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Bezpečné město 2012
V pátek 27. dubna 2012 od 9 hodin se na stadionu TJ
Slavoj Kojetín uskuteční 4. ročník akce Bezpečné město. Od roku 2006 se koná každé dva roky a přitahuje
pozornost žáků škol, ale také široké veřejnosti. Během
dopoledne mohou totiž návštěvníci vidět v akci všechny hlavní složky integrovaného záchranného systému
(IZS), které v ČR působí. Bezpečné město pořádá Město
Kojetín ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Kojetín
a všemi složkami IZS, jimiž jsou v tomto případě Armáda
ČR - 23. základna vrtulníkového letectva Edvarda Beneše Přerov, Policie ČR Přerov, HZS Olomouckého kraje

a ČČK Přerov. Na akci se dále podílí BESIP Olomouc,
Vojenský veterán klub „Boskovický Sedmizubec“ s ukázkami historických vojenských vozidel, Městská policie
Kojetín a Sbor dobrovolných hasičů Kojetín.
Je dobře, že se z této bezpečnostně preventivní akce
stala tradice, která prezentuje především naší mládeži
činnost složek IZS. Vidět takto v akci pohromadě celou
plejádu vojáků, policistů, hasičů včetně jejich techniky
a zvířecích pomocníků je určitě nejen poučné, ale i velkým zážitkem. Jste proto všichni srdečně zváni 27. dubna na fotbalový stadion, určitě bude co vidět. Jiří Šírek
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 35. zasedání konaném dne 19. března 2012
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila rozpočtové opatření
č. 3/2012, které zahrnuje:
- výdaje ve výši
300,00 tis. Kč
- příjmy ve výši
300,00 tis. Kč
- financování ve výši
0 tis. Kč,
- schválila uzavření Smlouvy
o právu provést stavbu „Most Kojetín
- Most ev. č. 433 27 - 3, Popůvky“,
mezi Městem Kojetínem a Správou
silnic Olomouckého kraje, p. o. Olomouc, v předpokládaném období
realizace stavby 5 - 10/2012,
- vzala na vědomí informaci o dočasných a trvalých záborech pozemků v majetku města Kojetína
z důvodu provedení opravy mostu
přes řeku Hanou,
- souhlasila se zveřejněním záměru prodeje pozemků p. č. 339/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
343 m2 a p. č. 148/2, orná půda,
o výměře 365 m2 a část pozemku
p. č. 138, trvalý travní porost, o výměře cca 110 m2 vše ve vlastnictví města Kojetína, v katastrálním
území Kojetín, na listu vlastnictví
č. 10001, za minimální prodejní
cenu 350 Kč/m2,
- souhlasila se zveřejněním záměru prodeje nemovitosti, bývalé budovy dispečinku sanitek p. č. 1635/1, stavební plocha, o výměře 94m2, v katastrálním území Kojetín, ve vlastnictví Města Kojetína,
- schválila zveřejnění záměru prodeje neobsazené bytové jednotky
1204/4 o velikosti 2+1, včetně podílu na společných částech domu
o velikosti 5998/125526, v budově
č. p. 1204,1205 na adrese Svatopluka Čecha 1204, Kojetín, zapsané na LV 3563, pro KÚ Kojetín, za
cenu nejvyšší nabídnuté kupní ceny
obálkovou metodou - minimální
kupní cena bude stanovena ve výši
dle znaleckého posudku,
- schválila zveřejnění záměru prodeje neobsazené bytové jednotky
1321/7 o velikosti 2+1, včetně po-

dílu na společných částech domu
o velikosti 4288/171177, v budově
č. p. 1320,1321 na adrese Jana
Peštuky 1321, Kojetín, zapsané na
LV 4573, pro KÚ Kojetín, za cenu
nejvyšší nabídnuté kupní ceny obálkovou metodou - minimální kupní
cena bude stanovena ve výši dle
znaleckého posudku,
- schválila Smlouvu o nájmu a provozování dílčích úseků jednotné
kanalizace pro veřejnou potřebu
ve městě Kojetín mezi Městem Kojetín a Vodovody a kanalizace Přerov,
a. s.,
- schválila uzavření smlouvy o výpůjčce „Místo pro přistání LZS v Kojetíně“ mezi Olomouckým krajem
a Městem Kojetín na dobu neurčitou,
- schválila uzavření Smluv o užívání, mezi Městem Kojetínem jako
„vlastníkem“ a stávajícími nájemníky v domě Jana Peštuky 1320,
1321, jako „uživateli“,
- schválila výběr dodavatele na
realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Zateplení domova s pečovatelskou službou Dr. E. Beneše,
Kojetín“ uchazeči: STAVBY VANTO,
s. r. o., Kunovice, který byl doporučen komisí pro posouzení a hodnocení zakázek na výše uvedenou
zakázku,
- schválila uzavření smlouvy o dílo
na vypracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce bytů
v domě s pečovatelskou službou
a zvýšení kvality sociálních služeb
v Kojetíně“ mezi objednavatelem:
Městem Kojetín a zhotovitelem: Ing.
Pavlem Olšovským ve výši 109 000
Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo
na přípravu a realizaci podlimitního
výběrového řízení na stavební akci
„Rekonstrukce teplovodního kanálu na sídlišti JIH - II. etapa“ mezi
objednavatelem: Městem Kojetín
a zhotovitelem: BM asistent s. r. o.,

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín

Olomouc,
- schválila výběr společností pro
předložení nabídek k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci
„Rekonstrukce tepelného kanálu na
sídlišti JIH - II. etapa“,
- vyhlásila nejúspěšnější sportovce
města Kojetína za rok 2011:
- v kategorii sportovních nadějí:
- Veronika Hrabalová,
- Michaela Rozsívalová,
- Vojtěch Ošťádal,
- Tomáš Macek,
- v kategorii jednotlivců do 19
let za sportovní úspěchy v roce
2011:
- Kristýna Slouková,
- v kategorii jednotlivců nad 19
let za sportovní úspěchy v roce
2011:
- Radovan Klabal,
- Kateřina Poláková,
- Lukáš Prokeš,
- nejúspěšnějším sportovním
kolektivem města Kojetín v roce
2011:
- Veteráni Kanoistiky Kojetín,
- osobností v oblasti sportu - za
mimořádné zásluhy o rozvoj kojetínského sportu:
- Miroslav Polách,
- Monika Štecová,
- jmenovala v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkurzního řízení a konkurzních
komisí konkurzní komise a tajemnici komisí pro konkurzní řízení na
obsazení pracovních míst ředitelů Základní školy Kojetín, náměstí
Míru 83, Základní školy Kojetín, Sv.
Čecha 586, Mateřské školy Kojetín
a Domu dětí a mládeže Kojetín,
- vzala na vědomí rezignaci Ing.
Pavlíny Peřinové na funkci člena
Komise pro poskytování peněžitých
dotací RM,
- jmenovala Ing. Jaroslava Bělku
členem Komise pro poskytování peněžitých dotací RM.
Jiří Šírek

Zastupitelstvo Města Kojetín se na 12. zasedání konaném dne 27. března 2012
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- schválilo vyhodnocení rozpočto- výdaje ve výši 5,068.536,62 Kč,
ného komisí RM pro poskytování
vého provizoria Města Kojetína za - schválilo poskytnutí peněžitých peněžitých dotací,
období leden 2012, které zahrnuje: dotací na rok 2012 v celkové výši - schválilo uzavření smluv o po- příjmy ve výši 7,662.779,21 Kč
700.000 Kč, dle návrhu zpracova- skytnutí peněžitých dotací na rok
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Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
2012 v souladu s platnými Zásadami pro poskytování peněžitých dotací a předloženým návrhem,
- schválilo závěrečný účet Města
Kojetína za rok 2011, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2011,
a to bez výhrad,
- schválilo předložené výsledky
hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2011, včetně navržených přídělů do jejich peněžních fondů,
- schválilo závěrečnou zprávu
o provedené inventarizaci majetku
a závazků Města Kojetína a příspěvkových organizací za rok
2011,
- schválilo převod bytových jednotek z vlastnictví Města Kojetína
a uzavření Kupních smluv mezi
Městem Kojetínem (jako “převod-

ce“) a osmnácti nabyvateli z domů
určených k prodeji,
- schválilo převod bytových jednotek z vlastnictví Města Kojetína,
(jako“převodce“) do vlastnictví stávajících nájemníků za podmínek
uvedených v kupní smlouvě,
- schválilo uzavření Dodatku
č. 5 ke Smlouvě o úvěru č. 52/03/
LCD ze dne 29. 1. 2003, mezi Městem Kojetínem a Českou spořitelnou
a. s., kterým se mění způsob zajištění peněžitých závazků vyplývajících z úvěrové smlouvy 52/03/
LCD,
- schválilo uzavření Smlouvy
o zastavení pohledávek z bankovního účtu, č. ZÚ3/52/03/LCD, mezi
Městem Kojetínem a Českou spořitelnou a. s.,
- vzalo na vědomí zprávu o výsledku hospodaření s bytovým

a nebytovým fondem v majetku
Města Kojetína v roce 2011,
- vydalo Obecně závaznou vyhlášky č. 2/2012, o zákazu provozování
sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města,
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti
Školní jídelny Kojetín, příspěvkové
organizace, za rok 2011,
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti Městského kulturního střediska Kojetín za rok 2011 a plán
činnosti MěKS na rok 2012,
- vzalo na vědomí výroční zprávu
Centra sociálních služeb Kojetín za
rok 2011,
- vzalo na vědomí rezignaci Ing.
Pavlíny Peřinové na funkci člena
Finančního výboru ZM,
- zvolilo Marii Bělkovou členkou Finančního výboru ZM.
Jiří Šírek

mím vás s nimi v dalších číslech
zpravodaje.
- Dne 23. března 2012 se uskutečnila v Přerově schůzka měst a obcí
okresu Přerov, ležících na cyklotrase Bečva. Ta by se měla postupně
od Přerova brzy dostat až k Tovačovu. Záměrem Kojetína je její
prodloužení k hranicím Zlínského
kraje a vytvoření konceptu „Arcibiskupské cyklotrasy“ spojující města
Olomouc a Kroměříž. K celému projektu je nutný konsensus krajů Olomouckého a Zlínského, kde může
Kojetín sehrát pozitivní roli hraničního města a iniciovat její výstavbu,
která by znamenala nejen podporu

cykloturismu, ale i propojení obou
krajů zdravou formou pohybu.
- V pondělí 19. března 2012 zemřel
Jan Jakub Vražina, lidový archeolog, národopisec, sběratel všeho,
co se váže k našemu městu a jeho
historii. Patřil k lidem s velkými znalostmi o historii Kojetína, publikoval
v odborných archeologických časopisech a setkání s ním, ať už na radnici, či v terénu, patřilo k nevšedním
zážitkům. Spolupracoval i se studenty historie při zpracování jejich
diplomových prací. Bohužel jsem
již nestihl mu odevzdat k pročtení
tu nejnovější. Snad někdy později,
Honzo…
Jiří Šírek

Ve zkratce
- Přesně před rokem se uskutečnilo
Sčítání lidu, domů a bytů, ze kterého
vzešla řada cenných statických dat.
Konkrétní čísla, týkající se našeho
města, jsme obdrželi v publikaci zaslané Českým statistickým úřadem.
V době sčítání žilo v Kojetíně 6448
obyvatel, z toho 3200 mužů a 3248
žen. Ve věku 0-14 let je to 985 obyvatel, 15-64 let 4452 obyvatel a nad
65 let 1011 obyvatel. Ekonomicky
aktivních bylo 3067 občanů, z nich
zaměstnaných 2617 (85,33%).
Obydlených domů existovalo 1205,
obydlených bytů 2298. Další údaje,
vztahující se ke Kojetínu budu na
ČSÚ postupně zjišťovat a sezná-
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Informace pro občany
Stop hazardu
Kojetín se stal dalším městem,
které se připojilo k boji proti hazardu. Zastupitelstvo Města Kojetín
na svém zasedání dne 27. března 2012 přijalo vyhlášku, kterou
omezuje hazard na celém území
města Kojetína. Od 1. ledna 2015
nebude ve městě v provozu žádné
ze zařízení nabízející hazardní hry,
o kterých hovoří současné zákony.
Tato vyhláška vstoupí v platnost
1. května 2012. Od tohoto data již
ve městě nebudou vznikat žádné

Sběr nebezpečného
odpadu
Mobilní sběr nebezpečného odpadu mobilními vozidly BIOPAS
Kroměříž spol. s r. o. se uskuteční
5. dubna 2012.
Ke svozovým vozům přineste vytříděné nebezpečné odpady:
- znečištěné prázdné obaly: plechovky od laku, staré barvy a lepidla, zabarvené a nalakované předměty jako hadry, štětce, kalíšky,
stěrky, hůlky na míchání;
- prostředky na ochranu rostlin: postřiky všeho druhu ze zahrad, pěstování ovoce, zeleniny a zemědělství;
- barvy - laky: spreje - nátěry na
dřevo, mořidla, laky ve spreji;
- ředidla od nátěřových hmot:
čistící benzín, terpentýn, rozpouštědla;
- baterie: tužkové baterie, knoflíkové baterie, baterie z osobních nákladních aut a traktorů;
- staré léky, teploměry;
- chemikálie: používané v domácnostech a domácími kutily jako laboratorní misky, ustalovače, bělidla,
kyseliny, louhy, zvláštní lepidla;
- staré oleje: motorový, mazací,
převodový, fritovací oleje, aj.
Upozornění:
V místních částech Popůvkách
a Kovalovicích bude proveden
svoz velkého domovního odpadu,
odpadu ze zahrad tzv. bioodpadu
6. dubna 2012. Termín přistavení
kontejnerů: od 15 do 18 hodin.
- velký domovní odpad: domovní
odpad - skříně, koberce, zařizovací
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nové výherní automaty nebo videoterminály; ty, které jsou již v provozu, budou z města mizet postupně,
jak jim budou končit povolení.
V měsíci březnu bylo na území města Kojetína umístěno 129 přístrojů.
Z tohoto počtu 48 tvoří výherní hrací automaty, které povoluje Městský
úřad Kojetín a jejichž provoz skončí
nejpozději do konce roku 2012. Zbylých 81 tvoří videoterminály, které
povoluje Ministerstvo financí České
republiky a jejichž platnost rozhodnutí o povolení provozu skončí nejpozději 31. prosince 2014.
Město se tímto vzdá příjmů, které

z těchto zařízení plynou (místní poplatky a podíl na výnosu z loterií),
ale přesto toto rozhodnutí zastupitelstva vítáme, protože podle nás
prospěje společenskému i soukromému životu obyvatel i bezpečnosti
města.
Městy, která na svém území úplně
zakázala hazard, jsou např. Hranice na Moravě, Kroměříž, Náchod,
Velké Meziříčí, Blansko, Uničov,
Frýdek-Místek, Děčín, Rokycany,
Otrokovice, Nový Bor, Jablonec
nad Nisou, Fulnek a další.
Ilona Kapounová

