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Zamyšlení nad jedním výročím
Vážení čtenáři!
Prázdninovým dvojčíslem Kojetínského zpravodaje jsme
vstoupili do druhého pololetí pro Kojetín jubilejního roku
2013. Na počátku prosince tohoto roku si připomeneme, že již uplynulo 780 let od první zmínky o Kojetíně
v písemných pramenech. Téměř osm století je doba
z lidského hlediska jen obtížně představitelná, z hlediska
městského sídla, však v jeho půdorysu velmi dobře vystopovatelná. Jistě stojí zato si takové výročí připomínat
a zamýšlet se nad uplynulými staletími a brát si ponaučení nejen z toho dobrého, ale i z toho horšího.
V historii města se střídala období klidu a rozkvětu
s obdobím stagnace a úpadku. Klidné doby přinesly také
změnu ve struktuře kojetínské společnosti, kdy kolem
roku 1454 se ve městě usadila část židovské komunity,
vypuzená z královských měst. Války, které přešly naší
krajinou, naopak přinášely obyvatelstvu útrapy, neštěstí a utrpení. Nastal úbytek obyvatelstva, následoval
úpadek obchodu, řemesel, přišla neúroda. Město bylo
mnohokrát zničeno požáry. Obyvatelé však vždy znovu
budovali toto město, svůj domov. S nadějí se dívali do
budoucnosti a věřili ve šťastnější časy.
Kojetínská společnost, městská samospráva, městská
pospolitost, vždy citlivě reagovala na celospolečenské
procesy, změny a události. Ať již to byly reformy Marie
Terezie či Josefa II. Novou éru v životě města otevřel
rok 1848, který přinesl naději na uvolnění společenského
a politického života, naději na proces šíření kultury
a osvěty v nejširších vrstvách národa. Byly dány základy novodobé obecní, politické, soudní a finanční správě. Kojetín se stal sídlem okresního soudního a berního
úřadu.
Ve druhé polovině 19. století nastalo období oživení hospodářského, politického a kulturního života ve městě.
Nastal rozvoj spolkové činnosti, činnosti politických stran,
osvětové činnosti. Městu však stále zůstává zemědělsko - průmyslový charakter, vznikající průmyslové závody jsou zaměřeny na zpracování zemědělských plodin.
K hospodářskému a kulturnímu růstu Kojetína přispělo
vybudování železniční dráhy a zřízení nádraží. Uvědomění si potřeby kvalitnějšího vzdělávání dětí se projevilo stavbou nových školních budov a hmotnou podporou
vzdělávání.

Dvacáté století bylo obdobím dvou světových válek
a velké hospodářské krize. Následky se projevily i v Kojetíně. Pamětní desky a památníky jsou němými svědky
těchto katastrof, které bolestně zasáhly i do Kojetína.
Vždyť z městské komunity vymizela celá jedna část! Jen
památník obětem 1. světové války stále chybí.
Tvář města však doznala určitých změn. Vznikla nová
část města, byly postaveny nové budovy, které jsou
ukázkou snahy o modernizaci života. Zacelily se škody
způsobené válkou, obnovily se zničené závody, které
prošly rekonstrukcí a modernizací. Vznikly nové závody
a provozy, ale opět se ve vývoji města střídala období
růstu s obdobím stagnace.
Kojetínská společnost vždy reagovala na všechny události celostátního vývoje. Obyvatelé města si vždy uvědomovali, že jejich „domovem“ je Kojetín, a proto se také
tak k němu chovali. To je také odkaz do současnosti
a do budoucnosti.
Toto významné výročí města si začneme připomínat již
při Kojetínských hodech 2013, které se budou konat ve
dnech 16. - 18. srpna 2013.
V pátek 16. srpna 2013 bude otevřena nová muzejní
expozice s názvem „Ztracená tvář Hané“ a uskuteční se
vernisáž výstavy „Hanáci z pohledu Marie Gardavské
kdysi a dnes“. Současně proběhne křest knihy „Město
Kojetín na historických pohlednicích“.
redakce
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 68. zasedání konaném dne 5. června 2013
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- uložila odboru VŽPD zabezpečit
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na realizaci investiční akce výstavby sportovní haly v Kojetíně,
- uložila finančnímu odboru projednat s daňovým poradcem a auditorem možnosti financování výstavby
sportovní haly v Kojetíně,
- schválila smlouvu o výpůjčce
mezi Městem Kojetín a EKO - KOM,
a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21
Praha 4,
- schválila výběr dodavatele na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken a dveří

na budově polikliniky ul. 6. května
1373 Kojetín“, uchazeči, V okno
s. r. o. Skaštice, který byl doporučen
komisí pro posouzení a hodnocení
zakázek na výše uvedenou zakázku,
- schválila uzavření smlouvy
o dílo na akci „Výměna oken a dveří
na budově polikliniky ul. 6. května
1373 Kojetín“, mezi objednavatelem: Městem Kojetín a zhotovitelem: V okno s. r. o. Skaštice s nabídkovou cenou ve výši 1,177.365
Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo
na akci „Kojetín, Husova - veřejné
osvětlení“, mezi objednavatelem:

Městem Kojetín a zhotovitelem:
SIGNALBAU a. s., s nabídkovou cenou ve výši 248.868 Kč bez DPH,
- schválila poskytnutí peněžitého
daru ve výši 3.000 Kč, na částečné
pokrytí nákladů účasti na Mistrovství světa národních posádek dračích lodí v maďarském Szegedu, ve
dnech 24. - 28. 7. 2013,
- schválila výběr dodavatele na
realizaci veřejné zakázky „Pořízení
cisternové automobilové stříkačky“
uchazeči: SPS - VKP s. r. o., Slatiňany, který byl doporučen komisí
pro posouzení a hodnocení zakázek na výše uvedenou zakázku.

Rada Města Kojetín se na 69. zasedání konaném dne 18. června 2013
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila výpůjčku nebytových
prostor o výměře 30 m2 v budově
bez č. p. na p. č. st. 1635/1, nacházející se v areálu Polikliniky na
ul. 6. května, Kojetín Městskému
kulturnímu středisku Kojetín, p. o.,
s účinností od 1. 8. 2013,
- souhlasila se zveřejněním záměru
Města Kojetín pronajmout nebytové
prostory, místnost o výměře cca
34,40 m2 a místnost o výměře cca
10,75 m2 + část společných prostor
o výměře cca 7,41 m2 v budově bez

č. p. na p. č. st. 1637, nacházející
se ve dvoře polikliniky, za budovou
DPS, na ul. 6. května, Kojetín,
- schválila uzavření kupní a servisní smlouvy mezi Městem Kojetínem
a SPS - VKP s. r. o., Slatiňany, na
pořízení jednoho kusu nové Cisternové automobilové stříkačky CAS
20 MAN 18.340 4x4, za kupní cenu
4,716.305 Kč včetně DPH pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů
Kojetín,
- schválila uzavření kupní smlou-

vy mezi Městem Kojetínem
a SDH Šarovy, na pořízení stříkačky PS19 Škoda 1500, číslo motoru
14637266, za kupní cenu 80.000
Kč včetně DPH pro jednotku Sboru
dobrovolných hasičů Popůvky,
- vzala na vědomí stanoviska Společenství vlastníků bytových jednotek Jana Peštuky 1320 a 1321, Kojetín, ze dne 11. 4. 2013 a nájemníků DPS J. Peštuky 1322 ze dne
19. 4. 2013 k záměru vybudování
vlakové zastávky na sídlišti Sever.

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na 21. zasedání konaném dne 18. června 2013
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- schválilo rozpočtové opatření
č. 10/2013, které obsahuje:
- nové příjmy 1.438,84 tis. Kč
- nové výdaje 1.438,84 tis. Kč,
- neschválilo uzavření smlouvy
o zrušení věcného předkupního
práva mezi Městem Kojetínem,
jako „oprávněným“ a insolvenčním
správcem dlužníka Korfil a. s., jako
„povinným“,
- schválilo převod bytové jednotky
č. 1205/3 o velikosti 3+1, která se
nachází v domě č. p. 1205 Svat.
Čecha za dohodnutou kupní cenu
ve výši 640.000 Kč a to za podmínek, že dohodnutá kupní cena bude
uhrazena nejpozději do deseti dnů
od podpisu kupní smlouvy oběma
stranami na účet Města Kojetína,
v případě nezaplacení kupní ceny
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nebo její části, může Město Kojetín
jako převodce jednostranně odstoupit od kupní smlouvy. Právo vlastnické k převáděným nemovitostem
přechází na nabyvatele dnem vkladu do katastru nemovitostí. Návrh
na vklad do katastru nemovitostí
bude podán po zaplacení celé kupní ceny,
- schválilo prodej části pozemku
p. č. 5764/1, ostatní plocha - ostatní
komunikace o výměře cca 110 m2,
který je ve vlastnictví Města Kojetína za kupní cenu 100 Kč/m2 a za
podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím
- geometrický plán, právní služby,
správní poplatek při vkladu práva
do KN, daň z převodu nemovitosti,
- schválilo uzavření darovací

smlouvy na bezúplatný převod pozemku p. č. st. 1539/4, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 4 m2,
p. č. st. 1539/5, zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 22 m2, p. č. st.
1539/6, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 18 m2, p. č. st. 1539/7, zastavěná plocha a nádvoří o výměře
18 m2, p. č. st. 1539/8, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 18 m2
a p. č. st. 1539/9, zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 16 m2, z vlastnictví soukromé osoby jako „dárkyně“ do vlastnictví Města Kojetín,
jako „obdarovaného“. Právní služby
a správní poplatek za vklad práva
do KN uhradí „obdarovaný“,
- schválilo poskytnutí peněžitého
daru ve výši 30.000 Kč Náboženské obci Církve československé
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Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
husitské Kojetín, na činnost náboženské obce v roce 2013,
- schválilo poskytnutí peněžitého
daru ve výši 50.000 Kč Hasičskému
záchrannému sboru Olomouckého
kraje, na pořízení nového vybavení
(termokamery) pro požární stanici
Kojetín,
- schválilo poskytnutí peněžitého
daru ve výši 100.000 Kč Obci Kly,
okres Mělník na částečné odstranění následků ničivých povodní
v měsíci červnu 2013,
- schválilo Koncepci rozvoje škol,
školských zařízení a mimoškolní
činnosti na území města Kojetína
na léta 2013 - 2016,

- vzalo na vědomí Výroční zprávu
společnosti Technis Kojetín spol.
s r. o. za rok 2012,
- schválilo vyčlenění finančních
prostředků z rozpočtu města ve výši
až 30% způsobilých výdajů v letech
2014 - 2015, tj. 11.884 tis. Kč, na
spolufinancování projektu, „Rekonstrukce Masarykova náměstí v Kojetíně“ v případě, že bude dotace
poskytnuta,
- schválilo vyčlenění finančních
prostředků pro financování provozu
v době udržitelnosti (2015 - 2020)
a to ve výši dle zpracované finanční
a ekonomické analýzy projektu,
- vzalo na vědomí důvodovou

zprávu k usnesení včetně její přílohy Vyhodnocení připomínkového
řízení k návrhu Zadání Územního
plánu Kojetína,
- schválilo Zadání Územního plánu
Kojetína v celém rozsahu předloženého návrhu,
- vzalo na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ZM, ze dne
12. 6. 2013, zápis z jednání Kontrolního výboru ZM, ze dne 16. 4.
2013 a protokol č. 3/2013-KV, ze
dne 17. 6. 2013,
- schválilo plán kontrolní činnosti Finančního výboru na 2. pololetí
roku 2013.
Jiří Šírek

doufám, že všem devíti kojetínským
školským zařízením pomůže daná
koncepce k rozvoji a prospěchu,
• Pomalu končí období let 2007 - 2013,
kdy svou činnost provozovala ve třinácti obcích a městech našeho mikroregionu o. p. s. Střední Haná, tzv.
místní akční skupina (nezastírám, že
název je strašidelný...). Za dobu své
existence rozdělila nejen obcím, ale
i spolkům, podnikatelům, církvím,
zájmovým organizacím téměř čtrnáct
milionů korun. Z toho do Kojetína šlo
něco přes čtyři miliony korun. Myšlenka, kterou jsme se vznikem MAS
Střední Haná uspěli před nějakými
sedmi až osmi lety, se ukázala jako
dobrá a budu rád, pokud se daný model udrží i v novém plánovacím období EU po roce 2014.
• Ničivé povodně, které na přelomu
května a června postihly velkou část
Čech, ukázaly, že i přes všechny
těžkosti umíme být stále solidární
s tím, kdo trpí. Naše zastupitelstvo
schválilo pomoc obci Kly na Mělnicku a posíláme tam dar ve výši
100 tisíc korun. O Klech se toho jednak moc nepsalo a nebyly ani moc
v televizi, přesto tam stálo kolem

dvou metrů vody přímo na návsi.
A když jsme v roce 2010 trpěli přívalovými dešti a velkou vodou v Kojetíně, byla to právě tato obec, která
nám výrazně finančně pomohla.
• Poprvé v historii mají fotbalisté
kojetínského Slavoje a kovalovického Sokola umístění, které dosud nezískali - Slavoj skončil druhý
v 1. A třídě a postoupil do krajského přeboru, Sokol Kovalovice - Kojetín vyhrál okresní přebor a bude
hrát poprvé 1. B třídu. Dobrá zpráva nejen pro fotbalisty, ale určitě
pro každého, kdo má rád sport.
Z mého pohledu obrovské pozitivum
pro propagaci města i pro motivaci
mladých k tomu, aby se nejen fotbalu
víc věnovali.
• A že máme kvalitní mladé sportovce nejen mezi fotbalisty, ale i volejbalisty, to dokázali mladí nadšení
hráči Sokola Kojetín, kteří vyhráli
15. června 2013 turnaj na sokolovně za účasti šesti týmů. Kéž by šli
ve šlépějích některých svých otců
a dědů a dostali tento sport opět na
úroveň, na které kdysi byl. Držím jim
palce a vám všem přeji krásné, pohodové léto!
Jiří Šírek

Ve zkratce
• Zastupitelstvo města schválilo novou koncepci školství na roky 2013
- 2016. Její úplná podoba je na webových stránkách města, přesto si
dovolím připomenout pár základních
myšlenek materiálu, který by měl
ovlivňovat kojetínské školství. Především město deklaruje, že chce
zachovat stávající počet všech škol
a školských zařízení na svém území.
Zároveň říká, kolik bude investovat
na opravy a dovybavení jednotlivých
budov a zavazuje se, že výše příspěvku na činnost u škol zřizovaných
městem bude taková, aby umožňovala kvalitní standardy výuky a rozvoj
vzdělání. Město chce, a to nejen pro
potřeby tělesné výchovy, vybudovat,
a to relativně v krátkém časovém období, novou víceúčelovou sportovní
halu. Rodiče prvňáčků mají de facto
jisté, že mohou své děti hlásit na jakoukoliv základní školu v Kojetíně dle
svého uvážení, bez rizika, že nebude dostačovat kapacita školy. Město
v tomto případě nebude muset stanovovat školské obvody, slučovat
školy apod. V tomto se do roku 2016
a pravděpodobně i v dalších letech
nic negativního nestane. Pevně

Informace pro občany
Nový Informační
Servis pro Sociální
Služby představen
Centrum pro komunitní práci východní Morava pořádalo v měsíci

květnu odborné workshopy ve čtyřech městech přerovského regionu,
Přerov, Hranice, Lipník nad Bečvou
a Kojetín, na kterých zástupci centra poprvé představili nový informačně - komunikační systém Informační servis pro sociální služby. Tento

systém, dostupný na webových
stránkách www.socialniportal.com,
je určen pro zadavatele, poskytovatele a uživatele sociálních služeb
a také pro širokou veřejnost našeho
regionu. Byl vytvořen v rámci tříletého mezinárodního projektu „Me-

3

Kojetínský zpravodaj

7-8/13

Informace pro občany
zinárodním partnerstvím k inovaci
rozvoje sociálních služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných“.
Účastníci workshopů z řad samosprávy, poskytovatelů sociálních
služeb a zástupců úřadů práce se
dozvěděli nejen informace o celém
mezinárodním projektu a jeho klíčových aktivitách, ale především jim
byl detailně představen nový Informační systém pro sociální služby,
včetně jeho praktické funkčnosti na
internetu. Systém se skládá z pěti
částí, a to databáze poskytovatelů sociálních služeb, podrobných
seznamů všech kontaktů na zadavatele sociálních služeb v regionu
Přerov, poptávky/dotazy, diskuzní
fórum a aktuality.
Workshopů se zúčastnili také zástupci zahraničního partnera projektu z organizace Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš.
Předseda této organizace, Dušan
Demčák, se s účastníky workshopů ve svém příspěvku podělil nejen
o své dlouholeté zkušenosti z praxe
na východním Slovensku, ale také

je seznámil s projektem Sociálno
- informační banka, který tato organizace realizovala, a který sloužil
jako vzor pro vytvoření Informačního Servisu pro Sociální Služby.
Hlavním cílem spuštění Informačního servisu pro sociální služby je poskytnutí jednoho společného místa
pro komunikaci a sdílení informací mezi všemi zainteresovanými
stranami, s možností vyhledávání
v kompletní databázi poskytovatelů sociálních služeb v přerovském
regionu. Tato databáze je elektronickou obdobou katalogů poskytovatelů sociálních služeb, které jsou
publikovány v rámci komunitního
plánování měst a obcí, a nabízí jedinečnou výhodu okamžité aktualizace veškerých údajů.
Více informací o Informačním systému a jeho fungování vám ráda
poskytne koordinátorka projektu
Petra Šatánková na telefonu 777
793 716 nebo emailem na petra.
satankova@cpkp.cz.

