetin.cz/meks

pátek 26. října 2012 - 19.00 hodin
Divadelní spolek Kroměříž

BáJEČNá ANNA
Komedie autora Marca Camolettiho

Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné
přivést si domů milence právě, když má váš manžel

v ložnici svou přítelkyni. Ještě, že je tu služka Anna...
Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč

pátek 23. listopadu 2012 - 19.00 hodin
Divadelní klub Českokrumlovská scéna

POPEL A PáLENKA
Hořká komedie autora Bengta Ahlforse

Co všechno vyjde najevo, když po manželovi zůstane
 jen urna s popelem a domácí pálenka...

Inscenace byla doporučena na Divadelní Děčín...
Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč

pátek 14. prosince 2012 - 19.00 hodin
Divadelní spolek Zmatkaři Dobronín

ZLOmATKA
Hra, která je především komedií Maria Gelardiho. 

Nikdy není nic černobílé. Neporozumění mezi matkou 
a synem vedou až k překvapivě mrazivému vyústění  

a nechá chladným jen málokoho.
Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč

Adventní výstava
BETLÉmY

Výstava otevřena
od 30. listopadu do 16. prosince 2012

Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
po - pá 9 - 11 a 12 - 17 hodin

Otevřeno v sobotu i neděli 1. 12. a 2. 12.,
8. 12. a 9. 12., 15. 12. a 16. 12. 2011:

9 - 11 a 12 - 17 hodin

Divadelní hra od dramatika,
herce, režiséra

a kroměřížského rodáka
Antonína Procházky

S TVOJÍ
DcEROU NE!?

Současná česká komedie plná
krkolomných situací a trapasů
o tom, jak snadné je spadnout  

do manželské krize,
ale jak z ní ven...?

Hrají: Hanácká prkna
Pátek 5. října 2012 - 19.00 hodin

KD Zámeček Kovalovice
vstupné dobrovolné

více info na:
http://www.facebook.com/HanackaPrkna

Hanácká scéna MěKS Kojetín
hledá pro nadcházející

divadelní sezónu 2012 - 2013:
- REŽISÉRA

- OSVĚTlOVAČE A ZVUKAŘE
- HEREČKY A HERcE

Zbavte se ostychu,
protože právě na vás čekají

nezapomenutelné divadelní role,
v kterých budete jistě excelovat!!!
Neváhejte - vyplňte svůj volný čas 
smysluplnou uměleckou tvorbou

a získáte: zážitky, zábavu, srandu, 
fanoušky, partu stejně naladěných 

lidí, kteří žijí divadlem!!!
Zkoušky probíhají každé úterý

v sále Sokolovny Kojetín od 18 hodin.
Info na MěKS Kojetín

tel: 774001405

VýZVA OBČANŮM
Vyzýváme a prosíme všechny 
občany, kteří vlastní jakékoliv 

betlémy (i domácí výroby),
 zda by je nezapůjčili
na adventní výstavu

BETlÉMY,
která bude probíhat 

v prostorách Galerie VIC 
od 30. listopadu

do 16. prosince 2012.

Betlémy můžete přinést a předat 
na informace Vzdělávacího

a informačního centra,
Masarykovo náměstí 8 Kojetín,

do středy 28. listopadu 2012
v době od 9 do 11 hodin

a od 12 do 17 hodin.

Děkujeme!

Adventní čas
mIKULáŠSKÉ VYHRáVANÍ
pondělí 3. prosince 2012 - 16.00 hodin
Účinkuje: Dechový orchestr ZUŠ Kojetín

Sokolovna Kojetín

Mikulášská nadílka dětem přímo u vás doma
- domluvte si návštěvu a přijde k vám
mIKULáŠ, ANDĚL A ČERT

středa 5. prosince 2012 od 16.00 hodin
Zájemci hlaste se na VIC Kojetín

telefon: 581 202 202, 774 001 403

Závěrečný ples tanečního kurzu
nejen pro studenty místního gymnázia

ZáVĚREČNá TANEČNÍ
- SLAVNOSTNÍ KOLONA

pátek 7. prosince 2012 - 18.00 hodin
K tanci a poslechu zahraje

Karel Caha a Olga Nováková z Přerova
Sokolovna Kojetín, vstup: 60 Kč

Adventní čas
VáNOČNÍ KONcERT ZUŠ KOJETÍN

čtvrtek 13. prosince 2012
Účinkují: Učitelé ZUŠ Kojetín a hosté

Sokolovna Kojetín
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Výlet na Dětské 
dopravní hřiště 
do Kroměříže