Stanoviště sběru odpadů
1. Padlých hrdinů, bývalé uhelné sklady
2. Blanská - parkoviště u Kroměřížské ul.
3. Tržní náměstí - u čerpací stanice
4. Olomoucká - parkoviště u Jordánu
5. náměstí Svobody - parkoviště u hřbitova
6. náměstí Republiky - u centra žilní chirurgie
7. Popůvky - u zastávky autobusu
8. Kovalovice - u kapličky
předměty apod.;
- bioodpad: listí, tráva, plevel, větve
stromů do délky 1 m, ovoce, zelenina a jiný odpad rostlinného původu.
Upozorňujeme, že pro likvidaci odpadů, které vám v domácnostech
vzniknou, můžete využít služeb
Sběrného dvora, v Družstevní ulici
v Kojetíně.
Na sběrném dvoře je možné uložit
tyto odpady a elektrozařízení určená k zpětnému odběru:
- nebezpečné odpady - baterie,
akumulátory, zářivky, léčiva, barvy,
lepidla, pryskyřice, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné
(plechovky, plastové nádoby, skleněné nádoby od laku, barev, lepidel),
- odpady ostatní - papír, sklo,
plast, železo, textilní materiály,
pneumatiky (zdarma pneumatiky
osobních automobilů, přívěsů, motocyklů atd.), dřevo, velkoobjemový
odpad, odpad ze zahrad, stavební
suť, tonery, elektrické a elektronické zařízení neobsahující nebezpečné látky,
- zpětný odběr elektrozařízení vyřazené elektrické a elektronické
zařízení: televizory, monitory, rádia,

Doba přistavení
14.15 - 14.35 hodin
14.40 - 15.00 hodin
15.05 - 15.25 hodin
15.30 - 15.50 hodin
15.55 - 16.15 hodin
16.20 - 16.40 hodin
16.50 - 17.10 hodin
17.20 - 17.40 hodin

elektrotechnické přístroje a zařízení, pračky, ledničky, mrazničky, vrtačky, vysavače apod.,
- uložení odpadů a výrobků určených
ke zpětnému odběru je pro občany
Kojetína a místních částí Popůvek
a Kovalovic bezplatné - mimo uložení stavební suti a pneumatik
větších rozměrů (traktory, nákladní
automobily atd.), uložení těchto odpadů hradí i občané města a místních částí.
Provozní doba:
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 možnosti uložení odpadů na sběrném dvoře můžete získat na
tel. č. 581 275 005.
Upozorňujeme, že předpisy na
ochranu životního prostředí mimo
jiné stanoví, že za jejich porušení
se ukládá sankce. V některých případech se může jednat o částku
velmi vysokou, u fyzické osoby se
může jednat o částku až do 50 tis.
Kč, u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání
o částku pohybující se v milionech
Kč.
Eliška Izsová
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Došlo do redakce
Kola pro Afriku
Jsou na světě
místa, kterým se
můžeš přiblížit jen
pěšky nebo na
kole.
V Africe jsou pro děti obtížně dostupné i školy.
Darováním opotřebovaného jízdního kola můžeš změnit život dítěte
v Africe.
Chcete-li něco udělat pro životní prostředí a zároveň pomoci potřebným,
mám pro vás zajímavou nabídku.
V Kroměříži pracuje organizace
Kola pro Afriku. Po vzoru anglické Jole Rider shromažďuje jízdní
kola (včetně náhradních součástek
i nářadí), která by jinak skončila ve
šrotu. Kola pak posílají jako humanitární pomoc do Gambie. Z Anglie
bylo takto posláno 9000 kol. V České republice se vytváří síť sběrných
míst a Kojetín může být jedním
z prvních.
Zásluhou Elišky Izsové z odboru
životního prostředí MěÚ v Kojetíně
a Vlastimila Psotky, ředitele Technisu, se podařilo dohodnout a vytvořit
podmínky pro vznik sběrného místa

Poděkování
Ráda bych touto cestou chtěla
pochválit a hlavně poděkovat vychovatelce Alici Stonové, která
se věnuje dětem ve školní družině na škole Svatopluka Čecha
v Kojetíně. Nejen že učí děti různým
dovednostem (vyrábí krásné dárky), ale svou nápaditostí nadchne
i ostatní. Například módní přehlídka klobouků, kterou děti předvedly na kašně Kojetínského náměstí

Poděkování
Městské policii Kojetín
Chtěla bych touto cestou poděkovat dvěma strážníkům Městské
policie Kojetín, kteří měli v sobotu
3. března 2012 v brzkých ranních
hodinách službu a byli ochotni na
mé zavolání ihned přijet na Dům
s pečovatelskou službou Dr. E. Beneše a pomohli nám, i když to již

kol pro veřejnost ve sběrném dvoře.
Také ředitelka gymnázia v Kojetíně
Květoslava Švédová nabídla spolupráci při realizaci projektu Kola pro
Afriku formou sběrových akcí v rámci školy. Kojetínské gymnázium je
už zapojeno do Adopce na dálku
a umožňuje finančními příspěvky
školní vzdělání dvěma dětem z Guineje.
Věřím, že najdeme pochopení
u občanů města, vždyť Kojetín získal v roce 2011 bronzovou příčku
v rámci olomouckého kraje v nakládání s tříděným odpadem.
Až budete dělat pořádek mezi harampádím a objevíte staré, nepotřebné kolo (i nepojízdné - nejlépe
horáka či treka), součástky a nářadí na kola, můžete je odevzdat
v otevírací době od středy do sov roce 2008, měla veliký úspěch.
Krom jiného hraje s dětmi také
divadlo, každý rok zkouší nějaký
nový kus. První divadelní představení bylo Čokoláda nad zlato a pokračovalo se dalšími: Mrazík, Jak
šel Honza do světa, doplněno hezkými písničkami z muzikálu Mama
mia na Vánoční besídce v mimulém roce 2011. Všechno opravdu
stojí hodně práce a úsilí nejen pro
ni samotnou. I děti mohou být na
sebe pyšné, když zpětně hodnotí,
co všechno se v družině naučily
nebyla jejich povinnost. Touto pomocí zajistili všem obyvatelům DPS
bezpečí a jistotu. Také bych chtěla
poděkovat všem jejich kolegům,
kteří jsou vždy ochotni přijet a pomoci i ve věcech, které nejsou vždy
v jejich povinnostech. Děkuji ještě
jednou za hezký přístup a zajišťování bezpečnosti všem občanům
města Kojetína.
Obyvatelé DPS

boty ve sběrném dvoře v Kojetíně!
Kolo může sloužit dál a dáte šanci jiným, pro něž je obyčejné jízdní kolo
nesplnitelné přání.
Díky všem, kdo chcete pomoci dobré věci!
Více informací na adrese:
na www.kolaproafriku.cz
Jaroslav Bělka
od vychovatelky Alice Stonové.
Odměnou je vždy potlesk publika,
ať samotných spolužáků anebo
jejich rodičů. A jelikož jsem jedna
z maminek, jejíž dítě do družiny
dochází, vím, že vše výše napsané je opravdové poděkování, jaké
si Alice Stonová zaslouží. Děkuji
i učitelce Evě Pěchové, protože
vždy při těchto představeních vše
krásně uvede a pomůže s přípravami, které nejsou mnohdy jednoduché.
Marie Šestořádová

INFORMUJE
Zahájili jsme poskytování
klientských služeb v Kojetíně.
Najdete nás na adrese:
6. května 1373 (poliklinika),
u informačního pultu v přízemí
Vždy 1. a 3. úterý v měsíci
od 8 do 15 hodin
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Kojetín a ochrana přírody
S pohledem po okolí snad každý
musí začít přemýšlet o ochraně
přírody. Smog ve vzduchu, černé
skládky za městy, odpadky poházené okolo silnic. Je potřeba si
uvědomit, že jsme překročili mez
toho, co je nám Země ochotna strpět. Už mnoho lidí začalo usilovat
o nápravu. Já jsem se zajímala, jak
jedná Město Kojetín, proto jsem se
obrátila na starostu Jiřího Šírka
se zvídavými dotazy a dozvěděla
jsem spoustu novinek, o kterých
veřejnost možná ani nevěděla.
Na jaké úrovni je podle Vás Kojetín v porovnání s jinými městy v udržování čistoty? (Máme
na mysli odhazování odpadků,
domácí spalování odpadu, smog
apod.) Co víc by mohli lidé pro
Kojetín dělat?
S udržováním čistoty na veřejných
prostranstvích spolupracujeme se
společností TECHNIS Kojetín spol.
s r. o. a myslím, že tady problémy
nemáme. Ulice jsou čisté, odpadkové koše vyvezené, zeleň je upravená. Prakticky věčný je boj s černými
skládkami. S tím jsou spojené další
náklady města, které by mohly být
využity třeba na výsadbu dřevin,
což nás samozřejmě mrzí. Lidé by
si měli uvědomit, že vzduch, který
zamoří, nakonec končí v jejich plicích, voda a země, kterou znečistí, končí nakonec ve zdrojích pitné
vody či v potravinách. Jsme všichni
děti jedné matky přírody a to, jak se
k ní chováme, se nám jednou vrátí.
Máte přehled, kolik odpadu Kojetín vytřídí a kolik zbytečně putuje
do směsného odpadu?

Občané města Kojetín vyprodukovali za rok 2011:
- 1460,16 t směsného komunálního odpadu,
- 55,93 t odpadu z tržišť (odpadkové koše),
- 121,757 t objemného odpadu,
- 296,241 t papíru a lepenky,
- 52,718 t plastů,
- 57,36 t skla.
Naše město v uplynulém roce díky
důslednému třídění odpadu na
jednotlivé složky uspělo v soutěži
„O keramickou popelnici 2011“,
umístilo se na medailových příčkách a dostalo i finanční odměnu.
Plánujete v blízké době udělat
něco pro „zelenější“ Kojetín? Co
by to mělo být?
Již v loňském roce se naše město zapojilo do jedinečného pokusu
o rekord v hromadném sázení stromů a stromků, který proběl dne
28. října 2011 po celé České republice. V Kojetíně se vysadilo 310
stromků a zúčastnilo se 171 osob.
Cílem hromadného sázení bylo připomenout si význam stromů, zažít
něco výjimečného a oslavit Den
stromů. V letošním roce bychom
chtěli v této tradici pokračovat,
máme v plánu rozšířit plochu lesa
ve Včelíně či umožnit rodičům, kterým se narodí dítě, vysadit si svůj
stromeček. Zatím se tento projekt
připravuje.
Myslíte, že je Hodina Země užitečná? Dokáže podle Vás něco
ovlivnit?
Nevím, zda většina občanů ví, co
je to Hodina Země, chtěl bych jen

uvést, že se jedná o mezinárodní akci, která se pořádá poslední
sobotu v měsíci březnu a při které domácnosti i podniky vypnou
elektrické spotřebiče a osvětlení
po dobu jedné hodiny. Je to akce,
která má dát najevo politikům, že
změna klimatu je nejpalčivější problém dnešní doby. Nevím, jestli je
užitečná, má snad smysl jako jakýsi
apel na vlády i na obecné povědomí
o úsporném způsobu života.
Mohl byste vyzvat občany, aby
nevzdávali boj za ochranu životního prostředí?
Mohl a myslím, že to i děláme tím,
že se v rámci ekologicko-výchovných projektů, které pořádáme
a podporujeme ve spolupráci
s DDM Kojetín, MěKS Kojetín
a kojetínskými školami, jako je např.
Den Země, Den stromů, Evropský
týden mobility, Hromadné sázení
stromků, snažíme zvýšit povědomí
občanů v oblasti environmentální
výchovy s cílem zlepšit životní prostředí města.
Co děláte konkrétně Vy pro
ochranu životního prostředí?
Z pozice starosty podporuji aktivity
města v této oblasti. Díky své zálibě
se snažím působit hlavně v oblasti
ochrany ptáků, jsem členem několika českých i evropských organizací
na ochranu ptactva.
Panu starostovi děkuji za vstřícnost
a za odpovědi.
Ptala se Kristýna Rosecká,
sexta GKJ

Kroměřížská dráha, o. s. informuje
Pozvánka na svezení
zvláštními vlaky
Po zimní přestávce se o víkendu
5. a 6. května 2012 opět rozjedou
zvláštní vlaky po lokálce mezi Kojetínem a Tovačovem. Vlaky se na trať
vydají při příležitosti konání velkého
setkání modelářů, spojeného s výstavou modelů Plastic People of Tovačov (v sobotu 5. května v tovačovské sportovní hale) a zároveň také
při příležitosti konání psích závodů

6

Kirican Disc Dog Freestyle (po celý
víkend na hřišti mezi rybníkem Kolečko a zámkem).
Samozřejmě se ale můžete přijít
svézt zvláštními vlaky i v případě,
že modely či sportující pejsci nejsou zrovna vašim oborem zájmu!
Kombinace rozkvétající jarní přírody
a atraktivního okolí měst a obcí našeho mikroregionu jsou určitě dobrou
pozvánkou třeba na procházku krajinou, ať už ze zvláštního vlaku vystoupíte v Uhřičicích, Lobodicích, nebo se
projedete až do Tovačova - a třeba

i s kočárkem či jízdním kolem, které
ve vlacích také přepravujeme.
Předběžný jízdní řád zvláštních vlaků uvádíme níže. Vzhledem k tomu,
že vlaky budou vedeny pouze motorovým vozem s jedním vagónkem
(s dřevěnými lavicemi a kamny),
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Kroměřížská dráha, o. s. informuje
budeme při jízdách zastavovat také
na provizorních zastávkách na přejezdech v Kojetíně nad rybníkem Jordán a v Uhřičicích u hřbitova. To při
334 Kojetín – Tovačov a zpět
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našich příštích jízdách v tomto roce
už zřejmě nebude možné!
Podrobné informace o jízdách najdete, už tradičně, na webových strán-

kách tovačovské trati: www.prototypy.cz/tovacovka
Těšíme se na vás!
Rostislav Kolmačka

(platí v sobotu a neděli 5. a 6. května 2012)
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 jede jen v sobotu 5. května 2012
 jede jen v neděli 6. května 2012
x zastávka Kojetín - Nad Jordánem se nachází na přejezdu cesty od rybníka Jordán k zemědělskému družstvu a je na znamení.
Nástup a výstup do/z vlaku je možný prvními dveřmi vlaku na straně k městu.
x zastávka Uhřičice - U hřbitova se nachází na přejezdu u hřbitova a je na znamení. Nástup a výstup do/z vlaku je možný
jen prostřednictvím prvních dveří vlaku na straně k obci.
Při nastupování a vystupování na zastávkách dbejte své osobní bezpečnosti a řiďte se pokyny organizátorů!
Na zastávkách Kojetín - Nad Jordánem a Uhřičice - U hřbitova není možný nástup a výstup s kočárky.

Anketa
Na anketní otázku pro měsíc duben se ptaly Markéta Svobodníková
a Kateřina Kavulová ze sexty Gymnázia Kojetín a zněly:
1) Těšíte se na blížící se Velikonoce?
2) Dodržujete tradice, pokud ano, tak jaké?
- barvení vajíček, pletení pomlázky, pečení beránka, mazance, atd.
3) Jezdíte na návštěvy, případně zvete někoho k sobě na návštěvu? Podnikáte nějaké výlety?
Helena Zaoralová
1) Asi jo.
2)
Tradice
dodržujeme,
barvíme vajíčka,
ale
beránka
n e p e č e m e .
Manžel si ovšem
plete
pomlázku
a chodí na „mrskut“.
3) Dříve jsme jezdili, ale teď už ne,
není čas.

Dana Dvorníková
1) Kvůli dětem
ano.
2)
Dodržujeme.
Ráno
snídáme
mazanec, barvíme
vajíčka,
ale
pomlázku raději
nepleteme.
3) Když je hezky, tak jedeme
na Rusavu, nebo k nám přijede
babička.

Renata Košťálková
1) Docela ano, ale nepřijde mi,
že už jsou za dveřmi.
2) Ano, vyfukujeme a barvíme
vajíčka, pečeme beránka.
Manžel a syn si pomlázku
kupují.
3) Jezdíme na návštěvu k babičce
a ke švagrové.