Projekt: „Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných“, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00241, je financován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ

zapojte se do elektronické aukce na nákup
elektrické energie a zemního plynu a ušetřete!
Chcete nižší ceny elektrické energie a zemního plynu
pro vaši domácnost? Pojďte do společného nákupu energií!
Čím více se vás nyní zapojí, tím výhodnější ceny můžete získat.
Očekávaným přínosem je vaše úspora nákladů
za silovou elektřinu cca 10-15% a zemní plyn ve výši cca 20-25%.
Garantujeme vám:
- žádné předčasné závazky, rozhodujete se
až na základě výsledku e-aukce,
- neměnnou cenu po celou dobu trvání smlouvy (24 měsíců),
- žádné skryté poplatky a neúměrné sankce ve smlouvě,
- vyřízení administrativy spojené s přechodem k novému dodavateli,
- žádné poplatky za zprostředkování výhodnější ceny energií.
A co je zapotřebí? Přinést kopie vašich současných smluv
s dodavateli elektrické energie a zemního plynu (včetně všech
dokladů a obchodních podmínek) a kopie ročních vyúčtování
vaší spotřeby elektrické energie a zemního plynu na kontaktní místo.
Kontaktní místo: Městský úřad Kojetín, zasedací místnost (přízemí)
Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2., 4., 9. a 11. 9. od 13 do 17 hodin
Kontaktní osoba: Martin Anders, tel. 739 733 941
email: energie@marandis.cz
(podklady a žádost o účast lze zaslat také elektronicky)
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English Corner
Summer is finally here and it came
quickly! The temperature change
is a little bit difficult to adjust to,
but I‘m glad the spring rains and
cold temperatures are done.
Last weekend we visited the zoo
in Ostrava. My daughter loves
elephants and she was very impressed by the ones at the zoo.
She also liked the giraffes, tigers,
and hippos.
Considering the success of the
Ostrava zoo with my daughter
we may visit some other zoos
this summer. Otherwise we won‘t
do anything special. We‘ll spend
time with my parents in-law at
their cottage. We will also take
some short trips to various places
in Moravia.
The summer has brought not only
the hot weather but also a hot
political topic. Right now the hot
topic in the news is the corruption scandal involving Mr. Nečas
and ODS. Public opinion polls
find that the majority of Czech
people believe that most politicians are corrupt. It seems to me
that most people feel hopeless to
change the political situation. In
America the situation was even
worse from 1920 to 1970 when
the mafia had significant power
in politics. Although it took a long
time, political corruption in the US
has decreased. There is always
hope!
Have a nice summer holiday!
adjust to (ə‘dзast tu)
			
- přizpůsobit se
impressed by (im‘presd bai)
			
- ohromen
hippo (hipəu) - hroch
considering (kən‘sidəriŋ)
			
- vzhledem k
otherwise (aðəwaiz) - jinak
cottage (kotidз) - chata/chalupa
involving (in‘volviŋ) - zahrnující
public opinion poll (pablik ə‘pinjən
pəul) - průzkum veřejného mínění
hopeless (həuplis) - beznadějný
even worse (i:vn wə:s) - ještě hůř
significant (sig‘nifikənt) - významný
decrease (di:kri:s) - snížit
Jay Davis
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Probíhající investice a opravy v našem městě

Další etapa budování kanalizace na ulici Padlých hrdinů je u konce

Probíhá zateplení budovy a výměna oken na DPS Dr.
E. Beneše

Výměna rozvodů tepla a teplé užitkové vody na sídlišti
Sever

Oprava části ulice Palackého realizovaná Správou silnic Olomouckého kraje
Jiří Šírek
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Došlo do redakce
Zemědělské družstvo
ve Vrbátkách
se otevřelo veřejnosti
V pátek a v sobotu 21. a 22. června
2013 otevřelo své brány pro veřejnost zemědělské družstvo Vrbátky na
Prostějovsku. Den otevřených dveří
byl skvělou příležitostí podívat se, jak
funguje a vypadá dnešní zemědělský
podnik a v čem spočívá současná
práce v zemědělství. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program

Den dětí
v Hanáckém dvoře
V sobotu 1. června 2013 jsme
v areálu Hanáckého dvora v Polkovicích oslavili Den dětí spolu
s dětmi, jejich rodiči, prarodiči, přáteli
a dalšími příznivci.
Děti se povozily na koních, účastnily se her a soutěží, zkusily si střelbu
z luku, orientaci s buzolou a další
zálesácké dovednosti, vyrobily si
koníka ve výtvarné dílně, učily se
žonglovat a svezly se na lanové
dráze, která byla u dětí velmi oblí-

Výprava za českou
historií
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Je to již několik let, co jsem poprvé
zaslechl o několika českých vesnicích, které se nachází v rumunské
župě Banát. Asi vás napadne otázka. České vesnice v Rumunsku?

a nevšední zážitky.
Farma chovu skotu ve Vrbátkách
byla zpřístupněna po oba dva dny
od 10 do 17 hodin. V pátek převládaly pozvané školní třídy z okolních
obcí, v sobotu přišli za zážitky lidé
z blízkého okolí. Návštěvníci se dozvěděli, jakou péči vyžaduje chov
skotu, včetně péče o telata, viděli
i drobné hospodářské zvířectvo. Prostory celé farmy byly pro návštěvy
vzorně uklizeny a připraveny byly
stáje včetně dojírny. Doprovodný
program doplňovaly naučná stezka

a moderní zemědělské stroje. Děti i
dospělí se dozvěděli mnoho zajímavého o chodu farmy. Areálem prováděla zootechnička Zlatka Mádrová,
která se dětem velmi pečlivě věnovala a srozumitelným způsobem jim
přibližovala záludnosti péče o krávy
a telata. Podělila se s nimi o zkušenosti
ze své práce a zodpověděla zvídavé
dotazy malých i velkých návštěvníků.
V závěru prohlídky každý dostal porci
domácího guláše z vlastního hovězího
a puding z místního mléka.
Kateřina Hlavinková

bená. Nechybělo však ani občerstvení, výstava zemědělské techniky
a další doprovodný program.
Děvčata z voltižního kroužku Jezdeckého klubu Hanáckého dvora předvedla gymnastiku na koni,
zhlédli jsme také ukázku psího
výcviku (agility) Katky Krejčířové
a její fenky Cassie a žonglování se
spiral poi (míček s šátkem), které
předvedla Klára Straková a Míša
Manová.
Vrcholem doprovodného programu byla adrenalinová jízda na koni
(džigitovka) manželů Rárových, při
které se divákům doslova tajil dech.

Viděli jsme také jejich western
show, do které se nebojácně zapojily i děti. Manželé Rárovi předvedli ukázku lasování, práce s bičem
a další kousky, při kterých jsme obdivovali jejich schopnosti, ale i trpělivost a dovednosti jejich koní.
Navzdory nepříznivé předpovědi
nám počasí nakonec přálo a Den
dětí jsme oslavili v hojném počtu.

Je to překvapivé, ale jsou tam,
a je jich celkem šest. Jejich výstavba
začala po roce 1825, za bývalého
Rakousko-Uherska, v rámci osidlování oblasti v minulosti zpustošené
Osmanskými Turky. Nesou názvy
Svatá Helena, Gerník, Rovensko,
Bígr, Eibenthal a Šumice. A jelikož
jsem člověk zvídavý, napadlo mě

se do těchto končin podívat.
Na začátku května tohoto roku jsem
dal dohromady skupinku podobně
smýšlejících dobrodruhů, zabalil
batoh, naložil auto a vyrazil vstříc
novým obzorům. Po asi třináctihodinové cestě jsme kolem jedenácté
večer dorazili do obce Svatá Helena a přenocovali na kopci poblíž

Už se těšíme na příští ročník!
Za Hanácký dvůr Polkovice
Martina Hlavinková
Foto: Lucie Komoňová
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Došlo do redakce
místního fotbalového hřiště.
Ráno, po první noci pod širým nebem, jsme se vydali do vesnice zařídit parkování auta a nakoupit pár
posledních nezbytností. V každé
vesnici se nachází tzv. magazin,
jakási obchodo-hospoda, kde pořídíte vše od domácího sýra, přes
mapy až po oblečení. Za půl litru
domácí moravské slivovice nám
personál magazinu nabídl parkování auta přímo pod jejich okny, což
jsme taky udělali, a vydali se směr
obec Gerník. Cesta vede kopcovitou krajinou, posetou pastvinami
a občasnými listnatými lesy. Tu
a tam narazíte na odlehlou salaš,
obydlenou nedůvěřivými rumunskými horaly. Každá salaš je hlídána
smečkou potulných psů, které si ale
za buřt či trošku paštiky lehce koupíte. Najít tu správnou trasu není
vůbec problém, jelikož je Klubem
českých turistů vyznačena červenou značkou.
V Gerníku jsme neodolali zastávce
v místním magazinu, kde jsme do-

Cesta do Revenska

Den dětí v Kojetíně
V sobotu 2. června 2013 se konala
v Kojetíně tradiční akce u příležitostí
oslav Mezinárodního dne dětí. Hezké
počasí vylákalo do areálu loděnice
na patnáct stovek účastníků. V průběhu odpoledne postupně vystoupily
starší a mladší mažoretky, proběhla
ukázka výcviku psů a dovedností
s lasem. Děti měly možnost svést se
na dračí lodi nebo ve člunu. Po celou

Příprava večeře

stali točené pivo, vynikající domácí
klobásy a ještě lepší domácí sýr.
Po vydatném občerstvení jsme pokračovali směr Rovensko. Po cestě
nás ale zastihla temnota a tak jsme
opět přenocovali pod širákem.
Rovensko je z českých vesnic nejvýše položené, nachází se ve výšce asi 750 m. n. m. Dorazili jsme do
něj časně dopoledne a přivítalo nás
několik volně pobíhajících domácích čuníků. Následovala již téměř
povinná zastávka v magazinu a rozhovory s místními. Je zvláštní, že ve
všech vesnicích se setkáte převážně s lidmi důchodového věku. Je to
proto, že mladým se údajně tradiční
styl života již omrzel, a hromadně
emigrují do Čech s vidinou lepšího,
pohodlnějšího života a do Rumunska už jezdí jen na návštěvy.
Z Rovenska naše cesta vedla přes
rumunskou vesnici Šopotu Nou oklikou zpět do Svaté Heleny a potom
zpět domů. Strávili jsme další noci
v přírodě, celkem jsme nachodili asi sedmdesát kilometrů a zažili

spoustu nevšedních zážitků, které
by vydaly na několik dalších článků,
o tom ale až někdy příště...
Ve všech českých vesnicích vás
překvapí krásná čeština místních
obyvatel, ve které jsou znát stopy jihočeského nářečí, což je dáno tím,
že většina rodin, osidlujících tyto
vesnice, pocházela z okolí Klatov,
Domažlic a Plzně. Pokud jste to
právě vy, kdo hledá nevšední zážitky, nocování v zachovalé přírodě
a objevování méně známých kapitol naší historie, je výlet do českých
vesnic v Banátu rozhodně dobrá
volba.
Jiří Hübner ml.
Rovensko

Život na ulici Sv. Heleleny

dobu hrála hudba, děti se mohly vydovádět ve skákacím hradě či si jinak
zasoutěžit na několika stanovištích
a vyhrát nějakou hračku. Na jednom
ze stanovišť probíhalo i populární
malování na obličej. Nechybělo ani
tradiční vystoupení hasičů s pěnou
k hašení a také jízda na koních. Každé
dítě navíc dostalo i balónek. Letošní
den dětí se vydařil a pořadatelé, jakož
i malí návštěvníci se svými rodiči, se
těší na příští oslavy za rok.

MO ČSSD Kojetín
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Anketa
Léto - doba odpočinku, prázdnin a dovolených - je tady, a proto studentky Gymnázia Kojetín
Markéta Sklenářová a Marta Benová oslovily několik občanů s následujícími dotazy:
1. Kam se chystáte na dovolenou? Dáváte přednost spíše České republice nebo zahraničí?
2. Jak trávíte dovolenou, jste aktivní nebo raději jen tak odpočíváte?
3. Jezdíte na dovolenou s rodinou, popřípadě s přáteli?
Dana Dvorníková
1. Dávám přednost
České
republice,
letos se chystám na
chatu.
2. Podnikám různé
výlety po okolí, jako
je například návštěva hradů nebo zámků.
3. Dovolenou trávím s rodinou
a také s partou přátel.

Michael Hrubý

Marcela Dejdarová
1. Letos nikam nejedu. Preferuji určitě
Českou republiku,
máme tu spoustu
krásných míst.
2. Jezdím velmi
ráda na kole nebo
se podívám také po okolí.
3. Dovolenou trávím s rodinou.

Jiří Kos

1. Pojedu s přáteli
a potom také s rodiči na chatu. Plánuji
stanování. Dávám
přednost České republice.
2. Prázdniny trávím
hlavně aktivně, mám rád sport, běhám, jezdím na kole. Chci být fit.
3. Prázdniny prožívám někdy s rodinou a někdy s přáteli.
1. Letos nikam nejedu. Upřednostňuji
zahraničí,
například Německo nebo
Španělsko.