„Jsou na to staří! Co tam budou 
dělat?“ takové a jim podobné po-
známky jsme slyšeli často již od 
okamžiku, kdy byl vysloven návrh, 
abychom v rámci letošního Evrop-
ského týdne mobility vzali naše se-
niory na Dětské dopravní hřiště do 
Kroměříže. A jestli tento výlet splnil 
svůj účel? Troufáme si tvrdit, že 
ano!
Ale nejprve pěkně po pořádku, jak 
to všechno probíhalo. V pondělí 
17. září 2012 v půl třetí odpoledne, 
za krásného slunného počasí, které 
nám vyšlo jako „na zakázku“, jsme 
vyrazili v počtu 34 osob autobusem 
do Kroměříže. Cesta nám všem 
uběhla jako nic, protože pan řidič, 

letní setkání mladších 
seniorů

„Konec prázdnin“ - pro školáky 
smutné konstatování, pro ženskou 
část Klubu mladších seniorů při 
CSS Kojetín, p. o.  skvělá příleži-
tost k setkání a pořádné oslavě. 
Vždyť je třeba probrat dojmy z do-

„Zelené potraviny 
budiž ti lékem...“

V pondělí 27. srpna 2012 se ješ-
tě jednou uskutečnila přednáška  
o zelených potravinách, tentokrát 
na DPS J. Peštuky. Všichni zúčast-
nění se dozvěděli o pozitivních lé-
čebných účincích chlorelly a mladé-
ho ječmene, ochutnali obě potravi-
ny, vyslechli zkušenosti těch, kdo již 
tyto potraviny užívají a podiskutovali 
s přednášejícími paní Hlouškovou a 

paní Kadlčíkovou o vhodnosti uží-
vání při té či oné chorobě. Snad se  
i na této besedě podařilo odborni-
cím na zdravý životní styl rozšířit  

znalosti deseti přítomných poslu-
chačů v oblasti léčby civilizačních 
chorob.

Andrea Hrdličková

volených, postěžovat si na náročné 
letní hlídání vnoučat, porovnat si 
pěstitelsko - zahradnické výsledky  
a v neposlední řadě sdělit si posled-
ní aférky, které se objevily během 
léta ve společenském životě měs-
ta. Po vyčerpávajícím výčtu všech 
zážitků z minulosti a současnosti 
došlo i na plánování činnosti „mla-
dodůchodců“ v blízké budoucnosti. 

Kromě účasti na akcích pořádaných 
CSS Kojetín, p. o. plánují setkávání 
se při cvičení v Sokole, stolním te-
nise, na cykloturistice, divadelních 
představeních nebo v sauně.
V útulném prostředí Víceúčelové 
klubovny, umocněném dobrota-
mi na stole, se pohodové loučení 
s prázdninami protáhlo až do ve-
černích hodin.     A. D.

na naše přání, provezl naše seniory 
alespoň jednu cestu po nové dálni-
ci, kterou někteří z nich ještě neměli 
možnost si projet. I to byl hned pro 
některé velký zážitek. Kde jsou ty 
časy, kdy se do Kroměříže či Boja-
novic jezdilo koňmi (říkali si někteří 
z dříve narozených účastníků výle-
tu). Než se ve vzpomínkách vrátili 
zpět do reality, byli jsme na místě. 
Na dopravním hřišti na nás čekaly 
příjemné zaměstnankyně, které se 
nás s úsměvem ujaly. Seznámi-
ly nás s průběhem našeho pobytu 
na hřišti a odvedly nás do budovy, 
kde jsme všichni, včetně několika 
netrpělivých dětí dožadujících se již 
jízdy po dopravním hřišti, vyslechli 
velmi poutavou a praktickou před-
nášku pana Patíka. Tento pán je 
krajským koordinátorem pro bez-
pečnost v silničním provozu pro 
Zlínský kraj.
Z jeho vyprávění bylo zřejmé, že 