Libor Hrdý

1) Těším se.
2) Ano, manželka
peče
beránka
a já vymrskám ji
i dcery.
3) Pokud je sníh,
tak si jedeme
zalyžovat.

Anežka Zaoralová
1) Na Velikonoce
se těším, je to
přece významný
svátek.
2) Určitě ano.
Barvíme vajíčka,
pečeme cukroví,
vaříme sváteční
oběd. Když je hezky, tak grilujeme.
3) Každý rok se těším na vnuky,
nakoupím sladkosti pro koledníky,
nebo jim dám peníze.
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Galerie čestných občanů města Kojetín od roku 1861 - 3. část
V roce 1899, 12. července, byl
jmenován čestným občanem města Kojetín Prof. ThDr. Theodor
Kohn, arcibiskup olomoucký,
první olomoucký arcibiskup občanského původu.

Theodor
Kohn,

7. arcibiskup
olomoucký
(1893 - 1904),
se narodil 22.
března 1845
v
Březnici
u Zlína v chudé české rodině. Již jeho dědeček židovského
původu konvertoval ke katolictví.
Vzdělání získal na nižším piaristickém gymnáziu ve Strážnici a na
vyšším arcibiskupském gymnáziu
v Kroměříži. Teologickou fakultu
vystudoval v Olomouci a 5. července 1871 byl vysvěcen na kněze.
Jako kooperátor působil ve Vsetíně, v roce 1873 byl ustanoven katechetou na českém nižším gymnáziu v Příboře. V roce 1874 jej
arcibiskup Bedřich z Fürstenberka
jmenoval svým sekretářem a druhým ceremoniářem. V roce 1875
byl promován na doktora teologie.
Byl odborníkem na kanonické právo. V roce 1882 se stal mimořádným profesorem církevního práva
a fundamentální teologie na teologické fakultě v Olomouci. V roce
1883 byl jmenován kancléřem

a ředitelem konsistoře olomouckého arcibiskupství. Dne 11. února
1887 se stal nesídelním kanovníkem olomoucké kapituly a v roce
1892 kanovníkem sídelním.
Jako druhý nejmladší kanovník
v kapitule byl 8. listopadu 1892
zvolen občanskými kanovníky
a třemi kanovníky šlechtického
původu prvním olomouckým arcibiskupem občanského původu.
Kohnova volba pobouřila císařský
dvůr, vídeňskou vládu, šlechtu i nacionalistické Němce. Zazlívali mu
to, že je Čech, prostého původu
a že má židovské předky. Papež
Lev XIII. však jeho volbu dne
16. ledna 1893 potvrdil. Biskupské svěcení přijal 5. února 1893
a 12. února 1893 byl slavnostně
nastolen.
ThDr. Theodor Kohn byl kontroverzní arcibiskup. Byl mladý, vzdělaný,
pracovitý a zkušený metropolita.
Osobně byl neobyčejně skromný,
dobrý hospodář, štědrý mecenáš
církevních i kulturních podniků
diecéze. Zaplatil všechny dluhy
arcibiskupství, dal opravit arcibiskupský zámek v Kroměříži, Květnou zahradu, obrazárnu, zámeček
Skalička u Hranic. Spolufinancoval
založení Muzea J. Á. Komenského v Uherském Brodě. Přispíval
na údržbu a zvelebování kostelů,
obnovil v každé farnost chudinský
fond, podporoval řadu sociálních
projektů (např. podporoval nadační Spolek sv. Theodora pro staré,
nemocné a nemajetné kněze).
Do dějin města Kojetín se arcibis-

kup Theodor Kohn zapsal tím, že
se finančně podílel významnou
dotací na stavbě kláštera Milosrdných sester sv. Kříže, ve kterém
byla zřízena první mateřská školka
v Kojetíně (dnes Dům sv. Josefa).
Postupem času se stal terčem antikatolického tisku i části katolické
veřejnosti. Vytýkali mu přílišnou
pýchu a nadřazené chování. Byl
prudké povahy, která mu způsobila
řadu konfliktů, zejména při generální visitaci. Dostával se do sporu
s kněžstvem své diecéze.
Jeho neschopnost udržet svou diecézi klidnou vedla ke stížnostem
do Říma a arcibiskup Kohn postupně ztratil důvěru císaře Františka Josefa I. i papeže Lva XIII.
Nový papež Pius X. jej povolal
do Říma, kde ho 14. března 1904
donutil k rezignaci na svůj úřad
a k opuštění diecéze. Vyhradil si
také právo jmenovat jeho nástupce.
Až do své smrti žil na zámečku
v Ehrenhausenu ve Štýrsku, kde
byl také pochován. Ve své závěti
odkázal 1 600 000 korun na založení české univerzity na Moravě.
(Buben, Milan. Encyklopedie
českých a moravských sídelních
biskupů. Praha. Logik, 2000,
Kronika Římskokatolické farnosti
Kojetín (Paměti fary kojetínské
1898), str. 39, 40)
řez
foto: www.wikipedia.org

Rodák Jaroslav Raška - 1. část
Jaroslav Raška,

vedoucí odbojové organizace
Moravská rovnost v Kojetíně
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Jaroslav Raška se narodil
19. 8. 1915
v Dubu nad
Moravou. Po
svém
otci
Osvaldovi
získal
domovské právo v Troubkách. V lednu
1923 Raškův

otec zemřel, osmiletý Jaroslav
se brzy poté odstěhoval se svou
matkou z Dubu do Kojetína, kde
navštěvoval obecnou i měšťanskou školu. Jaroslav Raška měl
velice špatný zrak, prodělal sedm
očních operací. Kvůli tomu neměl
nijak zvlášť dobré školní výsledky. Začátkem 30. let se vyučil zahradníkem a absolvoval dvouletou
hospodářskou školu v Kojetíně.
Poté byl přijat do zaměstnání na
školním statku, kde však pracoval
velmi krátkou dobu. Při snižování počtu zaměstnanců statku byl
propuštěn. Stalo se tak v období

hospodářské krize. Jaroslav Raška měl však štěstí. Jeho matka se
provdala za místního kamenosochaře Vladimíra Zelinku, který nevlastního syna Jaroslava zaměstnal ve své kamenosochařské dílně na částečný úvazek. Jaroslav
Raška se kromě toho stal pojišťovacím agentem. Jezdil po okolních obcích, uzavíral majetková
a životní pojištění a při těchto příležitostech nabízel také hřbitovní
pomníky. Jaroslav Raška, předválečný člen Živnostenské strany, se
nikdy neoženil.
Kdy se Jaroslav Raška zapojil do
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Rodák Jaroslav Raška - 1. část
odboje, je dnes těžké stanovit.
S odstupem několika desetiletí po válce se objevily zprávy, že
se v počátečním období protektorátu napojil na přerovské odbojové organizace za pomoci Josefa
Dřevojánka, který byl zaměstnán
v advokátní kanceláři dr. Roubíčka
v Kojetíně. V polovině 60. let 20.
století Anastázie Zelinková uvedla
o svém synovi Jaroslavu Raškovi
mnohé údaje, které se nedají z dobových úředních dokumentů potvrdit. Tvrdila, že se nějakou dobu
v jejich domě ukrýval odbojář Rajmund Navrátil, který údajně Raškovi předal vysílačku. Ta měla být
Jaroslavem Raškou dopravena do
nedaleké obce Hrušky a tam ukryta
na zahradě jeho odbojového spolupracovníka Františka Nováka,
aniž by byla použita. Podle jiného
zavádějícího záznamu Jaroslav
Raška vysílačku ukryl na stromě
na kovalovickém kopci. Přeživší
spolupracovníci Jaroslava Rašky
a Františka Nováka se po válce
o vysílací stanici vůbec nezmínili.
V současné době stále žije poslední pamětník Raškovy odbojové činnosti. Jedná se o Františka
Smažinku, který 1. 1. 2012 oslavil
sté narozeniny. Autor tohoto článku s ním 2 7. 2011 vedl rozhovor.
Dle Františka Smažinky byl Raška odbojově činný již od začátku
roku 1940, kdy se s několika muži
včetně Smažinky scházel každý
čtvrtek na hřbitově v Kojetíně. Jejich činnost spočívala v distribuci
ilegálních tiskovin, v nichž byli občané Kojetína varováni před činností nebezpečné kolaborantské
organizace tzv. Zelených hákových křížů (Národně socialistická
česká dělnická a rolnická strana),
založených uhřičickým rodákem
Františkem Mlčochem.
Vojtěch Drbal, rovněž kojetínský
odbojář, v sedmdesátých letech
20. století tvrdil, že o Raškově zapojení do komunistického odboje
se dozvěděl někdy na přelomu let
1941/1942 od místní učitelky Anny
Vrtělové.V případě správnosti tvrzení Smažinky a Drbala Jaroslav
Raška možná spolupracoval již
s místními komunistickými odbojáři, kteří začátkem nacistické okupace vedli s Mlčochovými

přívrženci propagandistický boj.
V průběhu března až května 1940
bylo na základě udání kolaborantů z Mlčochovy „strany“ zatčeno
sedm komunistů za šíření protinacistického letáku. Tři z nich nepřežili válku (Eduard Zapletal, František a Zikmund Šmejdovcovi).
Odbojová činnost Jaroslava Rašky, kterou lze spolehlivě doložit, se
vztahovala na jeho aktivní účast
v komunistické odbojové organizaci Moravská rovnost. Členem této
ilegální skupiny se Jaroslav Raška stal v průběhu roku 1942 (do
činnosti skupiny se zapojil rovněž
František Smažinka). Moravská
rovnost byla tiskovým orgánem
ilegální KSČ na Moravě. V období
okupace plnila tiskovina politické,
informační a agitačně propagační
úkoly. Označení Moravská rovnost
přešlo i na síť rozvětvené ilegální
komunistické organizace, která
stejnojmennou tiskovinu distribuovala. Tiskovina vycházela v letech
1940 - 1945, v letech 1941 - 1942
pod názvem Hlasy z podzemí.
Jaroslav Raška během výslechů
gestapu tvrdil, že jeho činnost
v rámci Moravské rovnosti začala
zkraje roku 1942, kdy se ve vlaku
seznámil s jejím předním členem
Rudolfem Rédrem (ročník 1901).
Ten předal Raškovi několik ilegálních letáků s výzvou, aby je rozdal
dalším osobám. Od té doby Raška
od Rédra pravidelně dostával výtisky Moravské rovnosti, které dále
šířil. Někdy Raška tiskoviny obdržel od Miroslava Hanzla, obchodníka z Kojetína. Za ilegální noviny, případně letáky Raška vybíral
peněžní obnosy, jež měly sloužit
k podporování zatčených odbojářů a jejich rodin. Finanční částky
Raška předával Rédrovi.
V létě 1942 se Jaroslav Raška
u zahradníka Bohumila Hrabala seznámil s přerovským strojvůdcem
Františkem Bednaříkem, kterého
rovněž zapojil do činnosti Moravské rovnosti. Později ho seznámil
i s Rédrem. Jaroslav Raška a František Bednařík byli v průběhu let
1942 - 1943 významnými představiteli Moravské rovnosti. První z nich
šířil ilegální komunistické tiskoviny
na Kojetínsku, druhý v Přerově
a jeho okolí. Přerovská skupina

Moravské
rovnosti se
podílela
rovněž na
sabotážních akcích,
poněvadž
většina jejich členů
pracovala
na
dráze.
S p o j k o u Pamětní deska věnomezi oběvaná odbojáři Jaroma skupislavu Raškovi.
nami se stal
foto: Jiří Šírek
Bohumil
Hrabal. František Bednařík (nar.
15. 2. 1911) byl do odboje proti nacistům zapojen již od dubna
1939, kdy pracoval v ilegální KSČ
na přerovském nádraží. Byl napojen na vedoucího organizace ve
služebnách ČSD, dílenského Rudolfa Spáčila, který byl 20. března
1940 ubit olomouckým gestapem.
František Bednařík spolupracoval
i s dalšími železničáři zapojenými do odboje, např. s Augustinem
Bečákem a úředníkem Janem
Ulmanem. Rovněž měl kontakty na Obranu národa v Přerově
a odbojové skupiny v místních závodech.
Jaroslav Raška šířil Moravskou
rovnost nejen v Kojetíně, ale
i v jeho blízkém okolí. Tiskoviny
od něho prokazatelně odebírali:
zemědělec Antonín Dřímal z Bezměrova, zemědělec František
Novák z Hrušky, hostinský Josef
Los z Pavlovic u Kojetína, zahradník Antonín Sázel z Vrchoslavic,
Augustin Nosek ze Žalkovic, obchodník Miroslav Hanzl, zubní
technik Vlastimil Hnilica, dělník
Rudolf Nesvadba, zemědělec Vladimír Nuc, zaměstnanec cukrovaru Rudolf Pavlík, dělník František
Přikryl, pokrývač František Smažinka, svrškář Rajmund Zlámal
(všichni z Kojetína). František Novák materiály dále předával jiným
obyvatelům Hrušky (zemědělcům
Bohumilu Celému, Františku Řezníčkovi, Aloisi Říhovi, kováři Karlu
Tomaníkovi).
Pokračování v květnovém čísle
Kojetínského zpravodaje.
Petr Jirák
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Rubrika zdraví - 13. díl: Jarní detoxikace organizmu
…stejně, jako se příroda probouzí po dlouhém zimním spánku,
probuďte i vy své tělo. S našimi
tipy na jarní detoxikaci organismu
zkuste předejít třeba i jarní únavě,
která s námi v tomto období leckdy pořádně zamává…
Jak chápat slovo detoxikace?
Detoxikace je založená na odstraňování, vyplavování toxických - jedovatých látek z našeho organismu.
Těmito škodlivými látkami si mnohdy
soustavně zanášíme tělo. Ať už je to
kofein v podobě několika šálků kávy,
abychom překlenuli onu neustálou
únavu, špatná strava či další zlozvyky, kterých se občas dopouštíme.
Naše tělo je do určité míry schopno
se s těmito látkami vypořádat samo,
asi 75% jich odchází z našeho organismu přes játra. Pokud však toxickými látkami zatěžujeme tělo nadmíru, ukládají se tyto škodliviny do tukových zásob. Kromě jater je v tomto
procesu důležitá i kůže. Protože také
přes ní (např. pocením) mohou být
tyto látky z těla vyloučeny.
Studiemi bylo prokázáno, že lidé se
zaneseným organismem se cítí mnohem více nemocní a unavení než
dříve. „Je samozřejmé, že jedna jarní detoxikace nemůže napravit dlouhodobě napáchané škody, kterých
jsme se na našem těle dopustili. Je
potřeba věnovat se očistě těla pravidelně po celý rok, teprve pak pocítíme pozitivní výsledky,“ informuje
Leona Deutschelová, majitelka RELAX CENTRA Kojetín. „Jak už bylo
řečeno, detoxikace může probíhat
také prostřednictvím kůže. Z tohoto
důvodu jsme do programu RELAX
CENTRA Kojetín zařadili také detoxikační medovou masáž. S úspěchem ovšem provádíme také lymfodrenážní masáž, která se rovněž
podílí na boji se škodlivými látkami,
které se usazují v našem těle a na
venek se projevují např. celulitidou,“
pokračuje dále Leona Deutschelová.
Medová detoxikační masáž
Příkladem detoxikační masáže je
masáž medová. Jedná se o velice
účinnou metodu alternativní medicíny, jak se zbavovat toxických látek
uložených v těle, a to jak na povrchu
tj. v podkožní tkáni, tak i z hloubky
tělesných tkání. Med je aplikován
na záda, ovšem může být nanášen
i na klouby. Poté je vmasírován do
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pokožky a po chvíli, která u každého
trvá jinak dlouho, začne vaše kůže
vylučovat na povrch těla med s toxiny nebo spíše bílou či šedou hmotu, která je na závěr pečlivě omyta.
Medová masáž je účinná jako prostředek k oživení organismu vyčerpaného stresem a nezdravým životním stylem. Pomůže vám při potížích
s nespavostí, bolestmi hlavy nebo
trávícími obtížemi. Medová masáž
se doporučuje i lidem, kteří trpí nemocemi kloubů nebo revmatismem.
Manuální lymfodrenáž