Michaela Roubalová
1. Tohle léto nikam nejedu. Dávám
přednost České republice, ráda
bych se podívala na hory, třeba do
Jeseníků.
2. Dovolenou trávím aktivně, jezdím
na kole nebo se věnuji turistice.
3. Na dovolené pobývám s rodinou.
Paní Dostálová
1. Preferuji Českou republiku, plánuji návštěvu Českého ráje.
2. Dovolenou trávím aktivně, jezdím
na kole, ráda plavu.
3. Na dovolenou jezdím s rodinou.

2. Spíše relaxuji.
3. Dovolenou
s přáteli.

trávím

rozhodně

Markéta Sklenářová
a Marta Benová

Galerie čestných občanů města Kojetín od roku 1861
Bohumír Štéger

Mezi významné osobnosti našeho
města patří také Bohumír Štéger,
od jehož narození uplyne na konci
srpna již 105 let.
Bohumír Štéger, spisovatel, archivář, muzejník se narodil 26. srpna
1908 v Kojetíně v učitelské rodině.
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Jeho otec „pan učitel“ Karel Štéger
vychoval několik generací kojetínských dětí. Patřil k významným
osobnostem kojetínského života mezi dvěma větovými válkami.
Dlouhá léta byl kojetínským kronikářem. Od svého otce získal Bohumír Štéger nejen lásku k historii
rodného města a okolí, ale také bohaté vědomosti a znalosti.
Počátky školního vzdělání získal
malý Bohumír na obecné škole
v Kojetíně. Následují pak studia
na klasickém gymnáziu v Kroměříži, které ukončil maturitou v roce
1927. Štégerova gymnaziální léta
jsou také obdobím prvních básnických pokusů, které byly do značné
míry psány pod vlivem poezie Jiřího
Wolkera. Velký vliv na mladého studenta měl profesor dějepisu František Švanda. Na Karlově univerzitě
studoval teologii a historii. Nepříznivé okolnosti však nadějnému studentovi neumožnily dokončit vysokoškolské studium. Odborné studie
z těchto let však dávají tušit velký
talent (např. Husitství, bratrství

a luterství na Kojetínsku). Bohumír
Štéger měl vynikající jazykové nadání, ovládal latinu a řečtinu, složil
jazykové zkoušky např. z němčiny,
holandštiny, hebrejštiny.
Bohumír Štéger nastoupil dráhu
úředníka berního úřadu (Kojetín,
Vsetín, Brno, Kojetín). Po zrušení
berních úřadů pracoval na ONV Kojetín. V letech 1960 - 1975 působil
jako archivář a muzejník v Tovačově.
Veškerý svůj volný čas, věnoval Bohumír Štéger historii a vlastivědě.
Studoval staré listiny, knihy, zápisy,
rodinné kroniky, poslouchal vyprávění pamětníků a před očima se
mu vybavovaly události a příběhy,
odehrávající se před několika stovkami let. Lidové tvorbě věnoval dokonalejší podobu, pověsti a pohádky převyprávěl, dovedl si představit
město a život jeho obyvatel před
několika stovkami let. Měl velký dar
představivosti a fabulace.
Publikoval mnoho studií a článků ve
vlastivědných časopisech, odborném tisku i v denním tisku.
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Galerie čestných občanů města Kojetín od roku 1861
Bohumír Štéger je především známý
jako autor knížek pohádek, pověstí
a historických povídek. V roce 1957
vyšly dvě knihy pohádkových příběhů s názvem Hanácké pohádky
a pověsti (Olomouc, 1957) a Pověs-

ti o hradech a zámcích (Olomouc,
1957). V roce 1973 vyšla jeho třetí
kniha s názvem Zázračná slunečnice (Profil Ostrava, 1972). Čtvrtá
kniha vyšla až po autorově smrti
„Kam až dohlédneš …“ (2001).

Bohumír Štéger zemřel 10. října
1985.
Dne 5. srpna 1998 byl Zastupitelstvem Města Kojetín jmenován
čestným občanem Kojetína.
řez

Jan Šenk

Jan Šenk také pracoval ve společenském a spolkovém životě ve
městě. Jako legionář se zapojil
do činnosti v sokolském hnutí. Byl
dlouholetým jednatelem kojetínské
sokolské jednoty, důvěrníkem IV.
okrsku Hanácké župy a župním
místostarostou.
Byl dobrým řečníkem, jeho projevy byly věcné i formálně dokonalé,
většinou pronášené zpaměti. Jak
je uvedeno u pamětníků, dobře se
poslouchaly.
Po zřízení protektorátu Čechy
a Morava byla v Kojetíně ustavena
odbojová sokolská organizace, která byla součástí odbojové skupiny
Obec sokolská v odboji (OSVO).
Kojetínskou skupinu vedl Jan Šenk,
starosta kojetínské sokolské jednoty a místostarosta Hanácké župy
sokolské v Kroměříži. S ním v odboji spolupracovali další členové
a funkcionáři jednoty. Skupina udržovala kontakt s kroměřížskou vojenskou odbojovou skupinou Obrana národa.
Ve dnech 8. - 10. října 1941 došlo
v protektorátě Čechy a Morava
k rozsáhlému zatýkání funkcionářů
Čs. obce sokolské. V Kojetíně byl
8. října 1941 zatčen Jan Šenk,
9. října Jindřich Riegl a Josef Bajer.
Jan Šenk byl vězněn v Kroměříži,
odtud byl odvezen do Brna a dále
pak ke konci roku 1941 s transportem do koncentračního tábora
v Osvětimi. Zde 13. června 1942
zahynul.
Hrdinství členů kojetínské sokolské
jednoty v protifašistickém odboji připomínají dvě pamětní desky umístěné vpravo od vchodu do kojetínské Sokolovny.
První samostatná pamětní deska
je věnována Janu Šenkovi s nápisem: „Národnímu mučedníku bratru
Janu Šenkovi umučenému v Oswiencsimě za dlouholetou práci sokolskou na nehynoucí paměť věnuje
IV. okrsek sokolské župy Hanácké
r. 1945“.

(Materiál: Tmavá leštěná žula,
40 x 30 cm, zlacené písmo, v trnovém věnci data 27. 5. 1890 - 13. 6.
1942).
Na druhé pamětní desce s nápisem:
„ZEMŘELI, ABY NÁROD ŽIL“ jsou
uvedeni:
- Šenk Jan, starosta Sokola, nar.
27. 5. 1890, umučen 13. 6. 1942
v Osvětimi,
- Riegl Jindřich, náměstek starosty,
nar. 7. 7. 1893 ve Vyškově, umučen
13.2.1942 v Osvětimi,
- Bajer Josef, nar. 13. 3. 1888
- umučen 26. 3. 1942 v Osvětimi,
- Mlčoch Leopold, nar. 10. 11. 1900
- popraven 3. 10. 1941 v Brně,
- Řihošek Josef, nar. 8. 2. 1901
- popraven 8. 10. 1941 v Brně,
- Ing. Schick Otomar, nar. 25. 4.
1890 - umučen 21. 10. 1942 v Oranienburgu,
- Zouvala František, nar. 2. 6. 1892
- umučen 22. 5. 1942 v Mauthausenu,
- Žák Jaroslav, nar. 25. 3. 1920
- umučen 28. 2. 1944 v Briegu,
- Žák Stanislav, nar. 7. 5. 1921
- umučen 19. 6. 1943 v Briegu.
(Poznámka: Dalším studiem upřesněno, že Ing. Otomar Schick zemřel
v Buchenwaldu).
(Materiál: Černá leštěná žula,
60x90 cm).
Pod oběma deskami je umístěna
malá mosazná skříňka, ve které je
prsť z koncentračního tábora Osvětim, kterou dovezla Božena Šenková.
řez

Význačný a vynikající pracovník
spolkového a společenského života
v Kojetíně, účastník protifašistického odboje. Čestným občanem města byl jmenován 2. prosince 2008.
Jan Šenk se narodil 27. května
1890 v Bukovanech u Olomouce. Studoval na učitelském ústavu
v Kroměříži, do Kojetína nastoupil
26. září 1910. V době 1. světové
války bojoval na ruské frontě, byl
zajatý a 9. července 1917 se přihlásil v Novém Nikolajevsku do československých legií v Rusku. Prodělal
celou sibiřskou anabázi a 29. září
1920 byl demobilizován v hodnosti
četaře.
Na kojetínské škole začal vyučovat
po návratu z legií v roce 1920. Jan
Šenk byl vynikajícím učitelem, odborně zdatným, který vyučoval na
obecné škole a po složení příslušných odborných zkoušek byl ustanoven vyučujícím na škole měšťanské. Po rozdělení obecných a měšťanských škol byl správcem obecné školy chlapecké a správcem
živnostenské školy pokračovací. V
Okresní péči o mládež v Kojetíně
byl několik let tajemníkem.

Inzerce
Až 1200 Kč
za Váš
starý autovrak
Potvrzení
a odvoz zdarma
Dobrotice
telefon: 776 719 631
9
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Mateřská škola Kojetín
Poslední dny školního
roku v MŠ Kojetín
Školní rok 2012/2013 se pomalu
chýlí ke konci a před námi jsou vytoužené prázdniny nebo dovolená.
Jaký byl ale závěr školního roku
u nás ve škole?
Den dětí oslavily jednotlivé třídy
podle vlastního programu. Děti ze
třídy „Sluníček“ a „Žabiček“ i přes
nepříznivé počasí podnikly výlet do
Jezdeckého oddílu AVC Haná Polkovice, kde byl připraven bohatý
program. Měly možnost prohlédnout si celý areál, zemědělské stroje - traktor, kombajn, kde si všechny
sedly i za volant. Seznámily se, jak
se pěstuje a sklízí obilí z pole a co
všechno se z něho dá vyrobit. Největším zážitkem však byla opravdová jízda na koni a plno soutěží
motivovaných životem kovbojů. Na
závěr byly všechny děti odměněny
diplomem a malou sladkostí. Všem
pořadatelům patří za dopoledne
plné zážitků poděkování.
Děti ze tříd „Srdíček“, „Pastelek“
a „Rybiček“ se vydaly vlakem do
kroměřížské podzámecké zahrady. Nejstarší děti zhlédly v kroměřížském zámku v prostorách
Sally terreny kouzelnou pohádku
s písničkami „Jak se peče písnička“. O spoustu zábavy se postaral
šestičlenný herecký soubor pod vedením Marka Dobrodinského.

10

Nechyběly ale ani soutěže a hry
na školních zahradách. Pro děti ze
třídy „Berušek“ učitelky připravily
program na téma „Rej víl a skřítků“. Děti si na tento den společně
s rodiči připravily kostýmy, jako víly
a skřítkové pomáhaly vyčistit lesní
studánku, snažily se po kamenech
přejít potok, zatancovaly tanec víl
a skřítků na lesním palouku… Počasí přálo a o sladké odměny a diplomy také nebyla nouze.

Ve středu 5. června 2013 k nám
přijelo Divadlo plyšového medvídka
s poutavě zpracovanou pohádkou
„Bobři od Bobří řeky“ doprovázenou
originálními písněmi.

Ve dnech 6. a 7. června 2013
navštívily předškolní děti dětské oddělení v Městské knihovně MěKS Kojetín. Děti přivítala
a připraveným programem provázela vedoucí knihovny Hana Divilová.
Děti se zaujetím naslouchaly jejím
slovům, na všech byl vidět zájem
o knihy i dětskou literaturu. Na závěr si vyslechly pohádky a prohlédly si připravené knihy. Při odchodu
se loučily s příslibem, že se s rodiči
do dětské knihovny určitě vrátí. Děkujeme za pěkné vyprávění.
Ve čtvrtek 13. června 2013 jsme
se v obřadní síni města Kojetína
slavnostně rozloučili s předškolními dětmi, které v září 2013 zasednou do lavic prvních tříd základních
škol. Každý budoucí prvňáček si
s šerpou přes rameno „předškolák
2013“ vyslechl přání starosty města
i ředitelky mateřské školy a odnesl
si malý dárek a pamětní list.

Hurá prázdniny! - ve třídě Sluníček
„jely“ děti pohádkovým vlakem do
pohádek. Každý den čekala děti
jedna pohádka a plnění úkolů, např.
v pohádce o ježibabě musely pomoci namalovat perníky a nazdobit perníkovou chaloupku. Děti
navštívily pohádky zvířecí, čertovské, vodnické i královské...
Školní rok je za námi. Máme pocit,
že září bylo nedávno, ale za těmi
deseti měsíci se skrývá každodenní velmi náročná práce všech zaměstnanců. Naplněnost tříd je velmi vysoká, přesto učitelky zvládly
připravovat dětem bohatou vzdělávací nabídku. Ve vyšších třídách
šlo zejména o to vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí a vytvářet
u dětí kompetence, které povedou
ke snadnějšímu zvládnutí vstupu
do základní školy, což je hlavní
poslání mateřské školy. Bohužel
stále přetrvává názor, že jsme tu
proto, abychom děti pohlídali, což
je mylné vnímání této instituce.
Nejlepší odměnou pro celou školu
je zjištění, že devadesát pět procent dětí, jejichž rodiče zodpověděli anonymní dotazník, navštěvuje naši mateřskou školu rádo.
V závěru školního roku je tedy na
místě poděkovaní všem partnerům a organizacím za spolupráci
a zejména všem našim zaměstnancům za obětavou práci v průběhu celého školního roku. Všem
dětem i jejich rodičům přejeme
krásné prázdniny!
vedení MŠ
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Mateřská škola Sv. Josefa Kojetín
Poděkování
Tento rok odchází jedno oddělení
Mateřské školy svatého Josefa do
první třídy základní školy.
Vážený pane faráři Ryšavý,
tisíckrát Vám děkujeme, za toto dílo
lásky a víry, za Vaše úsměvy, pohlazení, slovo naděje, za všechen

čas, který jste dětem s láskou věnoval, za všechny hry, slova víry,
nádherné vybavení mateřské školy,
starosti a obětavost.
Ať se tito andílci, rozletí dál. Ať zasévají víru, lásku do srdcí druhých.
Děti Vás i školku mají moc rády.
Bůh Vám to oplať.
Rodiče dětí

Základní škola nám. Míru Kojetín
Školní družina
Antoine de Saint-Exupéry: „Všichni
dospělí byli dětmi, ale málokdo si
na to pamatuje.“
Čas letí jako voda, děti se už těší na
prázdniny a školní družina na nové
prvňáčky, kteří v září nastoupí do
našeho dobře rozjetého vlaku. Od
ledna jsme vystřídali spoustu akcí
- karneval, přírodovědnou soutěž,
koloběžkový závod, módní show,
výlet na Helfštýn, hledali jsme talent naší družiny a navštívili nás
Standa a Vanda s jejich poučným
programem. Samozřejmě ani letos
nechyběla spolupráce s Hasičským
záchranným sborem Kojetín. Tímto
bychom rádi poděkovali nejen za
perfektní zastřešení soutěže, ale
i za velmi pěkné a poučné přednášky. Těšíme se na příští rok.