má za sebou četné zkušenosti 
z přednášek o bezpečnosti v sil-
ničním provozu nejen pro seniory. 
Také zpracovaný materiál, který 
nám promítal k lepšímu zapama-
tování jeho poučných slov, se týkal 
bezpečnosti seniorů v dopravě. 
Dále jsme se od pana Patíka do-
věděli, co je povinným a doporu-
čeným vybavením jízdního kola, 
hovořil o zásadách defensivní jízdy, 
o příčinách nehod cyklistů - senio-
rů (snížená či omezená mobilita, 
snížená zdatnost zraku - poruchy 
vidění, sluchu, nevýrazné oblečení 
za snížené viditelnosti apod.).
Jistě by bylo mnohem déle o čem 
vyprávět, ale sluníčko nás všechny 
táhlo do pěkného podzimního po-
časí, a tak jsme přednášku ukončili 
s heslem: „Buďte vidět - přežijete!“ 
Aby pan koordinátor pouze nemluvil 
o nutnosti nošení reflexních prvků 
na oděvech a doplňcích každoden-
ních potřeb (např. tašky, francouz-
ské hole apod.), rozdal všem pří-
tomným seniorům praktické dárky 
v podobě vzhledných nákupních ta-
šek s výrazným reflexním pruhem. 
Každý z účastníků obdržel reflexní 
náramek, který je možné variabil-
ně připevnit na svém oblečení, na 
kole, batohu, tašce apod.. Děti do-
staly na krk praktická reflexní sklíč-



10/12 Kojetínský zpravodaj

21

centrum sociálních služeb informuje

Pohybové odpoledne 
na DPS J. Peštuky

Letošní téma ETM znělo: „Pohyb 
správným směrem“. Na čtvrtek 20. 
září 2012 jsme měli naplánováno 
„rozhýbat“ naše seniory na čers-
tvém vzduchu připravenými soutě-
žemi jako byly kuželky, petanque či 
hraní šipek. Jelikož nám ale počasí 
svou nízkou teplotou příliš nepřálo, 
rozhodli jsme se neriskovat zdraví 
našich klientů a přesunuli jsme své 
aktivity do kulturní místnosti na DPS 
J. Peštuky. Kuželky se zde hrát sice 
nedaly, ale připravený náhradní pro-
gram naše účastníky jistě nenudil. 
Bylo to možné číst ve tvářích všech 
16 zúčastněných.
Vědomostní hra na čas „Město, 
jméno, zvíře, věc“, znalostní kvíz  

Beseda „S humorem na 
cestách“ 
Sychravé a uplakané středeční 
odpoledne 19. září 2012 se pode-
psalo na tom, že jsme se sešli ve 
Víceúčelové klubovně pouze v po-
čtu šesti osob. Ale věřím, že i ta 
hrstka účastníků příjemně strávila 
odpoledne nad knížkami s cesto-
vatelskou tématikou, které si pro 
nás připravily pracovnice Městské 

ka ve tvaru medvídka, který je má 
udělat viditelnějšími v sychravém 
podzimním počasí. Zlatým hřebem 
byla možnost projít si krátkou, ku-
žely vytyčenou, trasu s brýlemi, kte-
ré sice vypadaly jako potápěčské, 
ale měly navodit pocit, jak asi vidí  
a pohybují se po chodníku lidé, kte-
ří požili alkohol a mají v sobě cca 
1,5 ‰. To vám bylo smíchu! Jaké 
pózy a piruety se některým dařilo 
dělat, to si nepřejte vidět. A hlavně 
takto „unaveného“ účastníka silnič-
ního provozu potkat. A je jedno kde, 

zda na chodníku či ve vozovce.
Poté, co se děti řádně vyřádily na 
zapůjčených kolech a koloběžkách 
a dospělí se dostatečně vyhřáli při 
procházce i posezení (koho chůze 
či projížďka na kole znavila) po do-
pravním hřišti, přijíždějící troubící 
autobus avizoval, že se blíží konec 
této veselé a pohodové akce. Ješ-
tě udělat pár snímků na památku  
a jelo se zpět domů. 
Každý z účastníků dostal na pa-
mátku pěknou keramickou kytičku, 
kterou pro ETM vyrobil Dům dětí  

a mládeže Kojetín, za což jim touto 
cestou děkujeme. 