Tato terapie je založena na cílené
aplikaci přesně daných masážních
prvků na vybraných místech po těle.
Protože jsou však lymfatické uzliny
velmi citlivým a strategickým místem
na našem těle, jde spíše 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. Ideální je tuto proceduru opakovat přibližně jednou měsíčně. Zanesení právě lymfatických
uzlin se projevuje také bezdůvodným
nárůstem váhy, častými migrénami
atd. „Už po prvním ošetření se viditelně zmenšují objemy, významně
touto procedurou také podpoříte harmonizaci celého organismu,“ dodává
Leona Deutschelová.
Materiály byly připraveny
ve spolupráci
s RELAX CENTREM Kojetín,
www.relax-centrum-kojetin.cz

When I lived in the US, my
favorite season of the year was
autumn – the colors of the leaves
and the brisk air. Now that
I live in the Czech Republic my
favorite season is spring. I have
a garden so I can see everything
coming to life again after the
long winter. I also like spring
because Easter is one of my
favorite holidays. As a believer
it is good to be reminded that
Jesus Christ came to earth, lived
a normal life, died so that we
can be reconciled with God and
then was resurrected from the
dead. I think it is appropriate
that Easter is celebrated in the
spring. My garden is coming to
life after being dead during the
winter, just as Jesus came back
to life after being dead. Spring is
also a time for new beginnings
and renewal. Jesus offers the
same thing to all of us. When we
believe He begins something
new in us and He renews the
good that was already in us.
My favorite verse in the Bible is
from the book of John, chapter
10, verse 10. “I (Jesus) came so
they can have real and eternal
life, more and better life than
they ever dreamed of.” We don’t
have to only suffer through this
life. We can have a better life
than we thought was possible.
autumn (o:təm) - podzim
brisk air (brisk eə) - svěží vzduch
spring (spriŋ) - jaro
Easter (i:stə) - Velikonoce
believer (bi‘li:və) - věřící
remind (ri‘maind) - připomenout
resurrect (,rezə‘rekt) - vzkřísit
appropriate (ə‘prəupriɪt) - vhodný
beginning (bi‘gɪniŋ) - začátek
renewal (ri‘nju:əl) - obnova
already (o:l‘redi) - už
chapter (ʧaptə) - kapitola
eternal (i‘tə:nl) - věčný
suffer (safə) - trpět
Jay Davis
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Mateřská škola Kojetín
Vítáme tě, jaro!
Březen je první jarní měsíc a sluníčko přináší všem dobrou náladu.
Rozloučili jsme se se zimou nejen
dětským karnevalem v poslední
únorový den, ale děti z Rybiček vyrobily Moranu, kterou vynesly do
řeky Moravy a tímto jsme definitivně dlouhé zimě zamávali. Společně
jsme obě školičky převlékli do jarní
výzdoby, abychom uvítali první jarní
den.
lek“ byla připravena výtvarná dílna,
kde si děti za pomoci svých rodičů
a učitelek mohly vyrobit malé překvapení. Vyzkoušely si různé vý-

tvarné techniky - otisky prstů do
vystřižených šablon papírových hrníčků, nalepování papírových korálků pro princeznu, tisknutí bramborovými razítky, vykreslování obrázků z pohádek atd. V 10 hodin pak
zahrály učitelky z obou MŠ malým
návštěvníkům a dětem z 1. tříd ZŠ,
které se za námi také přišly podívat, maňáskovou pohádku. Přítomné děti si na rozloučenou odnesly
malý dárek, který si pro ně připravili
starší kamarádi za pomoci svých
učitelek.
A co nás čeká v dubnu? 5. dubna
zveme malé předškoláky na zápis
do Mateřské školy Kojetín pro
školní rok 2012/2013, ukončíme
saunování spojené se cvičením
a relaxací v Relax centru na Poliklinice Kojetín a už se těšíme na
dopravní hřiště v Kroměříži, kde si
každý může vyzkoušet své řidičské
dovednosti.
vedení MŠ

Pastelky

Koťátka

Žabičky a Rybičky

Sluníčka

Srdíčka

Berušky

V pátek 16. března 2012 děti
z obou mateřských škol navštívily
sál Sokolovny Kojetín, kde pro ně
byla připravena pohádka v rámci
přehlídky amatérských divadelních
souborů Divadelní Kojetín 2012 „O
PERNÍKOVÉM DĚDKOVI“ v podání Divadla Andromeda Praha.
Nenudili jsme se ale ani ve třídách,
protože jsme chystali obě naše školičky na den otevřených dveří. Dveře obou mateřských škol byly pro
naše příznivce otevřeny ve čtvrtek
22. března 2012. V mateřské škole
Hanusíkova - v oddělení „Paste-
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Lyžařský kurz 2012
v Kunčicích
Začátkem března se naši sedmáci
zúčastnili tradičního lyžařského
a snowboardového kurzu v Kunčicích pod Králickým Sněžníkem.
Užili si krásné slunečné dny

(s jedinou výjimkou čtvrtečního
pošmourného, ale zasněženého
dne) plné zážitků na svazích kunčických kopců.
Poděkování patří týmu instruktorů, jmenovitě: Yvetě Gorčíkové,
Aleně Pátkové a Luďku Vrtělovi, pod vedením Rudolfa Pavlíčka, kteří dokázali naučit základy

umění lyžařského i úplné nováčky, kteří často lyže viděli až na
samotném kurzu.
Přikládáme několik dokumentárních snímků z kurzu.
účastníci lyžařského kurzu

Velikonoce
Svátky jara znamenají ve většině
rodin přípravy na slavnostní chvíle
v kruhu rodiny. I u nás v hodinách
praktických činností se žáci učí připravovat i netradiční pohoštění pro
hosty. Všem dětem i rodičům přejeme příjemné prožití těchto tradičních
svátků. Z. Šípek, foto: I. Šilhánková

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
EU peníze do škol
Základní škola Kojetín Svatopluka
Čecha 586, okres Přerov, Operační
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - počáteční vzdělávání
- zlepšení podmínek pro vzdělávání
na základních školách
Projekt realizovaný na ZŠ Kojetín
Svatopluka Čecha počítá s výrazným využitím moderních technologií
jako nástroje, který nebude využí-
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ván pouze pro rozvoj počítačových
dovedností, ale také k výuce běžných předmětů a zavádění inovativních forem a metod výuky.
V rámci projektu bude pedagogům
poskytnuta možnost dalšího vzdělávání.
Přínosem bude zjednodušení přípravy na výuku pomoci ICT techno-

logií, snadná úprava a modernizace
digitálních učebních materiálů, dostupnost nejmodernějších technologií.
Žáci poznají nové metody a formy
vyučování, nejmodernější technologie ICT budou využívány ve výuce
běžných technologií.
Olga Odehnalová
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Gymnázium Kojetín
Lyžák s kartáčem
v rukávu
Všechno to vypuklo v pondělí 16.
ledna 2012, kdy na nás před naším gymnáziem čekal autobus, tři
učitelé plní energie a zbytek žáků
ze sexty i druhého ročníku. Kolem
půl deváté jsme se plni očekávání
a s úsměvy ve tvářích vydali vstříc
„kopě“ sněhu a ledu. Někteří z nás
během cesty usnuli, aby nabrali sílu, ale jiní nelenili a začali se
„cpát“ řízky z domova.
Někdy v době oběda jsme dorazili
na místo, odpočinuli si a zabydleli
se v pokojích velice útulného hotelu
Cherry.
Po vydatném obědě bylo na čase
„omrknout“ místní sjezdovky. Pro

Nepál na Brněnském
výstavišti
Od čtvrtku 8. do neděle 11. března
2012 probíhal na BVV veletrh Pro
Dítě. Právě tam bylo možno najít
i stánek obchodu Thao, jenž spolupracuje s organizací Nepálčata
a nabízí módní doplňky dovezené
z Nepálu. Se spolužačkou jsme se
přihlásily jako dobrovolnice a první dva dny vypomáhaly s prodejem. Věříme, že získanou částkou
zlepšíme život nejedné švadleně
a školákovi.
Nadšení, se kterým jsme začaly

začátek jsme zvolili ski-areál Solisko, který byl naším „útočištěm“ prakticky po celou dobu lyžáku. Následně jsme byli na místě rozděleni do
několika skupin - na snowboardisty
a dvě skupiny lyžařů podle lyžařské zdatnosti. Ovšem jako všichni
správní lyžaři a snowboardisti, ani
my jsme nezůstali jen u jedné sjezdovky, ale navštívili jsme a řádně
ohoblovali i ski-areál Rališka.
Jízdu na lyžích i na snowboardu
většina z nás ovládala, takže žádné větší problémy nebyly, ale nikdy
není ke škodě se něčemu novému
přiučit!
V následujících dnech jsme se
v jízdě na lyžích a snowboardu dále
zdokonalovali a chvílemi jsme měli
pocit, že naše provedení vypadá
jako vystřižené ze zimních olympijských her nebo naopak jako neúspěšný pokus o napodobení lachtana.
Každý večer nás čekal program,
který si pro nás připravila jedna ze
skupin našich spolužáků. Nutno podotknout, že všichni se s otázkou
zabavení spolužáků na dvě hodiny
vypořádali na výbornou a vymysleli
skvělé programy, do nichž bravurně

zapojili i učitele.
Každopádně lyžařský kurz nebyl
pouze zábavný, ale chvílemi i poměrně brutální, neboť během našeho pobytu došlo k „zavraždění“ několika našich spolužáků v důsledku
smrtelných poranění v „kartáčkové
bitvě“. Již zmíněná hra s názvem
„Mafia“ se stala prakticky smyslem
našeho kurzu a kartáčky jsme se
mydlili hlava nehlava.
V době, kdy se konal kurs, na naší
krásné Moravě nebyly zrovna hromady sněhu, ale všichni na nebi asi
věděli, že sexta a druhák jedou na
lyžák, a sníh nám neustále sypali.
Na počasí si tedy nemůžeme stěžovat a všechno nám vyšlo, dá se říct
na výbornou.
Celý týden probíhal naprosto bez
problémů a komplikací, ale jak se
říká, všeho dobrého moc škodí.
Už to vypadalo, že odjedeme bez
úrazu, ale jeden malý se přece
jen stal. Naše maličká spolužačka
nešikovně upadla a poranila si koleno, což ale nebylo nic na naše
ostřílené pedagogy, kteří se o zraněnou bezchybně postarali a naší
Petře poskytli první pomoc. Tímto
bychom jim tedy chtěli poděkovat
za krásně strávený týden, na který nikdy nezapomeneme, a určitě
na něj budeme v dobrém vzpomínat. Nesmíme zapomenout ani na
pochvalu personálu hotelu Cherry,
který se o nás celou dobu staral
opravdu bezchybně. Olympionikům
a lachtanům zdar!
Markéta Svobodníková
a Kateřina Kavulová,
studentky sexty

prodávat, brzy vyprchalo. Lidé procházeli, sotva o náš stánek zavadili
pohledem. Nechápaly jsme, čím to
může být způsobeno, zboží je přeci tak krásné! A představa, že tím,
že něco koupí, udělají radost nejen sobě, ale především pomohou
někomu, kdo to skutečně potřebuje, je přece tak lákavá! Alespoň já
jsem o tom byla přesvědčena, proto mě zaráželo, že lidé nereagují
ani na fotky nepálských dětí, nezajímají se o informace ani letáčky, které jim nabízíme, a spěchají
pryč, jako by chtěli od již tak vzdáleného Nepálu utéct ještě dál.
Sem tam se někdo zastavil, snad

nalákán plakáty vyzývajícími k pomoci. Ihned vysvětlujeme, že plstěné šperky, vyšívané taštičky a šály
pocházejí z Nepálu, a peníze, za
které se prodají, jsou jediným příjmem chudých švadlen, které nemají šanci si v Nepálu najít práci.
Navíc 20 % ze zisku je věnováno
občanskému sdružení Nepálčata,
které pomáhá dětem dostat se ke
vzdělání.
Pokud existují lidé, které toto neobměkčí, narazily jsme na ně a ne jednou. Ale pak přišel toužebně očekávaný zlom - první
prodaná brož! Přece jen se najde
člověk, kterému nejsou chudí oby-
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Gymnázium Kojetín
vatelé Nepálu lhostejní! A tento
první zákazník jako by seslal na
náš stánek příznivější karmu, která začala lidi lákat blíž.
Ten den i ten další se u našeho stánku zastavilo mnoho lidí,
i když si nic nekoupili, zajímali se
o obchod Thao a o Nepálčata, což
nám udělalo minimálně stejnou
radost. Po dvou dnech jsme odcházely s vědomím, že o chudobě v Nepálu ví mnohem více lidí

a že peníze, které jsme vydělaly,
zlepší alespoň trochu někomu
život. To nám stačilo ke spokojenosti. K tomu všemu jsme si také
odnesly kousek Nepálu s sebou,
aby nám neustále připomínal tamní situaci.
Vím, že tím naše pomoc nekončí, a hned, jak se nabídne další
možnost spolupráce, nebudeme
váhat. Myslela jsem, že je mnoho lidí, kteří by udělali totéž, ale

bohužel ty dva dny ve mně zanechaly značné pochybnosti. Ale
také jsem zjistila, že existuje pár
lidí, kteří mají laskavé srdce a dokáží obětovat několik korun, které
v České republice nic neznamenají, pro někoho, komu zásadně
změní život. A právě díky těmto
lidem jsme schopni pomáhat a časem snad dokážeme změnit mnohem víc než doposud.
Kristýna Rosecká

Projektová výuka
ve výtvarné výchově
na Gymnáziu Kojetín
aneb Vyhubíme žraloky?