Na jaře nás čekalo malování, nakupování a montování. Výsledkem
je zrenovovaný pokojíček a nový
hrací koutek, ze kterého máme
s dětmi velikou radost.
Moc nás překvapil velký zájem
dětí o naše dílničky (keramika, vaření, počítače, pracovně výtvarný
a sportovní kroužek). Příští školní
rok v nich budeme rozhodně pokračovat a moc se těšíme na šikovné
děti. Doufáme, že alespoň nějaké
zážitky se vryjí do paměti našich
žáků a v dospělosti si rádi zavzpomínají.
Všem přejeme krásné slunečné
prázdiny, budoucím prvňáčkům
také pohodové přípravy na školu.
V září se budeme moc těšit na ty,
kteří se rádi u nás přiučí něčemu
novému.
Lucie Krejsová

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Zelené podnikání 2012/13
V letošním školním roce jsme se
poprvé zapojili do soutěže Zelené
podnikání. Soutěž je zpracována
na Ekonomické fakultě Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích
pro Asociaci pedagogů základního
školství ČR. Je zaměřená na znalosti žáků o podnikání, fair trade

a slavných českých podnikatelích
minulosti. Žáci dostali nejprve k prostudování materiál a zhlédli několik
videí a potom soutěžili mezi sebou
ve školním kole, které se uskutečnilo 21. května 2013. Školního kola
se zúčastnilo celkem 28 žáků 8. a 9.
třídy. Z nich čtyři postoupili do kola
krajského, ve kterém spolupracovali jako tým. Krajské kolo (28. května

2013) mělo dvě části - v první měli
za úkol zodpovědět znalostní otázky o podnikání a fair trade, ve druhé
používali výukový simulátor „Párky
v rohlíku“, na kterém si vyzkoušeli
rozhodování podnikatele. Náš tým
„Živnostníci 89“ získal 2. místo (Patrik Macourek, Alena Křepelková,
Marie Černá, Patrik Mirvald).
Pavel Navrátil a Miluše Štefanová

11

Kojetínský zpravodaj

7-8/13

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Debatní liga
v Olomouci
Ve dnech 1. - 2. června 2013 jsme
se s žáky druhého stupně zúčastnili debatní soutěže smíšených
týmů, která se konala v prostorech
Přírodovědecké fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci pod záštitou
České debatní společnosti. Žáci
debatovali na témata:
„Stravovací návyky mládeže by
se měly změnit“; „Přístup mládeže
k autoritám by se měl změnit“ a „Veřejnoprávní televize v České republice by měla zavést zpravodajství
v romském jazyce“. Debatní soutěž

Vizážistická přehlídka
ve školní družině
Dne 5. června 2013 jsme si ve
školní družině uspořádali oblíbenou
akci nazvanou „Tvář roku 2013“.
Jednalo se o vizážistickou show
s ukázkami líčení pro běžný den
i pro slavnostní příležitosti, ale pustili
jsme se i do líčení extravagantního.

probíhala v rámci projektu „Život
není černobílý“, který je financovaný nadací Telefónica, programem
O2 Think Big.
Tato dvoudenní akce proběhla velmi dobře a jsem velmi rád, že jsem
mohl žáky naší školy zase vidět
v roli mluvčích, kde mohli volně
vyjádřit své názory a myšlenky
a nebyli omezováni školním prostředím. Soutěžní forma debaty
motivuje žáky k lepším výkonům
a je bezpečným prostředím pro
vyjadřování názorů. Žáci si měli
možnost srovnat své plány i s žáky
jiných škol. Na své žáky jsem velmi
pyšný, jelikož tříčlenný tým ve slo-

žení Tomáš Koky, žák šesté třídy;
Jiří Červeňák,žák osmé třídy a žák
deváté třídy Grzegorz Ochocki se
umístil na prvním místě.
Marian Gabor
asistent ZŠ Sv. Čecha Kojetín

Všichni se dobře pobavili bez ohledu
na věk nebo pohlaví. Naši správní
kluci nezkazili zábavu a nechali se
též zmalovat a děvčata se proměnila
v krásné modelky.
Moc děkuji všem účastníkům naší
show a těším se, že příští školní rok
opět akci uspořádáme se stejným
nadšením všech dětí.
Alice Stonová

Základní škola Sladovní Kojetín
Úspěšné vystoupení
žáků
Dne 31. května 2013 se žáci naší
školy zúčastnili již 16. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu
„Písničkou ke slunci“, který se konal na Plumlově, tentokrát na pláži
U Vrbiček.
Celé dopoledne bylo věnováno vystoupení školní mládeže, odpoledne je vystřídaly profesionální kapely
z celé České republiky.
Po slavnostním zahájení vystoupili žáci z prostějovské školy, pak již

následovalo pěvecké číslo našich
děvčat.
Vanesa Džugová (5. ročník), Valerie Mirgová (7. ročník), Markéta
Vránová (8. ročník), Kristýna Láníková (9. ročník) a Jana Polišenská (9. ročník) vystoupily se třemi
společnými písněmi (To ta Helpa,
Kdyby byla Morava a Sen) s kytarovým doprovodem Jaroslava Šišky.
Velký úspěch a nadšený potlesk diváků sklidila naše sólistka Kristýna
Láníková, která si podmanila publikum svým bezchybným pěveckým
výkonem s písničkami Horehronie
a Vrať mi ty hvězdy.

Přestože nám počasí příliš nepřálo, bylo to dopoledne plné zpěvu,
tance, zábavy a pohody. Již nyní se
těšíme na další ročník.
Hana Jarmerová

VZDĚLÁVAJÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM KOJETÍN NABÍZÍ:
Sborník

Kojetín
v proměnách času
(1233 - 2008)
cena: 300 Kč

Masarykovo náměstí 8, 752 01 Kojetín, tel: 581 202 202
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Turistická vizitka
města Kojetín No. 2042

cena: 12 Kč

turistický deník
cena: 50 Kč
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Gymnázium Kojetín
Francie
V sobotu 1. června 2013 odpoledne jsme vyjeli z Kojetína autobusem směr Paříž. Cesta byla klidná
a příjemná, po několika hodinách
strávených v autobuse jsme přijeli na místo. Hned, co jsme vyšli
z autobusu, jsme začali prohlídkou
Paříže. Po Sorbonně, Panteonu, Lucemburských zahradách, Notre-Dame a Louvru jsme zakončili den vyhlídkou z Eiffelovy věže. Druhý a třetí den jsme prohlédli zámky na řece
Loiře. Velkolepý Chambord, Cheverny, Vilandry s nádherně upravenými
zahradami, královské sídlo v Blois,

Clos Lucé v Amboise a samozřejmě
perlu na řece Cher - Chenonceau.
Poslední den nás čekalo bývalé
velkolepé královské sídlo Versailles
s rozsáhlým parkem. Po prohlídce
jsme jeli opět do Paříže, kde jsme
navštívili moderní obchodní centrum La Défense a Vítězný oblouk.
Na závěr jsme pluli lodí po Seině
a loučili se s Paříží. Do Kojetína jsme
se vrátili ve čtvrtek odpoledne.
Zažili jsme toho spoustu. Poznali
jsme život velkoměsta, zopakovali
jsme si historii a velkým zážitkem
byly i jízdy pařížským metrem.
Kateřina Gregovská
a Kristýna Káňová, tercie

Odborné učiliště Křenovice
Úspěchy v soutěžích
žáků Odborného
učiliště Křenovice
V letošním školním roce v naší škole učíme kuchaře, pekaře, prodavače, zahradníky - aranžéry a nově
také pečovatele. S vybranými žáky
všech oborů jsme se ve druhém pololetí tohoto školního roku zúčastnili
mnoha soutěží.
Na začátku měsíce března se zahradníci zúčastnili již šestého ročníku soutěže „Zámecké vázání“
v Kelči. Děvčata 3. ročníku Monika
Štěrbová a Eva Odstrčilová ukázala velmi pěkné dovednosti při aranžování vánočního svícnu s živými
květy a při zhotovení netradičního
závěsu na dveře. Další aranžérská
soutěž se konala 18. dubna 2013
ve Cvrčovicích pod názvem „Cvrčovická kopretina“, školu vzorně
reprezentovala Simona Pisková
z 1. ročníku a Monika Štěrbová
z 3. ročníku. Soutěžní témata byla
tři: vypichovaná miska k dekoraci
oslavy padesátých narozenin muže,
netradiční dekorace k výzdobě interiéru a poslední téma bylo přízdoba
vinné láhve k příležitosti ochutnávky vín.
V dubnu nás čekalo soutěží více, ve
dnech 5. a 6. dubna 2013 se dvoučlenné družstvo kuchařů 3. ročníku
ve složení Veronika Paráková a Michal Šrámek zúčastnilo na Střední
škole Komenského v Prostějově
19. ročníku soutěže ve vaření. Prv-

ní den probíhala příprava menu
v kuchyni a skládala se z polévky,
hlavního chodu a moučníku, druhý
den žáci připravovali ovocný salát.
Náš tým ukázal své výborné dovednosti.
Současně v tyto dny probíhala na
stejné škole i soutěž v pečovatelské činnosti, která se skládala ze
čtyř částí: hygiena péče o imobilního klienta na lůžku a úprava lůžka
s ležícím klientem, žehlení a skládání ložního prádla, šití jednoduchého výrobku dle vlastního výběru
na šicím stroji a příprava moučníku
dle vlastního výběru. Soutěže se
zúčastnily dvě žákyně 1. ročníku
oboru Eva Trefilková a Blanka Uhrová, děvčata si vedla velice dobře
a sklidila velkou pochvalu za splnění úkolů.
V soutěžích se pokračovalo, dne
9. dubna 2013 se zúčastnilo dvoučlenné družstvo žáků oboru prodavač ve složení Bohumila Gáborová
a Jana Vítková znalostní a dovednostní soutěže „Cvrčovický nákupní
košík“ pořádanou pro 1. ročník ve
Cvrčovicích. Soutěžilo se v sedmi
disciplínách: klasické balení potravinářského zboží, určování vzorků
potravinářského zboží, účtování
zboží, výpočet ceny váženého zboží, test z vážení na elektronické
váze, test z povinností žáka ve výuce OV a manipulace s elektronickou váhou, vážení zboží. Děvčata
se umístila jako družstvo na krásném 2. místě.
Největším úspěchem byla účast

prodavačů na celorepublikové dovednostní soutěži obchodního řetězce Kaufland ČR v Praze - Vypich
dne 6. května. Soutěžilo se v sedmi disciplínách: vědomostní test,
kartonový řez, rozhovor se zákazníkem, seřazení zboží podle ceny,
jízda zručnosti s paletovým vozíkem, bezpečnostní prvky a výměna
pásky ve váze. První ročník reprezentovaly Jana Vítková, Bohumila
Gáborová a Natálie Trochtová, druhý ročník Andrea Rábelová, Jakub
Němec a Tomáš Šivák, třetí ročník
Klára Cimermanová a Josef Kuric.
Žáci podávali opět skvělé výkony,
získali jedno první místo, dvě druhá
místa a dvě třetí místa. Je to velmi
pěkný úspěch, protože soutěž byla
organizována pro žáky SOU.
Umístění našich žáků:
Kaufland Přerov - 3. místo:
Bohumila Gáborová (1. ročník)
Kaufland Přerov - 1. místo:
Jakub Němec (2. ročník)
Kaufland Kroměříž - 2. místo:
Tomáš Šivák (2. ročník)
Kaufland Vyškov - 2. místo:
Klára Cimermanová (3. ročník)
Kaufland Přerov - 3. místo:
Josef Kuric (3. ročník)			
Soutěžíme dále. S vybraným dvoučlenným družstvem žáků 2. ročníku
oboru kuchař, ve složení Kristýna
Šichová a Marek Kuchař, jsme se
zúčastnili 7. ročníku celostátní soutěže ve studené kuchyni „GASTRO
MÁNES“, kterou pořádala dne 17.
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Odborné učiliště Křenovice
dubna 2013 Střední škola hotelová
a služeb Kroměříž. Soutěžní úkol se
skládal ze dvou samostatných částí: příprava dvou druhů chuťovek
a z pódiového vystoupení, kde jeden ze soutěžících připravoval salát a druhý komentoval postup přípravy. Náš tým si vedl při soutěžení
výborně.
Přesně v polovině měsíce května se
dvě žákyně druhého ročníku oboru

pekař Michaela Horáková a Kateřina Hrbáčková zúčastnily na OU
a Praktické škole v Brně přehlídky
pekařského umu „Voňavé pečení“.
Téma přehlídky bylo zhotovit ruční
rohlík, pletýnky a velký koláč dle
pekařské fantazie. Děvčata předvedla pekařský um, tvořivost a zapojila svou fantazii.
Všechny fotografie ze soutěží
a dalších školních akcí můžete

shlédnout na stránkách naší školy
www.oukrenovice.cz ve fotogalerii.
Děkuji všem žákům za vzornou přípravu a reprezentaci školy, samozřejmě poděkování patří i učitelům
odborného výcviku, kteří žáky do
soutěží pečlivě připravovali a na
soutěžích jim byli velkou oporou.

Den zdraví

zaškolila naše žáky do všeho, co se
týkalo tématu první pomoci a prvotní péče o raněného. Dále provedla
ukázku maskování a simulace zranění, které bylo k nerozeznání od
skutečného.
Naše mistrové odborného výcviku
oboru Kuchař se společně s žáky
postaraly o velmi kvalitní „miniraut“
a ukázky zdravých svačinek.
Děkujeme všem, kteří se na vydařeném projektu podíleli.

a zkušenosti v životě nevyužijeme
jen my, ale i ostatní obory.
(Žáci 2. ročníku Pečovatel)

Dne 15. května 2013 se na Odborném učilišti v Křenovicích konal od
brzkých ranních hodin projektový
den ,,Den zdraví“, který byl provázán sérií přednášek. Přednášky vedli odborníci na „slovo vzatí“,
tudíž naši žáci dostali ty nejlepší
informace týkající se oblasti zdraví
a prevence.
Z Prahy k nám na Moravu zavítal Libor Votoček, jehož blok přednášek se týkal témat: Kyberšikana
a rizikové chování na internetu, Začínáme žít zdravěji a Láska, vztahy a sex.
Petra Pražáková, vrchní sestra urologického oddělení v Kroměříži informovala žáky o prevenci, osobní
hygieně, ochraně a léčbě močového ústrojí.
Mária Kosmályová velmi kvalitně

Ilona Hudecová
vedoucí učitelka OV

Den zdraví se nám líbil, dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí.
Budeme rádi, když se tato akce
bude ještě opakovat.
(Žáci 1. ročníku Kuchař)
Jitka Krčková, Veronika Pospíšilová
a Ludmila Zavadilová

Postřehy našich žáků:
Den zdraví byl velmi naučný a hlavně byl řešen zábavnou formou.
Ochutnávky, které vytvořili kuchaři,
byly velmi dobré.
(Žáci 2. ročníku Kuchař)
Tento den byl pro naše budoucí povolání velkým přínosem. Určitě rady

Školní jídelna Kojetín
Akce pořádané školní
jídelnou v Kojetíně

14

Dárek dětem k Mezinárodnímu
dni dětí
Jako dárek dětem k jejich svátku
jsme připravili „Pohádkový týden“,
ve kterém jsme jim vařili jejich oblíbené pokrmy podbarvené pohádkovými postavami, např. Dobrůtka
myšáka Stuarta, Kaše Hello Kitty,

Kuchařské umění Pata a Mata,
Špagety princezny Lociky, aj. Mimo
jiné byly strávníkům podávány pochutiny, jako je zmrzlina, moučník,
ovocný salát, čokoláda. Prostory jídelny byly vyzdobeny pohádkovými
postavami, které nám namalovala
Alice Stonová, za což jí patří dík.
Vyhlášení našich nejvěrnějších
strávníků
Jako poděkování našim nejvěrněj-

ším strávníkům, kteří od nás odebrali ve školním roce 2012/2013
nejvíce obědů jsme uspořádali slavnostní odpoledne s občerstvením
a udělením titulu „Nejvěrnější strávník ve školním roce 2012/2013“.
Vyhodnoceny byly jednotlivé kategorie: 3 - 7 let děti MŠ, 7 - 10 let
žáci ZŠ, 11 - 14 let žáci ZŠ a gymnázia, 15 a více - studenti gymnázia
a dospělí strávníci.
Z každé kategorie byli vybráni stráv-
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Školní jídelna Kojetín
níci, kteří dosahovali nejvyšších
počtů odebraných obědů v dané
kategorii a školním roce. Ti mimo
občerstvení obdrželi drobné dárky
s písemným udělením titulu „Nejvěrnější strávník ve školním roce
2012/2013“.
Anketa pro dospělé strávníky
V průběhu měsíce května a počátkem června proběhla anketa týkající se spokojenosti dospělých stráv-

níků. Byli dotázáni v oblastech:
Co očekáváte od stravování ve školní jídelně? Sestavte si pro vás ideální
oběd. Jak jste spokojeni konkrétně
s naší jídelnou? Výsledky ankety budou zveřejněny na stránkách
http://kojetin.cz/sj/ a v dalším čísle
Kojetínského zpravodaje.
Provoz školní jídelny během letních prázdnin
V době letních prázdnin v termínu
od 1. do 4. července 2013 a od 29.