Andrea Hrdličková

knihovny MěKS Kojetín Hana Divi-
lová a Marie Ryšavá.
I když knížky, ze kterých se četly 
ukázky, nebyly z pera Zikmunda  
a Hanzelky (jak někteří už dopředu 
předpovídali), měly také své kouz-
lo a voněly dálkami. Nemusíme ve 
své paměti příliš lovit jména sou-
časných spisovatelů píšících své 
příběhy z cest. Co takhle Pavla 
Jazairiová či Jiří Kolbaba? Kdo 
z nás má rád poslech příběhů  
o cestování a občas si zapne ně-
kterou z českých rozhlasových 
stanic, nemohl alespoň na jedno 
z jmen nenarazit.
Právě od Jiřího Kolbaby jsme měli 
možnost vyslechnout ukázky z jeho 
knížky „Šest kontinentů - Příběhy 
z cest“. Je to knížka, která vznikla 
téměř „na společenskou objednáv-
ku“. Obsahuje desítky příběhů to-
hoto dobrodruha, které nás zave-

dou doslova do celého světa.
Dalším spisovatelem, kterého nám 
paní knihovnice v ukázkách z jeho 
tvorby představily, je Jiří Mára. 
Přerovský rodák, který cestuje po 
světě se svým synem upoutaným 
na invalidní vozík. „Na vozíku na 
rovníku“ - tak zní název knihy při-
bližující nám život v amazonské 
džungli či život pralesních indiánů.
Taktéž Karin Stružková, autorka - 
novinářka, soustředila v textu své 
bohaté postřehy z cest po světě. 
Učinila tak s humorem, nadhledem 
a zkušeností pohotové pozorova-
telky, která se umí dívat, naslou-
chat a hlavně - výtečně psát.
Všichni zúčastnění byli rádi, že se 
nenechali odradit nevlídným poča-
sím a přišli se zasmát nad příbě-
hy z cest, které dokážou pobavit  
a přenést do dalekých zemí.

Andrea Hrdličková

o rostlinách, luštění přesmyček měst 
či vyluštění osmisměrky. To jsou jen 
příklady úkolů, které naši senioři 
plnili a při kterých si procvičili své 
znalosti a postřeh. Že to dělali rádi 
a s humorem, o tom svědčí některé 
odpovědi na otázky, které jim byly 
v kvízu kladeny. Trefování šipek 
do terče, házení kroužků na cíl či 
zručnost, kterou museli prokázat při 
hodu předmětem do koše, to byly 
zase aktivity, které protáhly jejich těla 

a vyzkoušely přesnou mušku. 
Věříme, že všichni, kdo se tohoto 
zábavného odpoledne zúčastni-
li, odcházeli domů nejen s cenami 
za hezké umístění v soutěžích, ale  
i s dobrým pocitem, že opět udělali 
kousek dobrého pro své zdraví, ať 
už tělesné, tak duševní, a tím splnili 
myšlenku letošního Evropského týd-
ne mobility. Udělali krok tím správ-
ným směrem.

Andrea Hrdličková
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církev Československá husitská

1. 10.*, 8. 10.*, 15. 10.*, 22. 10.* a 29. 10.* 2012 (pondělí)
Duchovní výchova

od 13.30 hodin na ZŠ náměstí Míru

2. 10.*, 9. 10.*, 16. 10.*, 23. 10.* a 30. 10.* 2012  (úterý)
Duchovní výchova

od 12.40 hodin na ZŠ Sladovní ulice

2. 10. 2012 (úterý)
Biblická hodina

od 15.00 hodin ve společenské místnosti DS Tovačov

4. 10.**, 11. 10., 18. 10. a 25. 10. 2012 (čtvrtek)
Biblická hodina

od 16.00 hodin na faře

3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10. a 31. 10. 2012 (středa)
Modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