hodí zpět do moře. Žralok zbaven
možnosti pohybu krvácí a pomalu
umírá. Žraločí ploutve jsou atraktivním obchodním artiklem na východoasijských trzích. Slouží pro
přípravu tradiční žraločí polévky.
Tyto rybářské praktiky jsou dnes
v mnoha zemích nelegální. (Podrobnější informace k problematice přesahující rozsah mého příspěvku lze najít na cizojazyčných
internetových stránkách, například
na anglické verzi webu wikipedie.
V českém prostředí se o problému
v podstatě nemluví.) Děti mají většinou pozitivní vztah ke zvířatům,
jejich pohled není zatížený ekonomickým úhlem pohledu, neuvažují
ve smyslu „…jo to si ale namastím
kapsu, když prodám plnou loď žraločích ploutví!!“. Samozřejmě byly
touto informací poněkud otřeseny
a ptaly se mě: „…proč to lidi těm
žralokům dělají?“.
Druhým motivačním krokem byla
ukázka kladného vztahu ke tvorům, ze kterých máme většinou
oprávněnou obavu, žralok je přeci
vrcholový mořský predátor. Pustila
jsem dětem krátký film podmořského kameramana Joe Romeira. Můžete jej také zhlédnout na serveru
YouTube (http://www.youtube.com/
watch?v=WK2LpUoqX6A), pokud
se vám nepodaří napsat komplikovaný odkaz přesně, zadejte prostě
333NinaSalerosa. Podíváte-li se,
budete překvapeni. K projekci jsem
využila velkého plátna v učebně fyziky gymnázia, kde máme možnost
dokonalého zatemnění. Po promítnutí bylo ve třídě takové ticho, že
by bylo možné slyšet spadnout ne
špendlík, ale vlas! S panem Romeirem jsem v kontaktu prostřednictvím sociální sítě. Byl potěšen tím,
že i „středoevropští suchozemci“

oceňují jeho snímky. Už u tohoto
filmu, který jsme si postupně po
kratších úsecích pouštěli, děti skicovaly tužkou tvar těla paryb (žralok Perezův).
Od skic podle reálné předlohy,
žraloka, jsme přes barevné kresby pastelkami dospěli až k malbě
temperou na formát A3. Po dokončení malby žáci hlasovali a vybrali
nejhezčí obrázek. Vítěz byl oceněn
sáčkem bonbónů - jak jinak - želé
žraloků! Malby jsou nyní vystavené
na velké nástěnce ve škole spolu s informacemi o shark-finningu
v angličtině - znalost cizího jazyka
je třeba neustále zlepšovat. Fotografie obrázků putovaly elektronickými cestami do Ameriky.
A závěrem? Ve výtvarné výchově je možné zpracovat v podstatě
jakékoliv téma. Zdá se „mořské,
žraločí“ téma odtažité a vzdálené?
Nikoliv. Jako členská země Evropské unie přece také „máme“ moře!
Důležitější, než tato polemika, je to,
co projektový způsob výuky přinese
dětem - žákům. Ve výtvarce jsme
věnovali globálnímu problému, získali nové informace, využili veškerou dostupnou a moderní školní
techniku, uplatnili jazykové znalosti
a také komunikovali na dosti velkou
vzdálenost.
Zkusíte to také tak?
Věra Trávníčková

Následující článek budiž malým
připomenutím světového Dne vody
22. března a světového Dne Země
22. dubna.
Co je to „interdisciplinární projektová výuka“? Pod komplikovaným
souslovím se skrývá určitý způsob
(postup) výuky. Výtvarná výchova
bývá na většině škol odsouvána do
pozadí, jako předmět bez valného
významu. Že tomu tak nemusí být
ukáže následující příspěvek.
V prvním pololetí letošního školního roku jsem vybrala pro práci ve
třídě kvarta zajímavé téma: „STOP
- SHARK - FINNING!“ Nejprve bylo
potřeba dětem vysvětlit, co to vlastně znamená. Shark finning je označení určitého způsobu lovu žraloků.
Ulovenému živému žralokovi rybář
odseká všechny ploutve, ocas
a takto zmrzačené, ještě živé, zvíře
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DDM Kojetín informuje
Z akcí, které proběhly…
Lyžování Krkonoše
Od 23. do 26. února 2012 jsme ly-

Poslední lyžovačka
s domečkem
V sobotu 3. března 2012 jsme vyjeli na náš poslední lyžařský výlet do
Koutů nad Desnou.

Představujeme
zájmový útvar
Šéfkuchař
Šéfkuchař je velmi oblíbený kroužek dětí od 1. do 6. třídy.
Naši malí kuchtíci ho navštěvují již
druhým rokem. V letošním školním
roce jsme pro velký zájem otevřeli
dva tyto kroužky.
Učíme se základním znalostem

žovali v Krkonoších. Super parta
lidí si užila krásné čtyři dny v ještě krásnějším prostředí. Zdatní
lyžaři využívali Skiareál Šachty

a „studenti“ lyžaři, kteří se jeli učit
lyžovat, své lyžařské schopnosti získali ve Skiareálu Větrov, kde
jsou podmínky pro výuku lyžování
a snowboardingu ideální.
Do Krkonoš a zpět do Kojetína nás
bezpečně dopravil autobus pana
Dvořáčka, který řídil pan Bartošek.
Tímto bychom chtěli poděkovat za
spolupráci a bezpečnou přepravu
na naše akce.
Je to sice ještě rok, ale termín pro
příští rok je již stanoven 21. - 24.
února 2013.
Jana Hrušáková

Svah se s námi rozloučil díky počasí
v tom nejkrásnějším kabátu. Všichni
jsme si den parádně užili a chvílemi
nám bylo i líto, že už letos končíme.
Nevadí, za rok s prvním sněhem
opět vyrazíme.
Jana Hrušáková

Turnaj ve vybíjené

a dovednostem v kuchyni. Malí
kuchtíci si vyzkouší, jak uvařit
hlavní chod, nachystat každodenní
nebo sváteční tabuli, jak po sobě
uklidit a starat se o naši nově vybudovanou a zařízenou domečkovskou kuchyňku.
Až máme bříška plná a vše je uklizeno, probíhá hodnocení, kdy se
skupinky navzájem bodují. Na konci školního roku vyhráje skupinka

s nejvíce body a získá tak zlatou
vařečku.
Děti učíme, že stravování je součástí denního života každého člověka a je třeba znát základní pravidla stolování a etiky chování v kuchyni a jídelně.
Připravit šunkový dort nebo čočku s párkovým srdíčkem není
pro naše kuchtíky žádný problém.
Sami můžete posoudit na fotkách.

Dne 14. března 2012 jsme pro děti
3. až 5. tříd připravili mini turnaj ve
vybíjené. Děti se zúčastnily v hojném počtu. Byly rozděleny do čtyř
družstev po deseti hráčích, vymyslely si názvy, které vystihovaly větší
převahu kluků (Jedničky, FC Barcelona, Real Madrid a Čtverky). Týmy
byly velice vyrovnané, ale konečné
pořadí bylo takové:
1) Real Madrid,
2) FC Barcelona,
3) Jedničky,
4) Čtverky.
Lucie Bartošková
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DDM Kojetín připravuje
Připravujeme
v dubnu:
úterý 3. dubna 2012
Velikonoční dílna
čtvrtek 5.dubna 2012
Velikonoční prázdniny
ZOO Lešná
výlet pro malé i velké milovníky
zvířat
sobota 14. dubna 2012
Patchwork
pro mládež a dospělé
pátek 20. dubna 2012
Den Země
Den pro mou Zemi,
lampionový průvod,
za mužíkem Ohniváčkem
sobota - neděle
21. - 22. dubna 2012
28. - 29. dubna 2012
Kurz zdravotníka
zotavovacích akcí
sobota - neděle
21. - 22. dubna 2012
Doškolovací kurz zdravotníka
zotavovacích akcí
úterý - středa
Výchovně vzdělávací program
pro 3. - 5. tř. ZŠ
zaměřený na dopravní tematiku
pátek 27. dubna 2012
9 - 13 hodin
Bezpečné město Kojetín
Pavel Novák
„Hranická propast“
výukový program
pro žáky 5. - 9. třídy

Připravujeme
4. května 2012
Zelená stezka - zlatý list
Exkurze s výukovým
programem na vodní elektrárnu
Čistička odpadních vod
a její využití

16

LÉTO 2012 S DOMEČKEM
30. června - 7. července 2012
LT Cyprinus Carpio - Rakvice
pro děti od 3. třídy,
rybolov v oblasti Pálavy, výlety,
celotáborová hra, táboření
cena: 2350 Kč

30. července - 3. srpna 2012
Madagaskar club
„Týden se zvířátky“
příměstský tábor v Kojetíně
pro děti od 1. třídy
cena: 800 Kč

9. - 13. července 2012
Cesta kolem světa za 5 dní
příměstský tábor v Kojetíně
pro děti od 1. třídy
cena: 800 Kč

6. - 10. srpna 2012
Marťánci club
„Život na jiné planetě“
příměstský tábor v Kojetíně
pro děti od 6 let
cena: 800 Kč

15. - 27. července 2012
LT Simpsonovi - Nejdek
stanový pobytový tábor
pro děti od 1. třídy
cena: 3000 Kč

19. - 24. srpna 2012
LT Soptík a 112-náctka
děti od 1. třídy, cena: 2000 Kč
tábor s hasičskou tematikou
nejen pro malé hasiče v Týně n. B.

Zprávičky z ROH
(Rodinných oddechových her)
Pro rodinné týmy jsou opět připraveny jednotlivé aktivní dny. Týmy
jsou složeny z dospělé osoby - rodič
nebo prarodič nebo jiný rodinný příslušník starší 18-cti let + dítě od 0 do
15 let (včetně). Do her jsou zapojeny
i děti s handicapem - hry jsou upraveny dle jejich možností.
Systém hry: rodinné týmy se přihlásí do soutěže vyplněním přihlášky
a registrací na DDM Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín od 1. března 2012, kde získají hrací kartu.
Aktivity jsou organizované tak, aby
si je rodiny užily.
Bližší informace najdete na www.kojetin.cz/ddm
Jana Hrušáková

VÝZVA!!!
Je ti víc jak 18 let
a máš nějaký koníček
- sport, malování,
kresbu, přírodu...?
Rádi tě uvítáme
v kolektivu
našich externích
pracovníků a své
dovednosti a zkušenosti
můžeš předávat
dále dětem.
DDM Kojetín
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Inzerce
Váš partner v poskytování služeb
Technis Kojetín spol. s r. o.
nabízí dodávku

volně ložené
mulčovací kůry
Vhodné k dekoraci, zkrášlení vašich záhonů a zahrad.
Předností kůry je stálé udržení vlhkosti, zamezení prorůstání
plevelů a v neposlední řadě zvýšení estetičnosti vašich zahrad.

Zajišťujeme výhodný prodej
od minimálního množství 1m3,
včetně dopravy na místo v Kojetíně
a nejbližším okolí, za jednotnou cenu,
zvýhodněnou dle množství
a v termínu dle dohody.
Máte zájem o koupi
mulčovací kůry?
Neváhejte nás kontaktovat
na tel.: 581 762 012, 581 762 778
email: vlps@technis.kojetin.cz

Městská knihovna Kojetín
Z březnových akcí Městské knihovny MěKS Kojetín:

„Zahrada života paní Betty“
Beseda ke 150. výročí úmrtí
spisovatelky Boženy Němcové
ve spolupráci s Charitou Kojetín Centrem denních služeb pro seniory

„Tuhle si určitě přečti!“
Soutěž pro žáky 5. tříd základních
škol v nejlepší prezentaci
oblíbené knihy, na fotografii vítězka
soutěže Veronika Bouchalová
z 5. A ZŠ nám. Míru Kojetín

Připravujeme na duben:
„Příběhy stromů“
- besedy pro žáky 5. tříd
základních škol
„Jak jsme vařili vtipnou kaši
s Pohádkovou babičkou“
- další společná akce
ve spolupráci s Centrem sociálních
služeb v Kojetíně
(pro prarodiče, rodiče a děti)

Lekce informační výchovy
- pro žáky 4. tříd základních škol
„Čím více o zvířatech víš,
tím lépe jim rozumíš“
- soutěž pro žáky 4. - 6. tříd
základních škol
Besedy pro mladší oddělení
mateřských škol

„Z pohádky do pohádky“
Známí hrdinové pohádkových
knih v besedách pro 2. třídy
základních škol
Hana Divilová
Půjčovní doba
Oddělení pro dospělé:
úterý
8 - 12 a 14 - 17 hodin
čtvrtek 8 - 12 a 14 - 17 hodin
pátek
8 - 12 hodin
sobota 8 - 12 hodin
Oddělení pro děti:
pondělí 13 - 16 hodin
úterý
13 - 16 hodin
středa 13 - 17 hodin
http://www.kojetin.cz/meks/knihovna.php

17

Kojetínský zpravodaj

4/12

Z březnových akcí MěKS Kojetín
Premiéra
Hanácké scény
Domácí divadelní soubor Hanácká
scéna v pátek 2. března úspěšně
odpremiéroval zbrusu novou komedii francouzského autora Marca Camolettiho „Modré z nebe“, v překladu Evženie Janů. Režie se opět ujala mladá režisérka Jana Nováková
z Olomouce, která s kojetínskými
divadelníky zrealizovala předešlé
úspěšné komedie „Tenor na roztrhání“ a „Zahraj to znovu, Same“.
S touto inscenací se členové souboru poprvé seznámili v září 2011
a od té doby se sžívají s prostředím
letušek, letadel a leteckých řádů.
Do hlavních ženských rolí obsadila
režisérka naše známé a hvězdné
stálice souboru Marušku Němečkovou, Lucku Němečkovou a Lenku
Šípkovou. Štěstím spadlým z nebe
jsou pro soubor dvě nové herečky
Marcela Válková a Helena Tabarová, které ansámbl rozšířily právě
pro tuto komedii a snad jim nadšení
pro ochotnické divadlo vydrží i do
dalších her. Děvčata se budou alternovat a na premiéře se v roli Judity představila Marcela Válková.
Největší potíž měla vedoucí souboru Maruška Němečková s ob-

Dětský karneval
v pohádkovém zámku
Již popáté Městské kulturní středisko Kojetín uspořádalo tradiční
březnový Dětský karneval tentokrát
„V pohádkovém zámku“.
V neděli 4. března 2012 se do kojetínské Sokolovny vypravilo přes
třista dětí v doprovodu svých rodičů
i prarodičů, což nám, pořadatelům,
udělalo velkou radost.
O odpoledne plné zábavy, tanečků,
písniček, her a soutěží se postarali Petra a Ondra z Divadla Koráb
z Brna. V čele velkolepého reje
masek se opět objevil i vysokánský
Obr (krásná třímetrová loutka).
Monča Nováková a Pavlína Dvořáková připravily pro děti deset stanovišť ve vestibulu, kde děti hádaly
a vyplňovaly hrací kartičky, za které dostávaly sladkosti. Další atrakcí pro děti, ale i rodiče, bylo focení
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sazením hlavní mužské role. Dvojí
přeobsazení dalo zabrat jí i celému
souboru, ale třetí pokus s hlavním
mužským představitelem vyšel
- z Tovačova k nám už celý půlrok
dojíždí a hlavního představitele
ztvárnil a bude ztvárňovat dále Miroslav Konečný. Další mužské role
si s chutí hrají pánové Michal Maťo
a Jan Raclavský.
Scénu a rekvizity zajistili manželé
František a Maruška Němečková,
scénickou hudbu namixoval Vojtěch Kohoutek a kostýmy hercům
ušila švadlenka Miloslava Kuciánová. Světla a zvuk obstarává Jakub
Maťo a text zpoza portálu sleduje
Naděžda Šoborová.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem členům Hanácké scény
i režisérce Janě Novákové, že věnují svůj volný čas divadlu a v našem
městě pokračují v krásné divadelní
tradici.
Také bych chtěla poděkovat všem,
kteří se jakoukoli měrou podíleli na
realizaci představení, poděkování
patří také mecenášům tohoto představení Jitce Hálkové, majitelce Lékárny U zlatého lva a Dušanu Medunovi z Hospůdky U Pedyho.
V pátek bylo povoleno se hlasitě
smát a také hodně tleskat. Tleskání prováděli diváci úderem pra-

vé dlaně do levé a leváci naopak.
A tleskali opravdu hlasitě, neboť vznikající zvuk herci pociťují vždy jako
velmi příjemný, zaslouží si ho a hrají
především pro spokojenost diváků.
-svah- Foto: J. Večeřová

v pohádkovém zámku - fotografie
Moniky Novákové jsou umístěny na
webu: http://h-svaca.rajce.idnes.cz/
Detsky_karneval_Kojetin_2012/.
Nechyběly balónky, bohaté občerst-

vení, krásné ceny a sladké odměny.
Všechny děti odcházely domů spokojené a karnevalově vydováděné.
-svahFoto: M. Nováková

4/12

Kojetínský zpravodaj

Divadelní Kojetín 2012
Divadelní Kojetín 2012 a jeho 20.
ročník je už minulostí, proto mi dovolte malé shrnutí.
V rámci letošního Divadelního Kojetína se představilo celkem dvanáct
divadelních souborů, které divákům
odehrály čtrnáct divadelních představení. Program kulatého 20. ročníku přehlídky byl bohatý, pestrý,
každý den naplněn tak kvalitními,
profesionálně provedenými inscenacemi, že jsme si lepší oslavu našeho jubilea ani nemohli přát.
Kdo divadelní týden prožil společně
s námi i ochotníky, určitě nelitoval.
Obohacením přehlídky a oslavou
kulatého ročníku bylo zpřístupnění
výstavy s názvem Dvacet ročníků
Divadelního Kojetína, která byla
otevřena po celou dobu konání přehlídky ve vestibulu sokolovny.
Podařilo se i zrealizovat první divadelní seminář. Účastníci viděli
všechna soutěžní představení, byli
účastni besed s lektorským sborem
a také absolvovali tři přednášky
- o herectví s brněnským hercem
Radimem Korábem, o režii s režisérem Městského divadla Brno
a Slezského divadla Opava Zdeňkem Černínem a přednášku
s dramaturgem Divadla Šumperk
a Městského divadla Brno panem
Tomášem Steinerem.
Lektoři odborné poroty hodnotili
inscenace her devíti divadelních
souborů, po každém představení následovala beseda a diskuze
s jednotlivými soubory.
Lektorský sbor Divadelního Kojetína 2012 pracoval ve složení Vít Závodský z Brna, Miroslava Ernstová
z Kojetína, Petra Kohutová z Karlových Varů a Akram Staněk z Prahy.
Lektoři udělili několik individuálních
ocenění a také doporučili dva soubory na jednání programové rady
Celostátní přehlídky hudebního
a činoherního divadla 1. Divadelní
Piknik Volyně Děčín 2012. Toto jednání se bude konat 5. dubna 2012
v Praze a rada vybere ze všech
doporučení postupových přehlídek
inscenace, které se poté představí
ve Volyni.
Individuální ocenění jednotlivců
byla rozdělena do dvou kategorií v nižší kategorii udělila porota několik čestných uznání a vyšší ocenila diplomy.