července do 30. srpna 2013 bude
výdej stravy od 11.00 do 12.30 hodin.
Provoz jídelny bude zcela uzavřen pouze tři týdny a to od 8. do
26. července 2013. Během prázdnin mohou žáci a studenti odebírat
obědy za plnou cenu. Ceník obědů
jednotlivých kategorií naleznete na
stránkách http://kojetin.cz/sj/
Přejeme všem strávníkům hezké prožití
letních prázdnin a v září nashledanou.
Hana Rohová

Kuchařské umění Pata a Mata

Kaše Hello Kitty

Dobrůtka Myšáka Stuarta

DDM Kojetín informuje
Akce, které jste mohli navštívit...
První pomoc v praxi
S Kvakem u rybníka
Ve středu 22. května 2013 provázel
děti z Mateřské školy Uhřičice žabák Kvak kolem rybníka Na hrázi.
Zvídavé děti seznámil se svými kamarády, se kterými u rybníka žije,
čím se živí, a co zde můžeme objevit. Výukový program byl zaměřen na získávání poznatků o životě
u rybníka a v rybníce.
-mb-

Výukového programu „První pomoc v praxi“ se zúčastnilo 110 žáků
8. a 9. tříd základních škol z Kojetína
a Gymnázia Kojetín. Pět přednášek
v období od května do června vedla
zkušená zdravotní sestra, lektorka
ČČK, Michaela Ondráčková.
„Výklad zdravotní sestry byl pro žáky
poutavý, všichni si mohli zkusit prakticky poskytování první pomoci. Dokonce se všichni zapojili do masáže srdce a umělého dýchání. Tuto
přednášku s praktickým zkoušením
hodnotím za velmi výbornou a doufám, že se zopakuje i příští rok“.
(Lenka Holíková
ZŠ nám. Míru Kojetín)
-mb-

Víčka pro Honzíčka
Na DDM v Kojetíně probíhá sbírka víček pro nemocného Honzíčka. Do dnešního dne bylo předáno
116 kg víček. Sbírka budeme pokračovat celé letní prázdniny a budeme
velice rádi, když se nám na DDM nahromadí co nejvíce víček ať můžeme pomoci dobré věci...
-lb-
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DDM Kojetín informuje
Dětský den a kácení
máje Kovalovice
I přes nepříznivé počasí se v sobotu 25. května 2013 vypravilo třicet
dětí do Kovalovic, aby se zúčastnily Dětského dne organizovaného
spolkem JAMIJOLAP za přispění
DDM Kojetín. Na děti čekalo čtrnáct
stanovišť, kde měly možnost předvést své dovednosti při jízdě na koloběžce, snažily se dát gól brankáři,
vhodit míč myšákovi do úst, zahrály
si na rybáře atd. Střelba ze vzduchovky a překážkový běh byly hodnoceny zvlášť a vítězové obdrželi
sladkou odměnu a diplom.
Na každém stanovišti získaly děti
sladkost a korálek. Z nasbíraných
korálků si v dílně vyrobily náramek.
Chlapci jím určitě potěšili maminku.
Odpoledne se děti zapojily do tradičního lízátkového závodu. Organizátoři si letos dali záležet, aby
hlavně starším závodníkům zamotali hlavu. Kromě hlavní trasy vyznačené barevnými fáborkami na
ně totiž čekala i „slepá stezka“, díky

Festival volnočasových
aktivit
Školní rok 2012/2013 jsme na
DDM Kojetín slavnostně ukončili
v areálu Sokolovny Kojetín v sobotu
25. května 2013 „Festivalem volnočasových aktivit“. Na kurtech probíhaly ukázky sportovních kroužků.
Program zpestřovaly taneční kroužky svým vystoupením, jak jednotlivě
tak i vystoupením společným, kde
se mohla připojit i veřejnost. Přírodovědné a výtvarné kroužky měly
své stánky, kde součástí prezen-

Výukový program
zaměřený na dopravní
výchovu
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Od dubna do června 2013 probíhal
ve spolupráci s BESIPEM, Českým červeným křížem, pob. Přerov,
Městskou policií Kojetín a Policií
ČR, obvodním oddělením Kojetín
výukový program pro žáky 3. - 5. tříd
kojetínských základních škol, který
byl zaměřen na dopravní výchovu.
Teoretické vědomosti i praktické dovedností z oblasti dopravní výchovy,

které se někteří běžci trošku ztratili.
Přesto všechno se všech 20 družstev dostalo bezpečně do cíle. Závod byl rozdělen podle věku dětí na
3 kategorie a vítězové získali sladkou odměnu - velké lízátko. Mezi
předškoláky zvítězila Anetka Zaoralová, která běžela s maminkou,
v kategorii mladší školáci vyhrál
Peťa Janáček s maminkou a v kategorii starší školáci vyhrála dvojice
Nika Skřipcová a Vojta Ošťádal.
Vyvrcholením dětského dne byla
tombola. Každý účastník získal
balíček sladkostí a věcnou cenu.
Hlavní výhru, tablet, si domů odnesla Maruška Kozárková.
Tentýž den proběhlo na hřišti v Kovalovicích i kácení máje. Kdo tuto
událost zmeškal o hodně přišel.
Scénka připravená skupinkou kovalovských občanů byla opravdu
skvělá. Zazářili v ní především Filip
Rybovič a Dušan Židlík v roli cikánů.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem, kteří s přípravou dětského
dne pomohli nebo přispěli sponzorským darem. Můj obdiv mají také
všichni, kdo se zasloužili o zakon-

čení dne v podobě zmíněného kácení máje. V malém průvodu prošli
vesnicí, zahráli skvělé představení
a pobavili děti i dospělé.
Myslím, že i příští rok se máme na
co těšit.
Michaela Skřipcová

tace byly výtvarné a rukodělné dílny. Šéfkuchaři připravovali a všem
přítomným nabízeli k ochutnání
dobroty z dílny ZK Šéfkuchař. Ve
vestibulu Sokolovny si malí i velcí
mohli zahrát na x-boxu, zatančit na
tanečních podložkách a prohlédnout si práci plastikových modelářů. Všechny tyto kroužky můžou
účastníci najít pod jednou střechou
a to na našem DDM Kojetín. Počasí nám ukázalo svou vlídnou tvář
a akce se zúčastnilo více jak 300 návštěvníků. První ročník byl takovou
vlaštovkou a věříme, že každý další

rok bude toto odpoledne pro všechny účastníky zájmového vzdělávání i pro širokou veřejnost příjemně
prožitý čas.
-az-

by měly vést k správnému a bezpečnému chování žáků v silničním
provozu. Žáci se učili ohleduplnosti,
slušnosti, toleranci a respektování
jednoho vůči druhému.
Teoretická část probíhala v učebnách ve školách. Praktická část - na
mobilním dopravním hřišti- ověřovala znalosti žáků v uplatňování pravidel silničního provozu na pozemních
komunikacích. Žáci si prakticky vyzkoušeli poskytování první pomoci
a v jízdě zručnosti mladí cyklisté
ukázali svou zručnost, obratnost
a techniku jízdy na kole.

Dopravní program byl po celou dobu
hodnocen body a první tři vítězové
z jednotlivých kategorií byli vyhodnoceni a odměněni cenami.
-mb-
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DDM Kojetín informuje
Výstava „Tvoje
správná volba“
Interaktivní výstava pro žáky prvního stupně od 3. do 5. tříd základních škol byla na DDM Kojetín
uspořádána ve spolupráci s Policií
České republiky, odborem protidrogové prevence a Městskou policií
Kojetín. Na panelech byla vyobrazena problematika užívání návykových látek a důsledky jejich užívání. Policisté si poutavou formou
s dětmi povídali o možnostech rizik

Den dětí v Křenovicích
Den dětí byl připraven ve spolupráci s TJ Sokol Křenovice dne
15. června 2013. Krásné slunečné
počasí přilákalo na místní hřiště více
než sto účastníků. Děti plnily úkoly
na sportovních stanovištích - shazovaly plechovky, jezdily na koních,
prodíraly se bludištěm, svou odvahu prokazovaly v temném tunelu

a škodlivosti užívání těchto látek.
Děti si například mohly vyzkoušet
brýle, které napodobují vidění pod
vlivem alkoholu a vyzkoušet si tak
omezení, jaké tato látka vyvolává.
Po skončení přednášky měly děti
možnost vyobrazit kresbou své
dojmy a poznatky o této problematice. Všechny tyto práce budou
vystaveny a výherci prací oceněni
na „Běhu proti drogám“ 26. června
2013. V tento den se každoročně
upozorňuje touto sportovní aktivitou
na závažnou problematiku užívání
drog. 26. červen byl určen jako Mea v dalších disciplínách. Všechny
děti si vyrobily sluníčko a soví pokladničku.
Po splnění všech disciplín děti dostaly od TJ Sokol Křenovice sladkou odměnu a buřta na opečení.
Do soutěží i tancování se zapojilo
mnoho rodičů a prarodičů, což přispělo k příjemné atmosféře celého
odpoledne.
-mb-

NABÍDKA KROUŽIKŮ ddm NA školní rok 2013/14
Sport
• Bowling
od 5. tř
• Roztleskávačky I, II
od 5 let
• Gymnastika pro roztleskávačky
• Kopaná
od 3. tř.
• Florbal I, II, III
od 1. tř.
• Sport - boys
od 1. tř.
• Mičudky (pro dívky)
od 1. tř.
• Sport - girls II.
od 5. tř.
• Kopaná pro dívky
od 3. tř.
• Stolní tenis I, II, III.
od 3. tř.
• Volejbal dívky I, II
od 3. tř.
• Volejbal chlapci
od 3. tř.
• Badminton I, II
od 6. tř.
• Jumping
od 6. tř.
• Cvičení na fitballe
od 1. tř.
Vzdělání, kultura
• Konzerva (dramatický)
• Keramika I.
• Keramika II.
• Keramika rodiče a děti
• Školička - rodiče a děti
• Klubíčko - všestranný
• Výtvarný
• Umělecké kreslení
• Plastikoví modeláři
• Kluci v akci (vaření)
• Prostřeno
• Angličtina - školák
• Angličtina konverzace

od 4. tř.
1.- 4. tř.
od 5. tř.
4- 6 let
od 1. tř.
od 3. tř.
od 2. tř.
od 2. tř.
od 1. tř.
1.- 5. tř.
6.- 9. tř.

zinárodní den boje proti zneužívání
drog a nezákonnému obchodování
s nimi.
-az-

Léto s Domečkem

• Fotografický
• Tvořivá dílnička
• Doučko AJ, MA,ČJ
• P. P. (policejní přípr.)
• DO-RE-MI (zpěv)

od 3. tř.
od 2. tř.
zš, sš, gj
od 3. tř.
od 1. tř.

příroda
• Rybáři přípravka
• Rybáři
• Kaštánek (přír. věd.)

Okolní obce
6. - 6. 7. 2013
• Lumpíci29.
- Oplocany
od 1. tř.
Rybářský
tábor
Cyprinus
• Keramika - Polkovice
odCarpio
1. tř.
Pálava
• OŠT - Polkovice
od 1. tř.
• Berušky8.- 7.
Křenovice
od 1. tř.
- 12. 7. 2013
• Zpívánky
- Stříbrnice
od 1. tř.
„Pohádkové
prázdniny“
příměstský tábor

1.- 3. tř.
od 4. tř.
od 3. tř.

14. 7. - 26. 7. 2013
„Nejdecká akademie“
letní pobytový tábor - Nejdek

tanec
• Vanilki (dříve Kvítko)
• Sluníčko - folklór
• Tanečky
• Break-dance
• GATE
• Freedance
• Hip - hop II.
• Hip - hop I.
• Zumbička

1.- 3. tř.
od 1. tř.
od 5-6 let
od 4. tř.
od 4. tř.
7.- 9. tř.
od 5. tř.
od 1. tř.
od 1. tř.

Jiné
• Klub instruktorů I, II
od 5. tř.
• Klub Kamarád - rodiče a děti
• Jochyho kytara
od 5. tř.
• Deskovky
od 4. tř.
• Agility
od 3. tř.
• Cool herna
• Kuličková herna

29. 7. - 2. 8. 2013
„Po stopách profesora Zichyho“
příměstský tábor
4. 8. - 10. 8. 2013
„Smím prosit“
taneční pobytový tábor - Rovná
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!
19. 8. - 23. 8. 2013
„Pirátská dobrodružství“
příměstský tábor
25. 8. - 30. 8. 2013
„Soptík a jeho lumpárny“
pob. tábor pro mladé hasiče Nejdek
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!
Bližší informace
o všech připravovaných akcích:
DDM Kojetín
Svatopluka Čecha 586
Telefon: 581 762 498

17

Kojetínský zpravodaj

7-8/13

Městská knihovna MěKS Kojetín informuje...
Těšíme se
na prázdniny

Knihovnická minima

V rámci akcí „Těšíme se na prázdniny“, které se konaly ve spolupráci
se školními družinami, děti vyhledávaly knížky s různou prázdninovou tématikou - babička, dědeček,
voda, les, tábor, moře... Byly šikovné a nadšené, našly toho opravdu
hodně! Z některých knížek byla
uspořádána v dětském oddělení
výstavka, která může být inspirací
k prázdninovému čtení.
Ty nejaktivnější přinesly k výstavce
také namalované prázdninové obrázky, aby to v dětském oddělení
bylo ještě hezčí...
Starší děti z družin zase čekala
v knihovně soutěž, ve které si prověřovaly své zeměpisné znalosti naší
země - informace o řekách, horách,
jeskyních, skalních městech...