7. 10. 2012 (neděle)
Bohoslužby ve Skalce

od 8.15 hodin ve Skalce v sále Obecního domu

7. 10., 14. 10., 21. 10. a 28. 10. 2012 (neděle)
Bohoslužby v Kojetíně

od 10.00 hodin v Husově sboru

21. 10. 2012 (neděle)
Bohoslužby v Polkovicích

od 8.15 hodin v Obřadní síni Obecního úřadu

Program setkání v říjnu 2012
NáBOŽENSKá OBEc KOJETÍN A TOVAČOV

„Jsem vděčný Tomu, který mě zmocnil - Kristu Ježíši, našemu Pánu - že mě poctil tou výsadou, 
abych mu mohl sloužit.“  1. Timoteova 1,12

„Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, 
z koho bych měl mít strach?“  Žalm 27,1

V době konání obřadů a setkání jsou prostory Husova sboru (synagogy) otevřeny veřejnosti. 
Pokud máte zájem o prohlídku sboru s výkladem, kontaktujte předem farní úřad či VIC Kojetín.

Naše společenství je „otevřené“ všem „hledajícím“.
Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách: 

http://ccshkojetin.wz.cz/  nebo http://www.ccshkojetin.ic.cz/

*Termíny „duchovní výchovy“ na ZŠ jsou v době 
uzávěrky KZ předběžné, ještě se mohou změnit, 
sledujte laskavě vývěsku školy a NO, případně 
oznámení po bohoslužbách či webové stránky.

** Po skončení se přesuneme na koncert Vodnář-
ského zvonu Tomáše Pfeiffera na Sokolovnu.

ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN ODBORU SPV TJ SOKOL KOJETÍN
 NA ROK 2012/2013

16:00 – 17:00 17:00 – 18:00 18:00 – 19:00 19:00 – 20:00

  Po
PřEDšKOLáCI

Bosáková, Košťálková
cena: 250 Kč

GymNASTIka
žačky 6 - 11 let

Stavinohová, Prokešová, Šubíková, 
cena: 250 Kč

kaLANETIka
+ PILATES

Řezníčková
cena: 500 Kč

Út
SPORT-Gym

žačky 12 - 16 let
Stavinohová
cena: 250 Kč

mAžORETKy
Štecovi

cena: 400 Kč

mAžORETKy
Štecovi

cena: 400 Kč

St
RODIČE A DěTI

(3leté a starší děti)
Stavinohová, Bobišová

cena: 500 Kč za pár (další dítě 100 Kč)

ZDraVOTNÍ 
CVIČENÍ

Horňáková
cena: 300 Kč

kaLANETIka
 + PILATES

Horáková
cena: 500 Kč

Čt
HOPÍK

(děti 3 - 4 roky)
Poláchová, Urbánková

cena: 300 Kč / blok 12 hodin

PřEDšKOLáCI
Bosáková, Košťálková

cena: 250 Kč

GymNASTIka 
žačky 6 - 11 let

Šubíková, Stavinohová, Prokešová
cena: 250 Kč

BODySTyLING 
+ STEP AEROBIK

Juřenovi
cena: 500 Kč

Pá
ZDraVOTNÍ 

CVIČENÍ
Horňáková

cena: 300 Kč

RODIČE A DěTI
(děti 2 a 3 roky)

Stavinohová, Bobišová
cena: 500 Kč za pár (další dítě 100 Kč)

mAžORETKy - 
PřÍPraVka

Štecovi, Šustková
cena: 400 Kč

SPORT-Gym 
žačky 12 - 16 let

Stavinohová
cena: 250 Kč

 Začali jsme cvičit v pondělí 17. září 2012

Ze sportu
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Ze sportu
O pohár majitele 
pohřebního ústavu

V sobotu 22. září 2012 uspořádal 
oddíl volejbalu TJ Sokol Kojetín 
již 12. ročník recesního turnaje  
O Pohár majitele pohřebního ústavu 
v Kojetíně. Turnaje se zúčastnilo 
jedenáct smíšených družstev (4+2)  
z Kojetína a širokého okolí. Za pěk-
ného počasí družstva hrála ve třech 
skupinách, ze kterých postupovala 
první dvě družstva do dvou čtvrtfiná-
lových skupin, pak první dvě druž-
stva z každé skupiny hrála do kříže 
semifinále. Vítězové semifinále bo-