Čestná uznání:
- Michal Maťo za roli Roberta v inscenaci hry Modré z nebe,
- Jiří D. Střípek za roli Ellinga „aktivního“ v inscenaci hry Pokrevní
bratři,
- Petra Rychecká za scénář inscenace hry Pokrevní bratři,
- Zuzana Gregůrková za roli Odetty v inscenaci hry Ať žije Bouchon!,
- Martin D. Polínek a Martin Mráz
za výrazný tvůrčí přístup k práci
s mladým souborem,
- Ondřej Kašpar za roli Richarda Willeyho v inscenaci hry Peklo
v hotelu Westminster.
Diplomy:
- Marie Němečková za roli Berty
v inscenaci hry Modré z nebe,
- Filip J. Kalčík za roli Kjella Bjarneho v inscenaci hry Pokrevní bratři,
- Hana Lužná za dramatizaci literární předlohy Karla Čapka Jak se
dělá divadlo,
- Divadlo Hanácké obce Prostějov za kolektivní herecký výkon
v inscenaci hry Kláro…! aneb Jak
se (také) dělá divadlo,
- Čestmír Beťák za dramaturgii inscenace hry Iluzionisté,
- Slavomír Odložil za roli Kazimíra
Kanta v inscenaci hry Iluzionisté,
- LDO - ZUŠ Zlín za energií nabitý kolektivní výkon v inscenaci Musicool,
- Rado Mesarč za režii inscenace
hry Modrovous - naděje žen,
- Miroslava Kolářová za režii inscenace hry Mikve,
- Vlastimil Drška za roli Georgea
Pigdena v inscenaci hry Peklo v hotelu Westminster.
1. místo - vítězná inscenace
Doporučení na Celostátní přehlídku
amatérského činoherního a hudebního divadla 1. Divadelní Piknik Volyně 2012
Divadelní spolek Kroměříž
za inscenaci hry Hadar Galron
Mikve
2. místo
Doporučení na Celostátní přehlídku
amatérského činoherního a hudebního divadla 1. Divadelní Piknik Volyně 2012
O. s. Za dveřmi Náměšť na Hané
za inscenaci hry Raye Cooneyho
Peklo v hotelu Westminster
3. místo - bez doporučení
Divadlo Nad kinem Přerov - Horní

Moštěnice
za inscenaci hry Bengta Ahlforse
Iluzionisté
3. místo - bez doporučení
Divadlo bez střechy Vyškov
za inscenaci hry Dei Loher Modrovous - naděje žen
Tradiční slova díků patří:
- vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem na realizaci přehlídky
úspěšně podíleli,
- zúčastněným divadelním souborům, bez kterých by se přehlídka
v Kojetíně neuskutečnila,
- všem věrným divákům, kteří podpořili účastí festival,
- lektorům odborné poroty za jejich
nelehkou práci i lektorům divadelního semináře,
- Městu Kojetín a Ministerstvu kultury ČR za finanční podporu,
- všem sponzorům přehlídky,
- reportérům Divadelního Koječáka,
kteří vydali šest čísel,
- studentům - moderátorům z místního gymnázia,
- našim mladým Hanákům, že stylově přivítali soubory v našem městě,
- členům Hanácké scény za pomoc
s organizací přehlídky
- fotografce Janě Večeřové za pořízení fotografií z představeních,
- Marušce Němečkové za umělecky
napsané diplomy,
- Kubovi Šírkovi a Marušce Němečkové za pomoc při instalaci výstavy,
- Jituně Polákové za složení úvodních básniček pro moderátory,
- místním hasičům, městské policii
a všem příznivcům divadelní přehlídky v Kojetíně, kteří přispěli ke
zdárnému průběhu celého festivalu.
Velké poděkování si zaslouží kolektiv pracovnic a pracovníků Městského kulturního střediska Kojetín
- Alena Jurmanová, Kateřina Krčmařová, Jana Nováková, Pavlína Dvořáková, Monika Nováková
a mistr zvuku a světel Zdeněk Novák - perfektně zvládli a absolvovali
celý festivalový týden ke spokojenosti všech.
Přeji Kojetínu, aby i ty další přehlídky byly tak krásné jako ta letošní a ať i nadále zůstává městem divadla.
Hana Svačinová
foto: J. Večeřová
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14. března 2012 - Divadélko pro školy Hradec Králové - Legenda V+W

14. března 2012 - Slavnostní zahájení 20. ročníku Divadelního Kojetína

14. března - 18. března 2012 - Výstava ve vestibulu sokolovny Dvacet ročníků Divadelního Kojetína

14. března 2012 - Divadelní soubor Hanácká scéna MěKS Kojetín - Modré z nebe

15. března 2012 - Divadlo Michala Vaňka Nový Bor - Smím tě políbit, než chcípnu?
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Divadelní Kojetín 2012

15. března 2012 - DS Brnkadla ASpol. Brno - Pokrevní bratři

15. března 2012 - Divadlo Brod Uherský Brod - Ať žije Bouchon!

16. března 2012 - Divadlo Andromeda Praha - O Perníkovém dědkovi

16. března 2012 - Divadlo Hanácké obce Prostějov - Kláro...! aneb Jak se (také) dělá divadlo

16. března 2012 - Divadlo Nad kinem Horní Moštěnice - Přerov - Iluzionisté (3. místo)
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17. března 2012 - LDO - ZUŠ Zlín - Muzicool

17. března 2012 - Divadlo bez střechy Vyškov - Modrovous - naděje žen (3. místo)

17. března 2012 - Divadelní spolek Kroměříž - Mikve (1. místo - doporučení na DPV)

18. března 2012 - O. s. Za dveřmi Náměšť na Hané - Peklo v hotelu Westminster (2. místo - dporučení na DPV)

15. - 17. března 2012 - Herecko dramaturgický seminář (zleva: Radim Koráb, Zdeněk Černín, Tomáš Steiner)
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18. března 2012 - Slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení 20. ročníku

Anketa - Divadelní Kojetín
Na anketní otázky: „Víte, že se v Kojetíně každoročně koná akce s názvem Divadelní
Kojetín?“, „Víte kolikátý ročník se letos koná?“ a „Navštívíte některé z představení?“
se ptaly Karolína Řihošková a Jana Macourková ze sexty Gymnázia Kojetín.
Helena Zaoralová
1) Ano, vím.

Zdeněk Havlíček
1) Ano, vím.

2) Ano, 20 ročník.

2) Ne.

3) Ano, plánuju.
Nějaké si náhodně
vyberu.

3) Nejspíš ne.

Chvátalová Ludmila
1) Ano, vím.
2) Ne.
3) Nejsem z Kojetína, takže nejspíš
ne.

Tereza Kotusová
1) Ne, ale něco se
tam hraje, že?
2) Ne, nevím.
3) Nejspíš ne.

Jitka Vaculíková
1) Jistě, určitě
vím.
2) Nevím, tipla
bych si 10. I když
možná i víc.
3) Ano, návštěvu
plánuju. Unikli mi
domácí „Koječáci",
ale třeba si ještě něco vyberu.
Kolektiv MěKS Kojetín
1) Nám je to jasné.
2) Jubilejní, dvacátý.
3) Úplně všechna!

Poděkování

20. ročník přehlídky
amatérských divadel je za námi.
Myslím, že nepřeháním, když
označím tento jubilejní ročník za
mimořádně povedený, jak
z hlediska kvality předvedených
představení, tak i z hlediska
organizace celé přehlídky.
Ta dnes nabízí kromě divadel
také semináře vedené
profesionály z oblasti divadelní
teorie, vydává denní (!)
zpravodaj Divadelní Koječák
a vytváří perfektní zázemí pro
návštěvníky, herce i porotce. Je
mou milou povinností ze srdce
poděkovat celému kolektivu
pracovnic Městského kulturního
střediska Kojetín i jejich
nadšeným spolupracovníkům
nejen z řad bývalých
i současných studentů
kojetínského gymnázia za to,
že z Kojetína již tradičně
v březnu vytvářejí hlavní město
divadla na střední Moravě.
Děkuji a ať se daří i dál!
Jiří Šírek, starosta města
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Divadelní Koječák 2012
Na přehlídce Divadelní Kojetín už
je tradicí, že události a informace
každého jednotlivého dne musí být
zachyceny v psané podobě. A proto letos už potřetí vycházel časopis
s názvem Divadelní Koječák, který
si tentokrát konečně vysloužil odborné vymezení; podle slov pana
doktora Řezáče se jedná o společensko-kulturně-satiricko-kritický deník. A protože redakce panu
doktorovi bezmezně důvěřuje, bere
tuto charakterizaci jako holý fakt.
Na letošní edici Koječáků redakce

pracovala v mírně pozměněné sestavě, a to ve složení: Hana Hásová, Jakub Šírek, Tereza Panáková,
Klára Krčmařová, Marek Machalík,
Anet Baierová a Hana Svačinová. Pilně vypomáhali také studenti
gymnázia: Radek Vitík, Petra Procházková, Kateřina Trávníčková,
Klára Ligurská, Dominika Fidrová
a Vendula Karhánková. Jednotlivá
vydání by se však v žádném případě neobešla bez odborných kritik/
recenzí členů lektorského sboru:
Petry Kohutové a Akrama Staňka.

nakonec Divadelní Koječák by nebyl Koječákem, kdyby Jan Žmolík
nenakreslil úžasné titulní stránky.
Všem tímto mnohokrát děkujeme!
Dohromady vyšlo šest čísel
a všechna můžete najít na www.
kojetin.cz/meks nebo na facebookových stránkách Divadelního Koječáka. Na následujících stranách
redakce přináší několik svých rubrik
- jako skromnou ochutnávku toho,
co za ten inspirativní divadelní týden vzniklo.
Hana Hásová, šéfredaktorka

Rubrika:
Úvodník divadelník

slaví kulaté dvacáté narozeniny. Je
tedy stejně starý jako kojetínská
hvězda Milánek Dyk Ligač, kterému
bychom touto cestou chtěli poděkovat, že před prováděním rozhovorů
na Sokolovně upřednostnil natáčení
reklamy v jakési Praze (nebo to byla
Dlouhá Lhota?). V souvislosti s dvacátým výročím bude na přehlídce
poprvé probíhat herecko-dramaturgicko-režijní seminář, což oba oslavence, doufejme, potěší :-)
Dále se nám po Kojetíně roznesla taková nepříjemná věc: že prý
nám na Sokolovně - údajně v pekle, v kuřárně a za oponou - rozbujela korupce. Ale my tomu v redakci ani za mák nevěříme! Všechny
nahrávky, které máme k dispozici,
se týkají výhradně divadelních her
a jejich provedení. Nikdo nemá
žádný důkaz. Akorát Maruška Němečková občas někomu nenávratně půjčí, protože je příliš štědrá
a doplácí na to. Lepší, když si půjčíme takhle mezi sebou, než aby
se do toho tahal někdo třetí, no ne?
Jinak tady nikdo nikoho neuplácí.
A když už, tak jedině skrz obálky,
aby to nebylo vidět.
Úplně novou pikantností dvacátého
ročníku je postup doporučených inscenací na 1. Divadelní Piknik Volyně. Nevíme, jak vy, ale my jsme
z těch změn úplně u vytržení! Tak si
představte, že loni se zrušily nomina-

ce a od té doby může porota inscenace jenom doporučovat bez umístění. Na druhou stranu jich může
doporučit podle libosti třebas pět set
pět tisíc. Pak se všichni předsedové
porot (od nás pan Vít) a pár určitých
zástupců NIPOS-ARTAMA sjedou
do Prahy a tam se slušně domluví,
kdo teda bude hrát v tom Děčíně.
A teď si představte, že s Divadelním
Děčínem je letos také konec, a pojede se na Piknik do Volyně. Aha! Takže to amatérské divadlo je vlastně
o jídle. To jsme rádi, protože se na
přehlídce aspoň pořádně nacpeme,
když už nikdo nemůže vyhrát.
Na závěr bychom v rámci zachování duševního zdraví našich čtenářů
rádi uvedli věčné doporučení, které
nechť se stane tématem letošní edice Divadelního Koječáka:
Neber úplatky, neber úplatky, nebo
se z toho zblázníš! (Ale je to marný,
je to marný... je to marný...)