V průběhu měsíce června proběhla
tradiční „knihovnická minima“ pro
předškolní oddělení mateřských
škol.
Knihovnická minima jsou vlastně takovým prvním seznámením
s prostředím knihovny (besedy
o knihách pro nejmenší posluchače a budoucí čtenáře se uskutečňují v prostorách MŠ), vysvětlením,
co vlastně knihovna je, k čemu nám
slouží, jaký je rozdíl mezi knihovnou
a knihkupectvím, jak kniha vzniká,
kdo se na jejím vzniku podílí, jak se
s knihou zachází.
Při všech těchto akcích nechybělo ani prohlížení zajímavých knížek
(největšími hity byla zvuková leporela..) a úsměvná pohádka na závěr.
Hana Divilová, vedoucí knihovny

PŮJČOVNÍ DOBA V ČERVENCI A SRPNU
	Dětské oddělení:
Po: 9 - 12 a 13 - 15 hodin
St: 9 - 12 a 13 - 15 hodin

Út:
Čt:
Pá:

Oddělení pro dospělé:
8 - 12 a 14 - 17 hodin
8 - 12 a 14 - 17 hodin
8 - 12 hodin

Informace o knižních novinkách, on-line katalogu knihovny, o akcích knihovny
najdete na webových stránkách: www.kojetin.cz/meks/knihovna.php

Pozvánky na akce
Myslivecké sdružení
Morava Kojetín
srdečně zve na

Pytláckou noc
sobota 13. července 2013
od 20 hodin
K tanci a poslechu hraje
skupina Esmeralda
Myslivecká kuchyně zajištěna!
Vstupné: 60 Kč
Střelnice Kojetín

TJ SOKOL Kovalovice
pořádá

celodenní turnaj
v malé kopané
v sobotu 6. července 2013
hřiště Kovalovice
Startovné na mužstvo
činí 600 Kč
Kontakt:
Radoslav Tvrdoň
mobil : 602743475
e-mail : rtvrdon@tereos.com

DRAČÍ MORAVA - DRACI NA HANÉ

RK BOŽKOV CUP 2013
Memorial
Pavla Zedníčka
Sobota 13. července 2013
Stadion Kojetín (přírodní tráva)
Startovné: 700 Kč/tým
(uzávěrka přihlášek 10. 7. 2013)
Pro všechny hráče,
kteří se chtějí pobavit fotbalem!

31. srpna a 1. září 2013 - Loděnice Kojetín

Online přihláška a další info:
www.bozkovcup.cz

Sobota 31. srpna 2013

Fandíme fotbalu a Fair Play!
Tým RK Božkov Cupu

7. ROČNÍK VEŘEJNÉHO ZÁVODU DRAČÍCH LODÍ
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Turnaj v malé kopané
určený pro fun týmy
z celé Moravy - 3. ročník

DRAČÍ ZÁBAVA s kapelou
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MěKS Kojetín vyhlašuje...
POHYBOVÉ KURZY

TANEČNÍ KURZY

JAZYKOVÉ KURZY

- CVIČENÍ NA BOSU BALANCE

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

- JAZYK ANGLICKÝ

Každé pondělí a čtvrtek od 18 do 19 hodin
sál VIC Kojetín, vstup: 50 Kč/hodina
Cvičitelka: Radka Michálková

- zumba

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

- JÓGA

Každé úterý od 17 do 19 hodin,
Malý sál Sokolovna Kojetín
Permanentka: 400 Kč (10 vstupů + jeden
zdarma), cvičitelka: Alena Flegelová

- PILÁTES zdravotní

Každé úterý od 19 do 20 hodin
sál VIC Kojetín, permanentka: 350 Kč
(10 vstupů + jeden zdarma)
Cvičitelka: Monika Paráková

- CVIČENÍ S JANOU

Každý čtvrtek od 17 do 19.30 hodin,
sál Sokolovny Kojetín, cena: 600 Kč/1 účastník
(10 lekcí + prodloužená + závěrečná kolona)

- TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ

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

TANEČNÍ SOUBORY

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

- COUNTRY TANCE
Taneční skupina
LUCKY WHILE při MěKS Kojetín

Každé úterý a čtvrtek od 19 do 20 hodin
malý sál - 1. patro Sokolovna Kojetín
Cvičitelka: Jana Zdráhalová

Zkoušky každý pátek od 17 hodin,
Sokolovna Kojetín nebo VIC Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

- FITNESS DANCE + POSILOVÁNÍ

DIVADELNÍ SOUBOR

Každé úterý od 18.30 do 19.30 hodin
tělocvična ZŠ nám. Míru Kojetín
Vstup: 50 Kč/1 hodina
cvičitelka: Radka Michálková

Divadelní soubor
Hanácká scéna při MěKS Kojetín
Zkoušky každé úterý od 18 hodin,
Sokolovna Kojetín.

- Začátečníci
- Pokročilí I.
- Pokročilí II.

- JAZYK NĚMECKÝ
- JAZYK RUSKÝ
- JAZYK FRANCOUZSKÝ

UMĚLECKÝ SOUBOR

Tvůrčí skupina
Signál 64 při MěKS Kojetín

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

PĚVECKÝ SOUBOR
Pěvecký soubor
Cantas při MěKS Kojetín

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

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

telefon: 581 76 20 46, 774 001 405

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

CD
DÁL ZA VOZEM...
pěveckého souboru
Cantas MěKS Kojetín
zakoupíte na infromacích
Vzdělávacího
a informačního centra
Masarykovo náměstí 8
za cenu 50 Kč.
Na CD naleznete dvacet jedna
písní - lidové z Čech,
Slovenska, Afriky, spirituály
a tradicionály
i písně moderní...
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Kojetínské hody 2013 a Kojetínské hudební léto 2013
Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín
za finanční podpory Olomouckého kraje
vás srdečně zvou na

KOJETÍNSKÉ HODY 2013

které se budou konat o víkendu 16. - 18. srpna 2013

a

KOJETÍNSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2013
které proběhne v týdnu od 19. do 23. srpna 2013

Předběžný program: (změny vyhrazeny!)

PÁTEK 16. SRPNA 2013
Nádvoří VIC Kojetín - 14 hodin

Dětská diskotéka
DDM Kojetín

Nádvoří VIC Kojetín - 19 hodin

Kojetínská kytara

(Hudební festival kojetínských kapel)

Galerie VIC Kojetín - 17 hodin

Vernisáž výstavy

Hanáci z pohledu
Marie Gardavské kdysi a dnes
(pohlednice a fotografie)
a expozice muzea
Ztracená tvář Hané
Hospůdka U Pedyho - 20 hodin

Taneční večer s živou hudbou
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
18 hodin

Mše svatá

Stadion Morava Kojetín - 20 hodin

Diskotéka Rádia RUBI
(Marek Berger a DJ Mates)

SOBOTA 17. SRPNA 2013
Sportovní areál u Gymnázia Kojetín
celý den

Kolotoče a pouťové atrakce

Hřiště u stadionu Kojetín („škvárák“)
9 hodin

Hasičské závody mladých
hasičů „O Hodový koláč“

Nádraží Kojetín - Kroměřížská dráha

Hlavní program
na Masarykově náměstí:

(pohlednice a fotografie)

9 - 10 hodin
Průvod Hanáků - Jízda králů
Předání hodového práva
10 - 14 hodin
Vystoupení národopisných
souborů
Dechová hudba Věrovanka
14 - 17 hodin
Mažoretky Šarm Kojetín
Cordiallo Kojetín

Hanáci z pohledu Marie
Gardavské kdysi a dnes

Expozice muzea: 9 - 17 hodin

Ztracená tvář Hané

Sokolovna Kojetín - 14 hodin

XIII. setkání harmonikářů
Vladimíra Pospíšila

Židovský hřbitov
pro veřejnost otevřen celý den
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
18 hodin

Mše svatá

předvečer slavnosti
Nanebevzetí Panny Marie

NEDĚLE 18. SRPNA 2013
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
9 hodin

Mše svatá

slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(bigbít/Hranice)

Masarykovo náměstí - celý den

Pondělí 19. srpna 2013
LUKÁŠ JOCHYMEK
(rock-pop / Přerov)

Kolotoče a pouťové atrakce

Hodový jarmark, skákací
hrady, skluzavky, autovláček...
Masarykovo náměstí - 14 hodin

Hry a soutěže pro děti - DDM
VIC Kojetín: Galerie: 9 - 17 hodin

Areál sokolské zahrady - 20 hodin

Cimbálová muzika Dubina

Jízdy na koních a ponících
Živá hudba

skupina Traktor

Masarykovo náměstí
začátky v 17 hodin

Expozice muzea: 9 - 17 hodin

Rest. Na hrázi u Tondy - 14 hodin

KRISTINA s kapelou

Sportovní areál u Gymnázia Kojetín

Mariánské nešpory

Areál sokolské zahrady - 9 hodin

Taneční hodová zábava
s kapelou

Lucky While
Soutěž v pojídání PUKAČŮ
17 - 20 hodin
Koncerty

hudební léto 2013

Hanáci z pohledu Marie
Gardavské kdysi a dnes

Turnaj Střední Moravy
ve volejbalu

(skupina scénického šermu)

17 hodin

Jízdy hist. motorovými vozy
Kojetín - Tovačov a zpět
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VIC Kojetín: Galerie: 9 - 17 hodin

Ztracená tvář Hané

Nádvoří VIC - 14 hodin

Nádraží Kojetín - Kroměřížská dráha

Jízdy hist. motorovými vozy
Kojetín - Tovačov a zpět

Rest. Na hrázi u Tondy - 14 hodin

Jízdy na čtyřkolkách

úterý 20. srpna 2013
BUDE DOPLNĚNO (bigbít)
středa 21. srpna 2013
PĚVECKÝ SOUBOR CANTAS
KOJETÍN + HOST
(sborový zpěv / Kojetín)
čtvrtek 22. srpna 2013
ŠTRAJCH KAPELA Z KNĚŽPOLA
(lidový štrajch / Kněžpol)
pátek 23. srpna 2013
DARREN EVE
(alternativ-acoustic folk/GB, Šumperk)
národní výbor
(punk-rock´n roll / Kroměříž)
BREAKING THE CYCLE
(rock / Přerov)
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Historie jízdy králů v Kojetíně
Nejstarší dochované dokumenty
o jízdě králů v Kojetíně můžeme datovat do období příprav na Národopisnou výstavu Českoslovanskou,
konkrétně do roku 1892, kdy v Kojetíně proběhly národopisné oslavy.
Z této doby se nám ovšem dochovaly jen kusé materiály v podobě
dvou fotografií, které jsou uloženy
v kojetínském muzeu.
Na jedné z fotografií je zachycen
muž v hanáckém kroji se zástěrou, který vede nazdobeného koně.
Na koni sedí mladý chlapec taktéž
v zástěře, který má vestičku (zřejmě dívčí) a pokrývku hlavy, možná
„pantlék“, ozdobenou květinami. Ze
zadní strany fotografie se dozvídáme, že se jedná o syna starosty
Uhřičic mladého Skřipce. Zmínku
o jízdě králů můžeme najít také
v brožurce Národopis v Kojetíně
od Marcely Drbalové: „Královský
průvod sestává z vyslanců, vyvolávačů, vyběračů, královské družiny a ochránců. Král - malý chlapec
- ustrojený do dívčího bílého kroje,
rukávců, věnec na hlavě, v ústech
růži - pivoňku - protože nesměl s nikým mluvit, ruce v bok, sedí na pěkném koni. Místo sedla je prostřen
červený šátek s bohatě vyšívanou
dečkou. Jeho pobočníci ho mají
uvázaného na červených širokých
“pantlách“. Sami jsou také vyšňořeni, mají bílé fěrtušky a kolem beder
uvázané červené šátky, někdy i tasené šavle. Král je obvykle na šimlu
a pobočníci na vraných koních. To
už záleží na celém průvodu co si na
jízdu králů vyberou a jak se vyšňoří. Tento majestátný průvod objíždí
ulice v místě, případně zajíždí i do
vedlejších obcí.
Za hlučného vytrubování a vyvolávání: Na krále, paní matko, na
krále! Hýlom, hýlom. Kdyby to být

nemuselo, ani by se o to neprosilo.
Hýlom, hýlom. Na krále paní matko,
na krále!
Máme krále poctivyho, ale chudobnyho. Ukradli mu 300 párů volů
z prazdnyho dvoru, ukradli mu 300
párů koni z prazdnyho stáni. Dobře, že tam neměl už nic, byli by mu
vzali ešče vic. Hýlom, hýlom, hýlom.
Déte, matičko přece aspoň to svinsky plece a nebo tó klobásu, co se
ňó třikrát opášu a po čtvrty svojiho
vranyho koníčka podpášu.
Před témto domem se koníček pode
mnó toči, že tá vaša dcera má pěkny černy oči. Odbévéte nás, paní
matko, honem.
To se jezdilo od stavení ku stavení po všech ulicích. Chlapci volali, pokladničky se plnily, dary se v
koši scházely, však za tu námahu
s vystrojením královského průvodu
a vyvoláváním bylo třeba odměny.
Bylo opravdu potřeba, aby vyvolávači a výběrčí byli šikovní. Chlapci
vlezli třeba s koněm i do kuchyně,
nebo aspoň kůň vstrčil hlavu hluboko do okna. Veselo bývalo na obou
stranách a že se to někdy bralo tak
doopravdy, že tekla i krev, to také
nebylo zřídka.
To i kdysi v Kojetíně na slavnosti při
jízdě králů se hoši tak vžili do role
chrabrých obránců, že když se setkala královská družina z Kroměříže
s našimi hochy, boj o krále byl tak
opravdový, že královský šat byl tak
potrhaný, král pomalu na půl jak se
o něj drali a z koně při té vřavě válečné tekla i krev.“
Snahu o obnovení jízdy králů v Kojetíně můžeme sledovat od 90. let
20. století. V roce 1993 v rámci kojetínských hodů byl pozván kulturní
pracovnicí, Miroslavou Ernstovou,
soubor z německého města Lehrte
poblíž Hanoveru. Záměrem míst-

ní kulturní organizace bylo ukázat
německým hostům něco ze zvyků
hanáckého kraje, proto se organizátoři Hanácká beseda a Městské
kulturní středisko Kojetín rozhodli
uspořádat jízdu králů.
Král, Zdeněk Vrána z Kojetína, byl
tehdy převlečen do dívčího kroje
a v ústech držel rudou růži.
V letech 1995 - 1998 se kojetínské
hody včetně jízdy králů nekonaly.
Bylo to podmíněno politickou a ekonomickou situací. Tehdejší vedení Kojetína usoudilo, že jsou hody
velkou finanční zátěží pro město
a navíc nebylo příliš této myšlence
nakloněno. Podstatným problémem
bylo i vyhoření místní radnice v roce
1995 a povodně v létě 1997.
Významný byl pro Kojetín rok 1999,
kdy se vedení města spolu s Městským kulturním střediskem a Hanáckou besedou rozhodly hody
opět obnovit a dát jim novou formu. Organizátoři pozvali hanácké
folklorní soubory např. z Kostelce
na Hané, Troubek, Hrušky, Němčic
a Martinic. Výrazně do hodů zasáhla i Hanácká beseda, která si připravila pro zúčastněné Ječmínkovu
jízdu králů s atraktivním předáváním hodového práva. Hlavním dějištěm celé akce bylo Masarykovo
náměstí.
Jako předloha sloužily organizátorům Hanácké slavnosti v Chropyni,
kde byla jízda králů prezentována
v roce 1985. Zde byl král (personifikovaný jako Ječmínek) oblečen
do dlouhého řaseného hanáckého
pláště. U zrodu Ječmínkovy jízdy
králů v Chropyni stál pracovník Muzea Kroměřížska Miroslav Válka.
Od roku 1999 se tedy kojetínské
hody, spolu s jízdou králů, konají
pravidelně každý rok.
-miza-

Jízda králů v roce 1892

Jízda králů v roce 1993

Ječmínkova jízda králů v roce 2012
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Z kulturních akcí
Cantas vystoupil
v Křenovicích
V rámci oslav konaných 22. června
2013, kdy uplynulo 120 let od založení hasičského sboru v Křenovicích vystoupil i kojetínský pěvecký
soubor Cantas.