jovali o 1. místo a poražení se utkali  
o 3. místo. Po dlouhých a zajíma-
vých bojích jsme v pozdním odpo-
ledni znali pořadí. 
1. STS Chvojkovice Brod (Brno), 
2. Příšerky s. r. o. (Kojetín),
3. Gute Smake (Kojetín),
4. Banáni (Přerov),
5. Kosťa ředitel cirkusu (Přerov),
6. Úžasňákův team (Kojetín),
7. Squadra azzura (policie Kojetín), 
8. Navrhnem remízu (Kojetín),
9. Kantoři z Míru (Kojetín), 
10. Hospůdka U Pedyho (Kojetín),
11.Hybrid team (Kojetín).
Dále byly uděleny zvláštní ceny 
ředitele turnaje - Zdenka Bartáka, 

a to: Cena nejnovějšího účastníka 
turnaje - tuto cenu získala Magda 
Herudková (STS Chvojkovice Brod) 
a Cena nejčastějšího účastníka tur-
naje byla udělena Rudolfu Pavlíč-
kovi (Kantoři).

ZN

Tenisové ozvěny

V sobotu 1. září 2012 se na kur-
tech sokolovny odehrály závěreč-
né zápasy tří hlavních kojetínských 
tenisových turnajů, které rozhodly  
o tom, jaké bude pořadí na prv-
ních čtyřech místech. Tradiční  
a nejdéle se hrající kojetínský te-
nisový turnaj - Sokol Cup, který se 
hrál již po jedenatřicáté tentokrát   
odehrálo 16 hráčů. V závěrečných 
zápasech se potkali momentálně 
nejlepší kojetínští hráči s těmito 
výsledky: 
- 1. semifinále: A. Šírek - P. For-
mánek 6:4, 2:6, 6:2, 6:3,
- 2. semifinále: R. Gamba - Z. Dra-
vecký 6:7, 7:5, 6:1, 6:2,
- zápas o 3. místo: P. Formánek - 
Z. Dravecký 6:3, 6:3, 7:6,
- finále: R. Gamba - A. Šírek 6:7, 
6:2, 6:3, 6:4.
Robert Gamba tak vyhrál celkově 
pošesté a zařadil se na druhé místo 
v historických tabulkách, které stále 
s 21 tituly vede Alois Šírek. Všech-
ny zápasy měly vysokou úroveň  
a musely se divákům líbit. 

Dalším turnajem, určeným pro hrá-

če nad 40 let, je Veteran Cup. I když 
se díky věku stávají oba turnaje 
složením účastníků dost podobné, 
výsledky byly přeci jen jiné, proto-
že vítězové Sokol Cupu jej nehra-
jí. Vítězem se stal Petr Formánek, 
který zvítězil ve finále nad Davidem 
Indrákem 7:5 a za stavu 4:1 ve dru-
hém setu Indrák vzdal. V zápase  
o 3. místo zdolal Tomáš Novák Jiří-
ho Šírka 7:5, 7:6.
Turnajem pro hráče, kteří se do-
sud v jiných turnajích výrazněji 
neprosadili, je Šmatla Cup. Letos 
jej hrálo 18 hráčů a hráček. V zá-
věrečném finále porazil Vlastimil 
Botek Martina Zedníčka 6:2, 6:4  
a v zápase o 3. místo zvítězil Pavel 
Zapletal nad Zdeňkem Novákem 
6:3, 7:5.

V soutěžích družstev hrála za Ko-
jetín čtyři družstva. V okresní sou-
těži to byla družstva  Kojetín „A“  
a Kojetín  „B“. Družstvo „A“ ve 
složení R. Gamba, A. Šírek,  
Z. Dravecký  a T. Novák obsadilo 
5. místo, když zvítězilo ve čtyřech 
zápasech a pět prohrálo, družstvo 
„B“ v sestavě P. a D. Formánkovi, 
M. Pištělák skončilo na děleném  
9. - 10. místě, když zvítězilo jen 