Jak je důležité míti Víta aneb Známe se i s Kočí

Že nejdůležitějším a nejméně doceněným prvkem divadla není jenom
herec, pardon režisér, ale také dramaturg, kterého vůbec, ale vůbec
nikdy a nikdo nedocení.
Dále že základním prvkem divadla
je herec. Což by ovšem byla pravda, kdyby bylo potřeba jen jednoho
herce, ale protože herci bez vedení

zvlčí, a vůbec, ale vůbec na ničem
se nedomluví, je vlastně nejdůležitěší režisér. No ale kdyby režiséra
někdo neusměrnil a nepohlídal, tak
to skončí katastrofou – takže bez
dramaturga ani ránu. Jo a ještě
vlastně jedna věc... u divadla nikdy
nikdo nikoho dostatečně nedocení.
Zdeněk Vojtášek

Milí divadelní Koječáci!
Konečně tu máme náš oblíbený Divadelní Kojetín, období, v němž pookřeje srdce každého kojetínského
občana, netopýra, kočičky či sovy.
Sněženky v městském parčíku vylezou ze svých rozbahněných úkrytů,
aby se skrz rozespalé okvětní lístky
podívaly, kdo letos přijede hrát na
divadelní přehlídku. Vrátí se zase
Vyškov? Zlín? Nebo snad dokonce
- Náměšť?
Ale dost toho sentimentu a pojďme
si na začátek ujasnit pro nás důležitá fakta. Asi nejzásadnější změnou,
kterou budeme ještě dlouho bolestně pociťovat, je absence automatu
na mléko vedle obchodu paní Hrdé,
a to včetně nádherné plastiky krávy.
Došlo k jejich přestěhování k prodejně Albert, a to údajně proto, že market paní Hrdé sice je supr, ale není
tak velké. Ani tak nejde o to, že si
večer nebudeme moci nechávat téct
mléko rovnou do kríglu - tady jde
o princip. Moc by nás zajímalo, kde
letos vyfotíme pana učitele Matějčka, až zase přijde „jen tak nahodit
řeč“. Teď babo raď. Tohle bychom si
tedy na triko nevzali.
Na tomto místě by se také hodilo uvést, že Divadelní Kojetín letos

Herecko-režijnědramaturgický seminář
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Co jsem si odnesl z prvního ročníku
kojetínského herecko-režijně-dramaturgického semináře?
Že se musím ještě moc učit než
budu moci jít na jeho druhý ročník...
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Omluvenka
Divadelního Koječáka
- Takže především by se chtěla
omluvit Pavla Dvořáková, alias
Bedřa, celé redakci Divadelního
Koječáka, kterou křivě obvinila
z toho, že ji nevyfotila u kontejneru,
kam společně s Mončou Novákovou,
alias Mončou Novákovou, vyhazovala
plastové lahve z kuřárny. Košík
naštěstí unikl jisté kontejnerové
smrti, v kuřárně setrval.
- Alča Jurmanová se chce omluvit
výše zmíněnému Košíkovi za to,
že jej vyrušila při dnešní kuřácké
chvilce a vypůjčila si ho do Verunky
na nákup.
- Akram Staněk se chce omluvit za
své rozsáhlé odpovědi na otázky
Divadelního Koječáka.
- Svača se chce omluvit Ladíčkovi
za to, že na něj včera byla škaredá
a razantně ho do telefonu odmítla.
Ladíček si přitom jenom chtěl

vypůjčit auto, které si koupili za své
společné úspory. Bohužel zájmy
Sokolova jsou přednější.
- Dále by se Svača chtěla omluvit
panu Běťákovi z Horní Moštěnice
za to, že jej ve veškeré dokumentaci
uvádí jako pana Běťáka.
- No a taky by se ještě Svača chtěla
omluvit panu režiséru Stehlíkovi
z Uherského Brodu, jemuž včera
v časopise zkomolila jméno.
- Mara Machalík se nechce omlouvat
Koječákovi, ale své přítelkyni Anetce
za to, že byl viděn a vyfocen s jinými
dívkami.
- Pavča „Bedřa“ Dvořáková se chce
omluvit Akramu Staňkovi za to, že
mu vlezla do záběru s vínem.
- A ještě Svača se chce omluvit
Radimu Korábovi za to, že nenašel
žádnej poklad.
- Radim Koráb se chce omluvit
holkám z bufetu za vypití většího
než malého množství vína a piva.
- Odborná porota, dnes již bývalá

Bobule Akrama Staňka

odborná porota, se chce omluvit
za mystifikaci, protože se vlastně
celou dobu, prakticky asi odjakživa,
nejedná o odbornou porotu, ale
lektorský sbor.
- Terezka se omlouvá redakci, že
tady celé tři dny smrdí.
- Závěrem se jen tak mimochodem
Divadelní Koječák omlouvá pánovi,
se kterým dělal rozhovor po
představení Hanácké scény. Důvod
absence rozhovoru v následujícím
čísle nebyl v žádném případě
způsoben přemírou alkoholu.

Theater Poetry
Zrýmujeme všechny
Naše noční kecy
Vznikne z toho báseň kterou
Já znát ani nechci
Zrýmujeme všechny hefty
Co v redakci plodíme
Všemi třemi zuby nehty
Vymýšlíme tvoříme
Zrýmujeme všechnu chválu
Co k nám srší ze všech stran
Budem pěkně namyšlení
Chvalte taky, přijďte k nám!

Jak vám chutná naše sokolnické
víno?
Vzhledem k tomu, že jsem z Prahy
(a o nás Pražácích je známo, že vypijeme i brzdovou kapalinu), tak nevím, jestli se dá hovořit o nějakém
referenčním hodnocení, ale mně
jako Pražákovi to víno chutná.

Zrýmujeme nemožné
Uvaříme z vody sos
Na čem jiném taky že by
Fungoval náš časopos?

Citát Petry Kohutové na závěr: “Když je venku krásně, nejlepší je zavřít se do divadla.”

Zemřel Jan Jakub Vražina
V pondělí 19. března 2012 ve věku nedožitých 62 let zemřel

pan Jan Jakub Vražina z Kojetína,
lidový archeolog, národopisec, sběratel všeho, co se váže
k našemu městu a jeho historii. Patřil k lidem s velkými znalostmi o historii
Kojetína, publikoval v odborných archeologických časopisech.
Spolupracoval i se studenty historie při zpracování jejich diplomových prací.
Celý život se věnoval výrobě hanáckých pásů a darmovisů, které
zhotovoval pro národopisné soubory z celé Hané. Byl dlouholetým
členem národopisného souboru Hanácká beseda Kojetín.
V osobě Jana Jakuba Vražiny ztratil hanácký folklór jediného výrobce
hanáckých opasků na Hané a člověka, který celý svůj život
zasvětil národopisu a historii.
Čest jeho památce!
Důstojné rozloučení s Janem Jakubem Vražinou se bude konat v měsíci
dubnu 2012 u rodinného hrobu. Konkrétní termín rozloučení bude zveřejněn
na vývěsních plochách pohřební služby v Kojetíně.
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Kam za kulturou
Nově - Stálá expozice muzea

ZAJÍMAVOSTI A KURIOZITY
KOJETÍNSKÉHO MUZEA

Expozice muzea VIC, Masarykovo náměstí 8, Kojetín

Výstava fotografií

DVACET ROČNÍKŮ
DIVADELNÍHO KOJETÍNA
Výstava otevřena od 26. března do 18. května 2012
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
Otevřeno: po - pá 9 - 11 a 12 - 17 hodin, so 10 - 16 hodin

ne po telefonické dohodě 774 001 403

Divadelní spolek Smotaná hadice Křenovice uvádí

KŘENOVICKÉ MLÝNY

- čtvrtek 5. dubna 2012 - 19.30 hodin
Kulturní dům Bezměrov
- pondělí 30. dubna 2012 - 19.30 hodin
Hanácký divadelní máj Němčice n. H.

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
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 - Helena Tabarová /
Alice Vránová ● Major Buzgo, Viela - Kamila Pospíšilová

Jedinečná párty, jedinečná kombinace...

ZUMBA PÁRTY

sobota 14. dubna 2012 - 16.00 hodin
Gabriela Matoušková, Gabriela Jeckelová
a speciální hosté: Julio Toledo (Cuba) a Jan Halíř
Program plný zábavy, tance a energetické latino
hudby + taneční vystoupení a doprovodný program
- barmanská show a tombola
Sokolovna Kojetín, vstup: 170 Kč
v předprodeji: 150 Kč
Mezinárodní taneční soutěž

SUPREME DANCE BATTLE
INTERNATIONAL 2012 KOJETÍN

21. dubna 2012 - 11.00 hodin
Battle -1vs1 Solo bboy battle, 4vs4 bboy battle,
3vs3 hip hop-new style, 2vs2 house dance
Top bboys Czech republic! Dancers
- Czech Republic, Russia, Germany, Slovakia,
Poland, France, Marocco..

11.00 - Workshop pickup izrael bboying, 13.00 - Open + registration
dancers, 15.00 - end of the registration,
15.30 - demo and battles, 22.00 - after party
Speaker: Skeezo - Chantilly (France), Luigi - Brno (CZ)Battle
DJ: Bart, Pickup (Kosher flava, Extraordinary gantleman /EXG/
Crew - Izrael), SysTeme NérveuX (Crew - Marocco),
Neo (France Kriminalz crew), New style - Adam Klempár
- Alyaschca crew (CZ), House dance - Filos - Alyaschca crew (CZ)
Kapela (Proxénète de la rime), Reckless gang (Germany), Jao
black (Brazil), Tell (Russia), Joel (France), Iggiboy (Russia),
Workshop - Pickup EXG crew, Kosher flava - Izrael...
After party - stage (sál) - Boloxx clan (Francie), Notorikz (CZ)
stage (peklo) - Luis, Czida, Lecher, Funsmaker...
Sokolovna Kojetín, vstup: 89 Kč
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Zájezdní vystoupení - komedie
divadelního souboru Hanácká scéna MěKS Kojetín
Marc Camoletti: MODRÉ Z NEBE
- pátek 6. dubna 2012 - 19.00 hodin
Kulturní dům Lobodice
- pátek 20. dubna 2012 - 19.00 hodin
Kulturní dům Polkovice
- středa 25. dubna 2012 - 19.00 hodin
Kulturní dům Záříčí
- pátek 4. května 2012 - 19.00 hodin
Kulturní dům Uhřičice
- sobota 12. května 2012 - 18.00 hodin
Kulturní dům Střílky
- sobota 26. května 2012 - 19.00 hodin
Zámeček Kovalovice
Pěvecký soubor Cantas MěKS Kojetín
srdečně zve na

3. ročník
SETKÁNÍ PĚVECKÝCH SOUBORŮ
KOJETÍN 2012
"S PÍSNIČKOU SE MLÁDNE"
sobota 28. dubna 2012
Program bude sestaven
z přihlášených pěveckých souborů
Sokolovna Kojetín

Populární travesti skupina opět v Kojetíně

SCREAMERS
Patnáct let v dámských šatech

pátek 4. května 2012 - 19.30 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 190, 180 Kč
Předprodej na VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
- informace v přízemí, telefon: 581 202 202, 774 001 403
Pionýrská skupina Kojetín
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Kojetín
pořádají

VI. ročník
turistického pochodu
Rajnochovická stopa

Turistický pochod pro rodiče s dětmi,
děti, mládež a širokou veřejnost.
Pochod se uskuteční v sobotu 5. května 2012
Sraz účastníků v 8.00 hodin u České spořitelny,
Masarykovo náměstí Kojetín
Nenáročníá turistická procházka z Tesáku
do Rajnochovic (vhodná i pro menší děti)
Cena: 150 Kč

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu tam i zpět, čaj a kávu,
S sebou: pohodlnou obuv, špekáček a pečivo,
dobrou náladu...
Přihlášky k dispozici:
- Vzdělávací a informační centrum, Masarykovo nám. 8
Telefon: 581 202 202, 774 001 403
- Městské kulturní středisko Kojetín, nám. Republiky 1033
581 76 20 46, 774 001 405
- Marek Štětkář, Olomoucká 353, Kojetín, tel. 777 709 432
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Církev Československá husitská
NÁBOŽENSKÁ OBEC KOJETÍN A TOVAČOV
Program setkání v dubnu 2012 (v čase Velikonoc)
„Marie!“ řekl jí Ježíš. Obrátila se a zvolala hebrejsky: „Rabboni!“ (což znamená „Můj Pane“). „Nedrž mě,“ řekl jí
Ježíš. „Ještě jsem nevystoupil ke svému Otci. Jdi ale k mým bratrům a vyřiď jim: ‚Vystupuji ke svému Otci a k
vašemu Otci, ke svému Bohu a k vašemu Bohu.‘“ Marie Magdaléna pak šla a zvěstovala učedníkům, že viděla
Pána a co jí řekl. Jan 20,16-18
1. 4. 2012 (neděle)
6. Postní (Květná - Palmarum) neděle

Bohoslužby ve Skalce

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)*
1. 4., 2011 (neděle)

5. 4. 2012 (Zelený čtvrtek)

Poslední večeře Páně

od 18.00 hodin na faře (kolem stolu)
6. 4. 2012 (Velký pátek - Pašije)

Pašije

Bohoslužby v Kojetíně

od 18.00 hodin v Husově sboru

2. 4., 9. 4.**, 16. 4., 23. 4. a 30. 4. 2012 (pondělí)

8. 4. 2012 (neděle)
Boží hod Velikonoční (Vzkříšení Páně)

od 13.30 hodin na ZŠ Svat. ČechA, 7. A, uč HV

od 10.00 hodin v Husově sboru

od 10.00 hodin v Husově sboru

Duchovní výchova

3. 4., 10. 4., 17. 4. a 24. 4. 2012 (úterý)

Duchovní výchova

od 12.45 hodin na ZŠ Sladovní (3. tř.)
3. 4. 2012 (úterý)

Velikonoční pobožnost v Tovačově

Bohoslužby v Kojetíně

12. 4., 19. 4. a 26. 4. 2012 (čtvrtek)

Biblická hodina v Kojetíně
od 18.00 hodin na faře

15. 4. 2012 (1. neděle po Velikonocích)

Bohoslužby v Polkovicích

od 15.00 hodin v DS Tovačov
(společenská místnost)

od 8.15 hodin v Polkovicích (obřadní síň OÚ)

4. 4., 11. 4., 18. 4. a 25. 4. 2012 (středa)

15. 4., 22. 4. a 29. 4. 2012 (neděle)

od 18.00 hodin v Husově sboru

od 10.00 hodin v Husově sboru

Modlitby a zpěvy z Taizé

Bohoslužby v Kojetíně

*v případě rekonstrukce sálu Obecního domu se sváteční bohoslužby uskuteční ve Skalce č. p. 36 (u br. Jar. Kalába)
** Velikonoční duchovní výchova na faře (1. sk. ZŠ Svat. Čecha) od 13.30 hodin (Farní dům v Husově ul.)