Hanácká beseda Kojetín
V pátek 31. května 2013 se na nádvoří VIC kácela máj. Zprvu se zdálo, že tato akce bude doprovázena
deštěm, naštěstí se v podvečer počasí umoudřilo, což se promítlo i na
účasti , která byla nakonec opravdu hojná. Hanácká beseda si pro
přítomné připravila tradiční scénku s židem, policajtem, starostou
a zloději, která nenechala bránice
přítomných v klidu. Celý večer pak
vyvrcholil zpíváním při harmonice
a tanečním veselím u pokácené
májky.

V půlhodinovém vstupu si návštěvníci poslechli některé z písniček
z nového CD Dál za vozem…
Soubor vystoupil sice jen v poloviční sestavě zpěvaček, bez kytaristy, houslisty, flétnistky i bubeníka, bez nezbytného ozvučení,
ale i tak sklidily holky z Cantasu

zasloužený potlesk. Dirigentskou
taktovkou mistrně udávala tempo
Renáta Vozková, o klavírní doprovod se postarala sbormistrině Zuzana Zifčáková, která zazpívala
i několik sólových písní.
Soubor Cantas tak přispěl svou troškou do mlýna k těmto oslavám.

pohlednic Marie Gardavské. Díky
ochotné průvodkyni Renatě Opluštilové měli přístup do dvou doškových
chalup, ve kterých Hanáci pózovali
například při draní peří, předení lnu,
stloukání másla a dalších, dnes již
zapomenutých, domácích pracích.
Fotografie z tohoto focení budete
mít možnost zhlédnout na výstavě,
která bude otevřena vernisáží v pátek 16. srpna 2013 v galerii VIC.

V sobotu 15. června 2013 byla Hanácká beseda pozvaná do Kořence
u Boskovic na XV. Kořenecké slavnosti písní a tanců. Zde se zúčastnili odpoledního průvodu po obci.
V osmnáct hodin večer předvedli
kojetínští Hanáci v samostatném
vstupu tance „Po hanácke sobě
dopnem“, „Steklé Janek“, „Hatě“
a „Nad Lobodicama“. Slovem je doprovázel František Kraváček.

nebo fyzického postižení. Navzdory
těmto okolnostem reagovali na hru
velmi bezprostředně a po představení přijali herce srdečně v klubovně, kde je velmi štědře pohostili.
Ve čtvrtek 21. června 2013 předvedli kojetínští ochotníci hru Antonína Procházky „Ještě jednou, profesore...“ v sousední Chropyni. Zde
také překvapila velká účast publika,
které se výborně bavilo.
Tato hra byla poznamenaná úrazem aktérky jedné z hlavních ženských rolí, která před představením
spadla ze schodů a pohmoždila si
nohu. Nicméně svou roli odehrála

na výbornou a na jejím výkonu to
nebylo vůbec znát, což svědčí o její
profesionalitě.
-miza-

V neděli 9. června 2013 se členové Hanácké besedy vydali spolu
s pracovníky MěKS a fotografkou
Monikou Novákovou do skanzenu
v Rymicích u Holešova, kde pořídili soubor fotografií podle dobových

Hanácká scéna Kojetín
O oblibě Hanácké scény u domácího publika svědčí účast diváků
v pátek 7. června 2013 na divadelní
hře Antonína Procházky „Ještě jednou, profesore...“.
Ač premiéra této hry proběhla teprve před měsícem, v dubnu, sál Sokolovny praskal opět ve švech.
V sobotu 15. června 2013 kojetínská Hanácká scéna odehrála představení Marca Camolettiho „Modré
z nebe“ v prostorách Vincentina, ve
Šternberku. Diváky byli tentokrát
lidé s různým stupněm mentálního
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Rekonstrukce Sokolovny
Od pondělí 24. června 2013 probíhá
na kojetínské Sokolovně rekonstrukce vlhkého zdiva, která je hrazena
z rozpočtu Města Kojetína.
Práce jsou především zaměřeny
na sanaci vlhkého zdiva ve vestibulu, zejména pak v prostorách
sociálních zařízení a také přísálí.
Ošetření zdiva zde bude provedeno injektážní metodou, kdy se do
postižených míst vpraví chemická

látka, která vytvoří v mokrých částech souvislou hydroizolaci, která
zamezí dalšímu propouštění vody
do zdiva.
Další renovační práce budou pokračovat i v měsíci červenci, kdy
dojde na přebroušení a lakování
parket na sále.
Opravy Sokolovny by měly být dokončeny v polovině srpna tohoto ro
ku.
-miza-

Inzerce

Sedlářství

Libor
Krčmař
- Výroba opasků,
vodítek a obojků
- opravy
- výroba na zakázku
Zhotovím
vše
podle přání
zákazníka!
Telefon:
735 563 686
e-mail:
Coutry3@seznam.cz
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Centrum sociálních služeb Kojetín
Beseda s velitelem
Městské policie Kojetín
Přesto, že parné pondělní odpoledne 17. června 2013 přímo vybízelo
k tomu, zůstat někde v chládku
svých bytečků a domů, naši senioři
se horka nezalekli a v počtu třináct
osob se v odpoledních hodinách
dostavili do Víceúčelové klubovny,
kde měli možnost se setkat s velitelem Městské policie Kojetín Jiřím
Hübnerem.
Ten jim prezentoval jednak zprávu
o stavu veřejného pořádku a činnosti Městské policie Kojetín za rok
2012, ale též s našimi seniory diskutoval na aktuální témata týkající
se např. drogové problematiky ve

Informace
o rekonstrukci DPS
Rádi bychom na tomto místě informovali všechny čtenáře Kojetínského zpravodaje, že od června 2013
probíhá na Domě s pečovatelskou
službou nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín (jež je v majetku města Kojetín), stavba Energetické úspory. Na
financování se podílí Státní fond životního prostředí ČR za spoluúčasti
Města Kojetín. Stavba je realizována na základě smlouvy č. 10063283
o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR,

Léto budiž pochváleno
Jedním ze setkání pořádaných organizací CSS Kojetín, na které se
naši klienti každoročně těší, bývá
letní posezení. Pouhých jedenáct
dnů nás dělilo od letního slunovratu,
když jsme se dne 10. června letošního roku sešli na Sokolovně v Kojetíně, abychom se pobavili, zazpívali
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městě, výherních automatů, vybírání pokut, bezpečnosti silničního
provozu a vybavení kol, umístění
kamer, správy hřišť, hřbitova, krádeží a možností vybavení seniorů
osobními alarmy a identifikačními
kartičkami.

Jsme rádi, že si na nás pan velitel
opět našel čas a přišel za našimi
seniory prodiskutovat se seniory
palčivá témata. Děkujeme mu ještě
jednou za jeho besedu v prostorách CSS Kojetín.
Andrea Hrdličková

v rámci Operačního programu životního prostředí.
Stavbu realizuje stavební firma
„STAVBY VANTO, s. r. o., Obchodní
1376, 686 04 Kunovice , která byla
vybrána ve výběrovém řízení.
Hodnota díla činí 2,698.644 Kč bez
DPH.

nákladů za energii, ke komfortnějšímu bydlení obyvatel DPS, ale město Kojetín tak získá do svých řad
další z budov, které svým vzhledem
přispějí ke zkrášlení města.
vedení CSS Kojetín

Energetické úspory DPS E. Beneše
spočívají:
• v zateplení celé fasády certifikovaným zateplovacím systémem
tl. 150 mm,
• v objektu dojde k výměně stávajících dřevěných oken a kovových
vstupních dveří za nové plastové
výplně,
• schodišťové stěny ze skleněných
tvarovek budou nahrazeny sestavou nových plastových oken,
• půdní prostor bude zateplen izolací z minerální vaty tl. 200 mm
včetně nových pochůzných lávek.
Strop 1. PP bude zateplen izolací
z minerální vlny tl. 80 mm.
Jsme rádi, že se v letošním roce
tato rekonstrukce podaří zrealizovat a přispěje tak nejen k úspoře
si, zatančili a přivítali tak nadcházející léto na společném setkání, které
neslo název: „Léto budiž pochváleno.“
I když počasí slibovalo ten den
bouřky, blesky a přívalové deště,
naštěstí se vše dostavilo ve velmi
umírněné podobě a ani tento nečas
neodradil naše seniory od účasti na
tomto setkání.

Všech 84 účastníků se velmi dobře bavilo, a to díky hudebnímu vystoupení, kterého se protentokrát
s plnou parádou ujali Rudolf Gregor, učitel ZUŠ Kroměříž, který
nás celým odpolednem provázel
svým zpěvem a hrou na klávesy,
Libor Žabenský hrající na tenor
a pro kojetínské obyvatele též známý jako učitel místní ZUŠ a dopro-
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Centrum sociálních služeb Kojetín
vodil je Zdeněk Macek, člen Zlínské
filharmonie hrající na trubku. Věřte
nám, že jim to spolu náramně ladilo.
Takovou spoustu písniček, které dokázali za jedno odpoledne přehrát,
to jsme již hodně dlouho neslyšeli!
No, jak se říká lidově, byl to „nářez!“
Zkrátka profesionálové každým coulem. Návštěvníci tohoto kulturního
setkání měli možnost si sepsat písně na přání a naši mistři svého hudebního nástroje jim ty, které znali,
rádi zazpívali.
Na oddych jsme potřebovali přestávky nejen my, ale i hudebníci.
Tyto chvíle nám svým originálním
vystoupením vyplnili členové místní
taneční skupiny Lucky Whille, kteří
si pro nás připravili výběr ze svých

mexických tanců. Ostatně jako pokaždé, když se tito tanečníci objeví
na našich akcích, bylo opět na co
koukat! Umě vyvedené kostýmy,
úsměvy na tváří, ochota vystupovat
i v tak neobvyklou denní dobu, precizní domluva, to jsou samé plusy,
které je třeba členům skupiny Lucky
Whille připsat a právem. Ještě jednou jim na tomto místě za všechny
diváky děkujeme za jejich přítomnost a taneční vystoupení.
A naši hudebníci? Ti si příliš dlouhé
přestávky nedopřávali. Hráli a hráli, a ani jsme se nenadáli a bylo tu
pozdní pondělní odpoledne a my se
museli jen velmi neradi rozloučit.
V úvodu našeho setkání jsme přáli
seniorům, aby z vítání léta odcházeli

Charita Kojetín
DŮM SVATÉHO JOSEFA - CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY
Komenského náměstí 49 (bývalý klášter), 752 01 Kojetín, tel. 581 762 160
mobil 720 126 475, e-mail: cds@kojetin.charita.cz, www.kojetin.charita.cz

PROGRAM NA MĚSÍC ČERVENEC

s úsměvem na tváři a písničkou na
rtech, a to se nám zaručeně podařilo. Ještě dlouho budeme vzpomínat
na toto vydařené téměř letní posezení.
Rádi bychom na tomto místě ještě
jednou moc a moc poděkovali našim
hudebníkům za výborné představení
a kvalitní muziku. Poděkování patří
i Školní jídelně Kojetín, která nám na
naši akci upekla chutné občerstvení,
MěKS Kojetín jako vždy za dobrou
a vstřícnou spolupráci a Marii Němečkové za letní vyzdobení sálu.
Snad se již všichni dočkáme těch
slunných dnů a poklidného léta. Přejeme všem čtenářům šrámkovské:
„Léto budiž pochváleno!“
vedení CSS Kojetín

Rodinnou oslavu
nebo svatbu
můžete slavit
v našich
prostorách VIC

PRO VŠECHNY SENIORY Z KOJETÍNA A OKOLÍ

Pondělí 15. července 2013
Úterý 16. července 2013
Středa 17. července 2013
Pondělí 29. července 2013
vždy od 9.30 hodin

Čtvrtek 25. července 2013
od 9.00 hodin

Pro všechny seniory Kojetínska
materiál + provozní náklady
20 Kč/hodina

zdravotní cvičení

PLETENÍ
Z PAPÍROVÉHO PROUTÍ

Pondělí 22. července 2013
Úterý 23. července 2013
Pátek 14. července 2013
vždy od 9.30 hodin

RÉBUSY A HLAVOLAMY
Přijďte si k nám protáhnout
mozkové závity

MŠE SVATÁ

za Charitu Kojetín,
její pracovníky i uživatele.
O prázdninách se

nekoná.
Cvičení začne
až v září 2013.
Každé úterý a pátek
9.00 - 10.00 hodin

V době od 12. do 25. srpna 2013
bude v Domě sv. Josefa - Centru
denních služeb ZAVŘENO
z důvodu čerpání dovolené!

K těmto příležitostem
krátkodobě pronajímáme
sál, bistro nebo nádvoří
Vzdělávacího a informačního
centra
Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Informace na telefonech:
581 202 202, 774 001 403
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Církev Československá husitská
NÁBOŽENSKÁ OBEC KOJETÍN A TOVAČOV
Program setkání v červenci a srpnu 2013
„Nezabývejte se tím, co budete jíst a co pít, ani se tím nezneklidňujte.
Všechny ty věci vyhledávají pohané tohoto světa, ale váš Otec ví, že je potřebujete.
Hledejte raději jeho království a toto vše vám bude přidáno.“ Lukáš 12,29-30
2. 7. 2013 (úterý)

28. 7. 2013 (neděle - 10. po svatém Duchu)

k uctění památky sv. opata Prokopa,
slovanských věrozvěstů Konstantina a Metoděje
i světlé památky Mistra Jana Husa
od 15.00 hodin v DS Tovačov (společenská místnost)

od 10.00 hodin v Husově sboru

Slavnostní beseda

bohoslužby

4. 8. 2013 (neděle - 11. po svatém Duchu)

bohoslužby

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Kojetínském Husově sboru

3. 7. 2013 (středa)

Modlitby a zpěvy z Taizé

od 18.00 hodin v Husově sboru

7. 8. 2013 (středa)

7. 7. 2013 (neděle)

Modlitby a zpěvy z Taizé

slavnostní bohoslužby

k uctění památky sv. opata Prokopa,
slovanských věrozvěstů Konstantina a Metoděje i
světlé památky Mistra Jana Husa
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Kojetínském Husově sboru

od 18.00 hodin v Husově sboru
12. 8. 2013 (neděle - 12. po svatém Duchu)

bohoslužby

od 10.00 hodin v Kojetínském Husově sboru

14. 7. 2013 (neděle - 8. po svatém Duchu)

18. 8. 2013 (neděle - 13. po svatém Duchu)

od 10.00 hodin v Husově sboru

od 8.15 v Polkovicích (obřadní síň Obecního úřadu)
od 10.00 hodin v Husově sboru

bohoslužby

bohoslužby

21. 7. 2013 (neděle - 9. po svatém Duchu)

slavnostní bohoslužby

s připomínkou svátku sv. Marie Magdalény
od 8.15 v Polkovicích (obřadní síň Obecního úřadu)
od 10.00 hodin v Husově sboru

25. 8. 2013 (neděle - 14. po svatém Duchu)

bohoslužby

od 10.00 hodin v Husově sboru

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám..“ Jakub 4,7-8a
V době konání obřadů a setkání jsou prostory Husova sboru (synagogy) otevřeny veřejnosti.
Pokud máte zájem o prohlídku sboru s výkladem, kontaktujte předem farní úřad či VIC Kojetín.
Naše společenství je „otevřené“ všem „hledajícím“.
Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách:
http://ccshkojetin.wz.cz/ nebo http://www.ccshkojetin.ic.cz/
Olomoucká diecéze CČSH
tradičně i letos vyhlašuje
poutě
na Sázavu, Radhošť
a Ostravici
Podrobnější info na webu:
http://www.ccsh.cz/
či na kterémkoliv
našem farním úřadě.
Brněnská diecéze CČSH
již tradičně zve na
letní duchovní cvičení
a zájezd do kláštera
v Taizé
http://www.ccshbrno.cz/
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Diakonie a misie CČSH
vyhlásila
v souvislosti
s povodněmi
veřejnou sbírku
Přispět můžete i vy na účet:
http://diakonie.ccsh.cz/
č. ú. 164298309/0800
Variabilní symbol: 0603
Všem dárcům
děkujeme za podporu.