jednou. Obě družstva to v těžké 
konkurenci hráčů z celého Přerov-
ska opravdu neměla jednoduché, 
uvážíme-li navíc, že většině hráčů 
je přes 40 let. Vítězem celé soutě-
že se stalo družstvo CTH Slovan 
Teplice nad Bečvou
Ve veteránských soutěžích v okres-
ní soutěži hrálo družstvo Kojetín 
„A“ v totožné sestavě jako v okres-
ní soutěži neveteránské. Hráči   
R. Gamba, A. Šírek, Z. Dravecký  
a T. Novák obsadili v základní části 
3. místo, závěrečného play-off už 
se nezúčastnili, skončili tak celko-
vě čtvrtí.  
V další skupině oblastní soutěže 
se představilo družstvo Kojetín „B“ 
v sestavě Petr Formánek, Jiří Ší-
rek, doplněné o hostujícího Mirka 
Kolečkáře z Obědkovic a obhájilo 
loňské 3. místo. To získali již v zá-
kladní části, v závěrečném turna-
ji hraném 16. září 2012 v Bystřici 
pod Hostýnem jej pak obhájili po 
vítězství nad domácí Bystřicí 3:0, 
porážkou od Drahotuš 1:2 a vý-
hrou nad Dřevohosticemi 3:0. Cel-
kovým vítězem se stalo družstvo 
Drahotuš, které ve finále porazilo 
Přerov 2:0.

Jiří Šírek
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Inzerce
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Inzerce

AUTOBUSOVá 
DOPRAVA

DAVID JUŘEN 
KOJETÍN

www.autobusy-juren.cz

- vnitrostátní 
a mezinárodní
 přeprava osob

- přeprava nákladu

  telefon: 
  724 999 818

ODVOZ A LIKVIDAcE 
AUTOVRAKŮ ZDARmA

včetně
vystavení dokladu o ekologické likvidaci 

vašeho autovraku NA MÍSTĚ

 Tel: 777 550 621
  608 749 219 

Autovrakoviště Třebětice
ZA KOmPLETNÍ AUTOVRAK VYPLATÍmE 500,-

STAŇTE SE fINANČNÍM PORADcEM 
U NEJVĚTŠÍ STAVEBNÍ SPOŘITElNY V ČR

Manažer obchodního týmu ČMSS
hledá finanční poradce pro region 

Kojetín

Radek Olivík, obchodní ředitel ČMSS
Kratochvílova 5, 750 02 Přerov,
 mobil: 732 421 009, emai: radek.olivik@cmss-oz.cz

- Práce s klientským kmenem
- Nadstandardní finanční ohodnocení
- Možnost flexibilního plánování činnosti a času
- Kvalitní zaškolení
- Profesionální růst
- Seberealizace a vzdělávání
- Práce v týmu
- Zázemí stabilní a úspěšné společnosti

Pokud Vás zaujala kariéra finančního poradce ČMSS, 
domluvte si s námi termín osobního pohovoru 

na telefonním čísle 732 421 009

Mítink se buDe kOnat na MasarykOVě náMěstí V kOjetíně
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Vzpomínky

Vítání občánků

Blahopřejeme!

Foto: J. Večeřová

Denisa Juráčková

Jitka Havlíková

Julie Kilhofová

V sobotu 15. září 2012 byly slavnostně přivítány 
do svazku občanů města Kojetín tyto děti: 

Thea Pešová

Adéla Krištofová

Dne 1. září 2012 jsme vzpomněli smutné 8. výročí úmrtí našeho otce, dědečka
a zaměstnance železniční stanice Kojetín a Přerov

pana františka Štece,
který by se 24. října 2012 dožil právě 100 let.

Kdo jste ho znali, zavzpomínejte s námi. Vzpomíná dcera Jarmila s celou rodinou.

Miloval jsem vás všechny, chtěl jsem s vámi žít. Vzpomeňte na mě, já nechtěl odejít.

Dne 30. září 2012 jsme vzpomněli 7 let od chvíle, kdy nás opustil 
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček

pan Bohumil Vojáček
S úctou a láskou vzpomínají manželka Ludmila, 

dcera Jitka s manželem Martinem, syn Jiří, syn Jaroslav s manželkou Miluší 
a vnoučata Martin, David, Honzíček, Miluška a Lukášek.

Dne 8. října 2012 uplyne 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš syn, bratr, švagr a strýc

pan Rudolf Krajča
Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku. Vzpomíná rodina.

Dne 3. října 2012 to bude již 5 let, co nás navždy opustil

pan Svatopluk Spáčil
člen tvůrčí skupiny Signál 64

S láskou vzpomínají dcera a vnučky s rodinami.