Ježíš řekl: „Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se
v srdcích a nemějte strach.“ Jan 14,27
Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách:
http://ccshkojetin.wz.cz/ nebo http://www.ccshkojetin.ic.cz/
Čtvrtý ročník Celonárodního čtení Bible
V Česku se v posledních letech zrodila nová velikonoční tradice. Už třikrát se v desítkách měst a obcí po
celé republice o Velikonocích konala akce s názvem
Celonárodní čtení Bible. Záštitu nad celou akcí v minulých letech převzal např. premiér ČR Jan Fischer,
ministr kultury Jiří Besser, pražský primátor Bohuslav
Svoboda a předseda Ekumenické rady církví v ČR Joel
Ruml.
Smyslem akce je připomenout smysl Velikonoc a upozornit na Bibli jako naše společné kulturní a duchovní dědictví. Čtení probíhá většinou na náměstích,
v knihovnách apod. Koordinátorem akce je Nadační fond Bible21, již tradičními partnery jsou veřejné
knihovny, Český Rozhlas 6, Židovské muzeum Praha a
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Konkrétní podoba průběh akce v daném městě či obci vždy

závisí na místních pořadatelích.
http://www.nbk.cz/clanky/4_rocnik_Celonarodniho_
cteni_Bible
Jiří Pleva
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Ze života katolické farnosti
Milí čtenáři,
začátek jara, který právě prožíváme,
patří bezpochyby k nejvíce očekávaným obdobím celého roku. Zatímco
krásy mrazu ocení především milovníci zimních sportů, jaro a slunečné
počasí vítají snad všichni a není
k tomu třeba být hned zahrádkářem
nebo třeba vášnivým cyklistou. Do
této atmosféry všeobecné radosti
z probouzející se přírody pak vhodně
přicházejí Velikonoce, nejvýznamnější svátek křesťanského roku.
Skutečnost Kristova vzkříšení je pro
křesťany natolik důležitá, že jeho
oslavu prodlužují z jednoho dne, velikonoční neděle, na dalších 49 dní.
Jedním ze svátků, které toto období
provázejí, je také neděle Božího milosrdenství, letos připadající na 15.
dubna. Zavedl ji poměrně nedávno
papež Jan Pavel II. a chtěl tak zdůraznit, že právě o Velikonocích, připomínce Kristovy smrti a zmrtvýchvstání, se Boží milosrdenství projevuje nejvýrazněji.
Zdálo by se, že tento výraz patří do
minulosti, že ve slovníku moderního
člověka pro něj není uplatnění. Co
si tedy pod pojmem „milosrdenství“
máme představit? Snad nejlépe je to
patrné z biblického příběhu, které se
tradičně nazývá „O marnotratném
synovi“, ačkoliv by bylo mnohem
přesnější nazvat jej „O milosrdném
otci“. Nachází se v 15. kapitole Lukášova evangelia a jeho děj si můžeme připomenout.
Vystupuje v něm otec a jeho dva synové. Ten mladší si vyzvedne část
majetku, která na něj připadá, odejde z domu a lehkomyslně peníze
rozhází. Posléze si ovšem uvědomí
své provinění a rozhodne se vrátit
domů. Otcova reakce je nečekaná:
nejen že synovi nic nevyčítá, ale
okamžitě ho obléká do nejlepších
šatů a uspořádá hostinu na uvítanou. Na výtky svého staršího syna,
který tuto velkorysost nechápe, pak
odpovídá: „Máme proč se veselit a
radovat, poněvadž tento tvůj bratr

byl mrtev, a zase žije.“
Podstatou milosrdenství je tedy nezasloužený dar, projev velkorysosti,
která není slabostí či rezignací na
spravedlnost, ale vstřícným krokem
vůči tomu, kdo přiznává svůj nedostatek nebo pochybení. Milosrdenství a spravedlnost se vzájemně
doplňují a milosrdenství pomáhá
tam, kde spravedlnost, zobrazovaná
tradičně jako žena se zavázanýma
očima, nemůže na všechny okolnosti brát ohled. Takový je například
původní smysl prezidentské milosti,
o níž se dnes vedou diskuze také
v souvislosti s některými spornými
případy jejího udělení.
Dožadovat se spravedlnosti podle
litery zákona není tedy nic špatného, Bible nám však ukazuje ještě
„lepší“ cestu: projev velkorysosti
vůči člověku, na němž nám záleží.
Právě láskou motivovaná velkorysost a schopnost odpouštět nejlépe
obnovuje poškozené vztahy a vrací
mír mezi znesvářené. To je poselství

Velikonoc, kdy byly Ježíšovou smrtí
na kříži a jeho zmrtvýchvstáním lidem odpuštěny hříchy, a to je také
výzva pro každého člověka.
Jiří Gračka

Bohoslužby Svatého týdne
v kojetínském kostele
Nanebevzetí Panny Marie
Zelený čtvrtek - 5. dubna 2012
18 hodin
Mše svatá na památku večeře Páně
19 - 21 hodin
Otevření kostela k tiché adoraci
21 hodin
Adorace v Getsemanech
Velký pátek - 6. dubna 2012
12 - 18 hodin
Otevření kostela k tiché adoraci
15 hodin
Křížová cesta
18 hodin
Obřady na památku umučení Páně
Bílá sobota - 7. dubna 2012
8 - 20 hodin
Otevření kostela k tiché adoraci
20 hodin
Mše svatá ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
Neděle - 8. dubna 2012 - slavnost Zmrtvýchvstání Páně
9 hodin
Mše svatá ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
14 hodin
Svátostné požehnání
Pondělí velikonoční - 9. dubna 2012
9 hodin
Mše svatá

PRODÁM
GARÁŽ V KOJETÍNĚ
Padlých hrdinů
(vedle Technisu spol. s. r. o.)

tel.: 737 736 928
28

Rembrandt van Rijn: Návrat marnotratného syna

PRODÁM
ZAHRADU V POLKOVICÍCH
- se zahradním domkem
- 400 m2
tel.: 737 736 928
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Centrum sociálních služeb Kojetín
S Beduíny na Sahaře
Na sobotu 10. března 2012 si CSS
Kojetín připravilo pro všechny obyvatele DPS přednášku s paní Naďou
Karlickou, která procestovala mnoho cizích zemí a přišla nám o jedné
z jejích cest povyprávět. Její poslední
cesta mířila do Tuniska, kde se seznámila s milými lidmi - Beduíny. Strávila s nimi 14 dní v saharské poušti a
dověděla se mnohé o jejich způsobu života, který si mohla vyzkoušet.
Přednáška probíhala ve Víceúčelové

klubovně na DPS Dr. E. Beneše od
14 hodin a zúčastnilo se jí 22 posluchačů. Všichni zúčastnění odcházeli
velmi nadšeni nejen z vyprávění paní

Nadi o životě Beduínů, ale také ze
spousty fotografií
a prezentace beduínského oděvu,
který si pro tuto
příležitost
paní
Naďa oblékla. Díky
zájmu ze strany
seniorů nás paní
„cestovatelka“ navštíví v tomto roce
ještě jednou, a to s přednáškou o Indii, kterou v průběhu letošního roku
navštíví.
Hana Galetková

Víno jako medicína,
obzvláště červené
V úterý 20. března 2012 proběhla
ve Víceúčelové klubovně přednáška Jiřího Varhaníka o víně, jeho léčivých vlastnostech a možnostech
využití v medicíně. Kromě využívání vína v medicíně jsme se také
dozvěděli několik informací o jeho
historii, pěstování vinné révy, výrobě vína, o druzích vína a jeho čle-

nění. S přednáškou byla také spojena ochutnávka červeného vína.
Přednáška probíhala od 14 hodin

a navštívilo ji 18 seniorů.
Hana Galetková

Ze sportu
Zimní příprava mužů
TJ Slavoj Kojetín
Tak jako to již bývá fotbalista i ten
kojetínský žije ze zimní přípravy celý
rok. Také muži Slavoje Kojetín se na
jarní část soutěže 1. A třídy kraje
Olomouc musí poctivě připravit.
Zimní příprava proto začala již
10. ledna. Tréninkové jednotky
probíhaly od 10. ledna do 18. února
v tělocvičně v Uhřičicích. Tato
část byla zaměřena na rozvoj síly
a vytrvalosti v tělocvičně, venkovní
činnost na posílení vytrvalosti.
Příprava byla vedena pod vedením
trenérů II. třídy (trenéři právě získali
tuto licenci v měsíci lednu) Romana
Matějky a Radka Tomšice.
Od 18. ledna začala další část
přípravy v areálu stadionu Morava
a na umělé trávě gymnázia Kojetín
(u polikliniky). Od 17. února do 16.
března se hráči Slavoje zúčastnili
zimního turnaje pořádaného na
umělé trávě v Chropyni pod záštitou
Města Chropyně.
Letos poprvé hráči prodělali také
regeneraci po těžkých výbězích

a těžkých zápasech. Tato rehabilitace
a regenerace probíhala jak v sauně,
whirpoolce tak také na krytém
bazéně v Přerově.
Této zimní přípravy se zúčastnili jak
hráči kádru A mužstva, tak také hráči
B mužstva.
Trenéři byli velmi spokojeni jak
s docházkou na tréninky, tak také
s přístupem a odhodláním hráčů se
kvalitně připravit na nadcházející
boje o postup do vyšší soutěže
(krajský přebor).
Z kádru A mužstva po podzimu
nikdo neodešel, ale manažer klubu
Roman Matějka přivedl do jarní
části sezóny další posily, a to:
Michala Myška z Pačlavic, Romana
Polácha z Chropyně (nyní hostování
v Kovalovicích) a Pavla Šafaříka
z Hanácké Slavie Kroměříž. Po
dlouhodobém
zranění
začali
s mužstvem trénovat hráči Jan
Kozák, Petr Flóra a Lukáš Vondra.
A proto všichni přejeme mužstvu
Slavoje úspěch v bojích o postup
do vyšší soutěže, tak aby zúročili
kvalitní a tvrdou přípravu.
Nyní přehled výsledků zápasů

v zimní přípravě:

11. 2.
19. 2.
23. 2.
2. 3.
4. 3.
11. 3.
18. 3.

Morkovice (KP)
Želátovice (KP
Troubky (KP)
Kojetín
Chropyně (I.A)
Kojetín
Těšnovice (OP)

-

Kojetín
1:3
Kojetín
1:0
Kojetín
1:3
Kralice (KP) 3:1
Kojetín
1:1
Kozlovice (KP) 2:0
Kojetín
2:3

Kádr a mužstva pro jarní část
soutěže:
brankaři: Michal Gajdoš, Michal
Tomek,
obránci: Josef Peřina, Michal Štolfa,
Petr Ernst, Michal Panák, Zdeněk
Polách, Tomáš Mumpal,
záložníci: Martin Řezáč, Libor Bosák,
Jan Kantor, Radek Lízal, Ngien - Mink
Duc, Lukáš Vondra, Petr Flóra,
útočníci: Květoslav Láník, Zdeněk
Zezula a Jakub Krčmař.
Do začátku soutěže, která začíná
8. dubna budou sehrány další
přípravné
zápasy,
které
vám
budeme prezentovat v dalším čísle
Kojetínského zpravodaje. Ještě bych
chtěl všechny příznivce pozvat na
stadion Morava v Kojetíně, aby svými
hlasivkami přišli povzbudit naše hráče
v jarní části soutěže. S pokřikem
postupu a dobrému fotbalu „ZDAR“.
Petr Bosák
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Pionýrská skupina Kojetín
Pionýrská skupina Kojetín ve spolupráci s MěKS Kojetín pořádá tradičně
letní tábor v Rajnochovicích
2. - 14. 7. 2012

Cesta kolem
svĚta

aneb Z Rajnochovic do Rajnochovic
cena tábora je 3 000 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, pojištění
Počet míst je kapacitně omezen!
Všichni oddíloví vedoucí jsou proškoleni pro práci s dětmi.
Tábor je pořádán za podpory
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Jak jednoduché je dnes obletět během
chviličky celý svět. Naše cesta však se špetkou
dobrodružství a troškou představivosti může
nabýt nečekaných obrátek.
Náš příběh začíná...

Přihlášky od 1. března 2012 na MěKS Kojetín - Sokolovně, náměstí Republiky 1033, 752 01 Kojetín,
tel.: +420 581 762 046 a ve VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8, 752 01 Kojetín, tel.: +420 581 202 202,
nebo Marek Štětkář, Olomoucká 353, 752 01 Kojetín, tel.: +420 777 709 432, info, foto, mapa:
http://luckywhile.webzdarma.cz/vlci.html, nebo: www.dobrytabor.cz

TJ Sokol Kojetín - odbor Sportu pro všechny
PRÁZDNINY POD STANEM VE VRÁŽNÉM V ROCE 2012
Pořadatel: TJ Sokol Kojetín - odbor Sport pro všechny
Spolupráce: lektoři CPP ČASPV
30. 6. - 8. 7. 2012
Tábornická škola dorostu
pro účastníky ve věku 15 - 19 let
Cena: 1.800 Kč
Informace a přihlášky:
Lucie Janoušková, tel.: 728 800 904,
e-mail: lucka.janous@seznam.cz
8. 7. - 21. 7. 2012
Tábor žactva
pro děti ve věku 10 - 14 let
Cena: 2.450 Kč
Informace a přihlášky:
Lenka Urbánková, tel.: 777 030 811,
e-mail: lenicka.nemeckova@centrum.cz

21. 7. - 28. 7. 2012
Tábor Rodiče a děti I
pro děti ve věku 2 - 7 let
Informace a přihlášky:
Ivana Stavinohová,
tel.: 606 415 262
28. 7. - 4. 8. 2012
Tábor Rodiče a děti II
pro děti ve věku 2 - 9 let
Informace a přihlášky:
Zuzana Veselá,
tel.: 608 505 280,
e-mail: veselazuzana@seznam.cz
nebo na www.vrazne.net

4. 8. - 11. 8. 2012
Rodinné hry
- táborová základna pronajata
Informace a přihlášky:
www.rodinnehry.wz.cz
13. 8. - 20. 8. 2012
Tábor Rodiče a děti III.
- táborová základna pronajata
Informace a přihlášky:
Petr Musil, tel.: 731 558 566
Veškeré informace najdete
na webu:
www.sokolkojetin.estranky.cz

Mimořádná nabídka:
Cvičitelům, kteří mají zájem získat zkušenosti ve vedení táborů nabízíme možnost stáží na jednotlivých bězích.
Další akce ve Vrážném:
27. 6. - 30. 6. 2012 - Stavění tábora 		
18. 8. - 19. 8. 2012 - Bourání tábora
Informace: Broněk Bobiš, tel.: 777 116 443,
veškeré informace na www.sokolkojetin.estranky.cz
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Inzerce
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,Sborník
Kojetín v proměnách času
(1233 - 2008)
Můžete zakoupit za cenu 300 Kč
na informacích Vzdělávacího
a informačního centra v Kojetíně,
Masarykovo náměstí 8.

CD DÁVNO SE ZNÁME...
pěveckých souborů Cantas Kojetín
a ZŠ Želatovská Přerov
zakoupíte za cenu 100 Kč
na informacích Vzdělávacího
a informačního centra v Kojetíně,
Masarykovo náměstí 8.

Vzpomínky
Jen kytičku květů Ti na hrob můžeme dát,
zapálit svíčku a vzpomínat
Dne 5. března 2012 jsme si připomněli nedožité 61. narozeniny

pana Zdeňka Zaorala
S láskou vzpomínají manželka Vlasta, dcera Denisa,
synové Michal, Zdeněk a Tomáš s rodinami

Život jde dál jak tiché řeky proud,
jen bolest zůstává a nedá zapomenout
Dne 25. března 2012 jsme si připomněli 2. smutné výročí úmrtí
naší tchýně, babičky a prababičky

paní Zdeňky Zaoralové
S láskou vzpomínají snacha Vlasta,
vnoučata Denisa, Zdeněk, Michal a Tomáš s rodinami

Redakce Kojetínského zpravodaje se tímto omlouvá za chybně otištěné texty vzpomínek
pana Zdeňka Zaorala a paní Zdeňky Zaoralové v březnovém čísle Kojetínského zpravodaje.
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Vítání občánků
V sobotu 4. března 2012 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Laura Šmidová

Aneta Drbalová

Mattia Zanardini

Blahopřání
Dne 5. dubna 2012 tomu bude 22 let, co vykoukla na tento svět

Hana Tomaštíková
Vše nejlepší, hodně zdraví a životních úspěchů přejí maminka Anežka,
sestra Věra a bratr Jaroslav
Dne 23. dubna 2012 tomu bude 10 let, co vykoukl na tento svět

Daniel Tomaštík
Vše nejlepší, hodně zdraví a životních úspěchů přejí
babička Anežka, maminka Věra a strýc Jaroslav

Vzpomínky
Dne 8. dubna 2012 to budou čtyři roky,
kdy odešla navždy moje maminka

Petra Vychodilová
s láskou vzpomíná Terezka
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi - Seidlovi
Dne 11. dubna 2012 to bude již 32 let, co nás opustila
a zároveň by dne 3. června 2012 oslavila 75 let

paní Ludmila Minariková, rozená Charuzová
Stále vzpomínají sestry Zdeňka a Růža s rodinami
Dne 18. dubna 2012 by se dožil 70 let
manžel, tatínek a dědeček

pan Jaroslav Zapletal z Kovalovic
Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku
Vzpomíná rodina
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