ÚR CČSH v Praze
srdečně zve na
slavnostní bohoslužbu
do Betlémské kaple
u příležitosti 598. výročí
mučednické smrti
Mistra Jana Husa
v sobotu 6. července 2013
od 15 hodin
Bohoslužbu bude živě přenášet
Česká televize:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10488442809-slavnostni-bohosluzba-k-ucteni-mucednicke-smrtimistra-jana-husa/31329838008/
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Ze sportu
Červnové úspěchy
kojetínských kanoistů
Jako již tradičně každý rok, i letošní
červen byl doslova nabitý kanoistickými závody, konaly se každý víkend - první červnový víkend strávili
závodníci na kanále vodních sportů
v Račicích, poté je čekaly dvoudenní závody v Olomouci - již tradiční
Havel Cup, následovaly jednodenní závody v Kojetíně a Hranicích
a tento závodní maratón ukončily
závody zahraniční, a to v Trenčíně.
Račice
O víkendu 31. května - 2. června
2013 se závodní družstvo kanoistiky Kojetín zúčastnilo celorepublikových závodů na kanále v Račicích.
V pátek dopoledne začaly závody rozjížďkami na tratích 500m
a 1000m. Jako první závodní trať
okusil Antonín Hrabal, který se
z rozjížďky v kategorii C1 na 500m
probojoval do finále a obsadil páté
místo. Kategorii K1 žákyně na trati
500m zastupovala Michaela Rozsívalová, které se nepodařilo postoupit z mezijízdy do finále a skončila
tak na osmém místě v mezijízdě.
Jako další byly na programu jízdy
na K2 500m benjamínci A r. 2001.
I zde jsme měli zastoupení ve sloučené posádce Pechar David - Švarc
Adam (z Olomouce). Jejich výkon
na závodní trati stačil na páté místo.
Anna Hrabalová může být právem
hrdá na to, že patří celorepublikově mezi deset nejlepších závodnic
v kategorii benjamínky A r. 2001. Na
trati 500m K1 dokázala z rozjížďky
postoupit přes mezijízdu až do velkého finále, kde obsadila krásné
šesté místo. Pro zlatou medaili si
na trati K1 benjamínci B r. 2002 dojel Ondřej Zendulka. Jiří Minařík si
na kanoii v kategorii C1 benjamínci

r. 2002 na tratích 500m i 2km (v neděli) vyjel první místo a právem mu
tak patří zlatý kov. Urputný boj ve
své kategorii K2 benjamínky r. 2003
na 500m svedly Markéta Úlehlová
s Lucií Večerkovou, které v posledních 50m rozhodly krásným závěrem o svém vítězství. Odměnou
jim za to byly stupně vítězů a zlatá
medaile. Velkým překvapením byla
sloučená posádka Pavel Kapoun
a Vojtěch Macháček z Přerova,
která se umístila na trati 500m K2
benjamínci C na třetím místě. Nepopulární, ale krásné čtvrté místo si
domů z trati 500m K2 benjamínky
odvezla posádka společenství Kojetín - Veronika Zemanová a Přerov
- Michaela Handlová. Páteční závodní den se nám opravdu vyvedl
a to jsme ještě nikdo netušili, že sobota a neděle budou stát opravdu
za to.
Celou sobotu nás na závodní trati
doprovázely urputné deštivé přeháňky a vítr. Jako první v sobotu
1. června 2013 odstartoval David
Pechar, který se probojoval i přes
závadu na lodi do malého finále
a obsadil tak na K1 benjamínci
A r. 2001 - 500m šesté místo. Nově
složená posádka Anna Hrabalová
(Kojetín) - Magdaléna Reichová
(Černožice) si z rozjížďky vyjely možnost předvést svůj výkon
ve velkém finále na trati 500m K2
benjamínky A r. 2001. Odměnou jim
za to bylo krásné šesté místo. Michaela Rozsívalová na trati 1000m
nedokázala postoupit z mezijízdy, kde skončila na osmém místě
a možnost finálové jízdy byla nadobro ztracena. Kanoista Tonda
Hrabal zabojoval v rozjížďce na
trati C1 500m - žáci a odměnou mu
byl přímý postup do finálové jízdy,
kde obsadil šesté místo. Že ve dvou
se to lépe táhne nám Tonda Hrabal
předvedl na trati 500m C2, kde společně s Jiřím Zalubilem z Ostrožské
Nové Vsi získali bronzovou medaili.
Na celé Moravě jsou v současné
době pouze dvě dívky, které jezdí
na kanoii. Jednou z nich je i kojetínská závodnice Nikola Malá, která
tak měla na závodech v Račicích
možnost ukázat svůj výkon. Na trati
500m C1 dorostenky obsadila nepopulární čtvrté místo. V kategorii
K2 benjamínci r. 2002 patří mezi

špičku sloučená posádka Ondřej
Zendulka (Kojetín) a Tomislav Dědič (Písek), kteří na trati 500m nenašli přemožitele a získali oprávněně
zlatý kov. Kvalitu kojetínského závodního družstva potvrdily také Lucie Večerková a Markéta Úlehlová,
které obě v kategorii K1 benjamínky
C r. 2003 vybojovaly první místa
a zlatou příčku na stupních vítězů.
Dále se v této kategorii umístily
na čtvrtém místě Eliška Jurečková
a páté místo patřilo Veronice Zemanové. Pavel Kapoun potvrdil svou
kvalitu na trati 500m K1 benjamínci
C a i přes to, že závodil s chlapci,
kteří jsou o dva roky starší dosáhl
na bronzovou medaili - třetí místo. V sobotu jsme všichni promokli
a promrzli až na kost, ale byli jsme
šťastní, že se nám závodní den
opět vydařil.
V neděli 2. června 2013 k nám
bylo počasí trochu více přívětivější. Všichni jsme byli netrpěliví, jaké
ocenění nás čeká za naše výkony.
Byli jsme rozhodnutí dát do toho
vše a přivézt domů co nejvíce kovů.
Tento den nás čekaly délky tratí
200m pro závodníky žákovských
a dorosteneckých kategorií. Pro
benjamínky byla na programu dlouhá trať o délce 2km. Antonín Hrabal
v kategorii C1 200m žáci vyjel opět
z rozjížďky přímý postup do velkého finále, kde obsadil páté místo.
Michaele Rozsívalové se konečně
podařilo z rozjížděk přes mezijízdy
postoupit do malého finále, kde na
trati 200m K1 žačky obsadila deváté
místo. V kategorii C1 dorostenky na
trati 200m vyjela Nikola Malá krásné třetí místo. Dalším programem
nedělních závodů byly kategorie
benjamínků na trati 2000m, kde má
oddíl rychlostní kanoistiky Kojetín
největší zastoupení. Na této trati
nenašli přemožitele Markéta Úleh-
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lová, Ondřej Zendulka a Jiří Minařík, kteří získali nejcennější kov
- zlato. Lucie Večerková získala stříbrnou medaili. Další umístění byla
následující: Anna Hrabalová - šesté
místo (benjamínky r. 2001), osmé
místo - David Pechar (benjamínci
r. 2001), třinácté místo Pavel Kapoun (benjamínci r. 2005), deváté
místo - Jurečková Eliška.
Z druhého závodu Českého poháru v Račicích jsme přivezli celkem
deset zlatých medailí, dvě stříbrné
a tři bronzové.
Olomouc - Havel Cup
Ve dnech 8. - 9. června 2013 se
v Olomouci uskutečnil 3. ročník Havel Cupu, jehož součástí byl také
10. ročník memoriálu Huga Švába. Po letošních povodních bylo
konečně nádherné počasí a tak si
mohli přijít na své nejen závodníci,
ale také trenéři a ostatní příznivci
rychlostní kanoistiky. Mimo medaile se závodilo o finanční prémie
v celkové hodnotě 50.000 Kč, poháry v memoriálu Huga Švába
a tradičně také o putovní pohár
Havel Cup. Letos první místo vyhrál nečekaně klub Sparta Praha,
druhé místo obsadil klub ze Sedlčan a třetí byl Kojetín, který si odvezl poukaz v hodnotě 10.000 Kč
na nákup nové lodi.
O úžasný úspěch v podobě třetího místa mezi kluby se postarala
výborná parta závodního družstva
rychlostních kanoistů, která v součtu získala třináct zlatých, třicet pět
stříbrných a třicet bronzových me-

dailí, což dohromady tvoří až neuvěřitelných sedmdesát osm medailí! Musíme také podotknout, že jeden z cenných kovů do sbírky přidal
i jeden z trenérů - František Krejčiřík, který se postavil na trať závodu
C1 veteránů na 200m.
Moravský pohár Kojetín a Hranická 200
Následující víkend po úspěšných
závodech v Olomouci se konaly dva závody, které jsou součástí
Velkomoravské ligy, ten první v sobotu se konal v Kojetíně, v neděli se
závodníci přesunuli do nedalekých
Hranic.
V Kojetíně se jednalo již o 55.
ročník Memoríálu Karla Fojtácha.
Závodní družstvo kojetínského kanoistického oddílu pokračovalo ve
svých velmi kvalitních výsledcích,
které po řadě individuálních úspěchů přinesly v závěru závodního
dne obrovský oddílový úspěch, kdy
po neuvěřitelné době - téměř čtyř
desetiletí - zůstal Moravský pohár
v Kojetíně!
Trenčínská regata
Na poslední červnové závody odcestovali závodníci z Kojetína do
slovenského Trenčína, kde se konal 57. ročník Trenčianskej regaty.
Ani v zahraniční konkurenci se kojetínští kanoisté a kajakáři a přivezli
ze Slovenska řadu medailí:
Nikola Malá - 2. místo C1 200m,
1. místo C1 4km
Antonín Hrabal - 6. místo C1 200m,
6. místo C1 2km
Anna Hrabalová - 3. místo K1 2km,

Inzerce

vedení
účetnictví
a daňové evidence
- zpracování DPH
- silniční daně,
- daně z nemovitosti,
- kompletní mzdová evidence včetně
zpracování DzPZČ
- zastupování na úřadech
- kontroly FÚ, OSSZ a ZP
Jitka Poláková
Telefon: 737 605 954
polakova@jituna.cz
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1. místo 2km K2 (Rabová), 5. místo
200m K2 (Rabová)
David Pechar - 6. místo K1 2km
Ondřej Zendulka - 2. místo K1 2km
Miroslav Kapoun - 5. místo K1 2km,
11. místo K2 2km (Jiří Novotný)
Markéta Úlehlová - 2. místo
K1 2km, 1. místo K1 2km
Jiří Minařík - 1. místo C1 2km
Pavel Kapoun - 2. místo K1 2km,
2. místo K2 2km (Macháček)
Jiří Novotný - 1. místo K1 2km,
11. místo K2 2km (Mira Kapoun)
Tomáš Kapoun (nejmladší závodník) - 4. místo K1 2km
V závěru června absolvují členové
závodního družstva dvoufázové týdenní soustředění v Kojetíně, hned
po předání vysvědčení děti odcestují do Ostrožské Nové Vsi na další
soustředění - jedná se o přípravu na
Mistrovství České republiky, které
závodníky čeká v polovině července na vodním kanále v Račicích.
Budeme držet závodníkům pěsti
a Vás budeme v září informovat
o jejich dalších úspěších!
-IK-
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Poznáte, kdo to byl?
Vážení čtenáři,
stejně jako dnes, měl Kojetín
i v minulosti své známé osobnosti,
ale i místní figurky.
Na této fotografii vidíte Mařenku
Rohánkovou, která se v období
první republiky a možná i po válce
živila hudební produkcí v Kojetíně
a okolních obcích. Mezi její repertoár patřily písně Akáty bílé, Chaloupky pod horami a Dětičky jděte
už spát.
Z vyprávění našich babiček víme,
že tuto ženu měli lidé rádi pro její
veselou mysl, povahu, neutuchající
elán a písničky, které s radostí rozdávala. Všichni ji rádi přispěli buď
malým penízem nebo jídlem na její
živobytí.
Bližší osudy této ženy nejsou známy, proto prosíme vás, čtenáře
a pamětníky, za jakékoliv informace
o této osobě, které můžete poskytnout. Za každou vaši vzpomínku
budeme rádi.
Redakce Kojetínského zpravodaje

Smutná zpráva
V úterý 25. června 2013 zemřel ve věku 84 let

pan Ladislav Pospíšil
dlouholetý člen Tělovýchovné jednoty Sokol Kojetín,
účastník sokolských sletů, zasloužilý cvičitel,
nositel mnoha tělovýchovných vyznamenání a učitel tělesné výchovy.
Čest jeho památce!
Výbor a členové TJ Sokol Kojetín

Vzpomínky
Dne 6. července 2013 vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí

paní Marie Brázdilové
Vzpomínají synové Jiří a Miroslav, sestra Jindřiška.

Dne 6. července 2013 vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí
našeho syna, tatínka a dědečka

pana Oldřicha Šachy
S láskou a úctou vzpomínají maminka, dcera Hana s rodinou,
bratři Vladimír, Jindřich s rodinami a přátelé. Nikdy nezapomeneme...
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Blahopřání
Dne 17. července 2013 se dožije 85 let naše maminka, babička, prababička

paní Jindřiška Šachová
Do dalších let hodně zdraví přejí synové Vladimír s manželkou Martou,
Jindřich s manželkou Jarmilou, vnoučata Vladimír, Zdeněk s manželkou
Petrou, Hana s manželem Pavlem, Romana, pravnoučata Ladík, Honzík,
Natálka, Verunka, Honzík, Pavlík, Ondra, k přání se připojuje i sestra Libuše.

Dne 28. července 2013 oslaví krásných 70 let

paní Marie Uhýrková
Ze srdce jí blahopřejí, do dalších let hodně pevného zdraví přejí,
manžel Zdeněk, syn Zdeněk a dcera Jitka s rodinami.

Vzpomínky
„Čas se nezastaví, život jde dál.
Kdo tě znal vzpomene, kdo tě měl rád, nezapomene.“

Dne 26. srpna 2013 uplyne 35 let kdy nás nečekaně opustil
náš syn, bratr a strýc

pan Josef Doležel z Kovalovic.
Za tichou vzpomínku všem, kdo jste ho znali, děkují
a s láskou stále vzpomínají maminka a sestra Jarmila s rodinou.

Dne 2. července uplyne rok od chvíle, kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka, maminka, babička, prababička, dcera,
sestra, švagrová, teta

paní Libuše Hofírková
Smutný je bez Tebe každý den. Chybíš nám všude, chybíš nám všem…

Smutný je domov, když ho opustí ten,
který ho budoval, rád v něm žil a pracoval.

Dne 27. června 2013 jsme si připomněli 3. výročí úmrtí
mého manžela, našeho tatínka, dědečka, bratra a strýce

pana Ladislava Klecha z Kovalovic
S láskou vzpomínají manželka, děti s rodinami a ostatní rodina.

Dne 14. června 2013 uplynulo 5 let od smrti
naší maminky, babičky a prababičky

paní Albíny Klechové
S láskou vzpomíná celá rodina.
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