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Výsledky voleb do Evropského parlamentu v Kojetíně
Ve dnech 23. - 24. května 2014 se konaly v České republice již potřetí volby do Evropského parlamentu. Provázela je všeobecně velmi malá účast a nezájem voličů.
Celostátně se voleb zúčastnilo 18,2 % oprávněných voličů, v Kojetíně a jeho místních částech Popůvkách a Kovalovicích jen 12,5 %.
Výsledky voleb v Kojetíně, Popůvkách a Kovalovicích byly následující:
Strana
procent
hlasů
1. ČSSD
23,42 %
148
2. KSČM
15,98 %
101
3. ANO
13,29 %
84
4. KDU-ČSL
12,18 %
77
5. ODS
7,59 %
48
6. TOP 09
4,11 %
26
7. Úsvit
3,96 %
25
8. Piráti
3,64 %
23
9. Svobodní
2,53 %
16
10. Rozumní
2,37 %
15
11. Moravané
1,90 %
12
12. Strana zelených
1,27 %
8
13. KSČ
1,27 %
8
14. LEV 21
1,11 %
7
15. VV
0,95 %
6
16. DSSS
0,79 %
5
Všechny ostatní strany získaly méně, než 5 hlasů.
Jiří Šírek

Seznam zvolených poslanců Evropského parlamentu za ČR:
ANO 2011: Martina Dlabajová, Dita Charanzová, Petr Ježek, Pavel Telička; TOP 09/STAN: Luděk Niedermayer,
Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina; ČSSD:
Jan Keller, Pavel Poc, Miroslav Poche, Olga Sehnalová;
KSČM: Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf; KDU-ČSL: Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová,
Tomáš Zdechovský; ODS: Evžen Tošenovský, Jan Zahradil; Strana svobodných občanů: Petr Mach
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Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na 26. zasedání konaném dne 3. dubna 2014
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- schválilo převod bytových jednotek:
 č.1204/3 o velikosti 3+1 na adrese Svatopluka Čecha 1204, Kojetín,
za kupní cenu ve výši 536.000 Kč,
 č.1205/9 o velikosti 2+1 na adrese Svatopluka Čecha 1205, Kojetín,
za kupní cenu ve výši 382.000 Kč,
 č.1204/5 o velikosti 2+1 na adrese Svatopluka Čecha 1204, Kojetín,
za kupní cenu ve výši 391.000 Kč
a to za podmínek:
- kupující přebírá práva a závazky
vyplývající z nájemní smlouvy, je-

jímž předmětem je nájem bytových
jednotek,
- kupní cena bude uhrazena kupujícím do šedesáti dnů od podpisu
kupní smlouvy oběma stranami na
účet Města Kojetína,
- právo vlastnické k převáděným
nemovitostem přechází na nabyvatele ke dni podání návrhu na vklad
do katastru nemovitostí,
- návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán převodcem po
zaplacení celé kupní ceny,
- schválilo záměr úplatného pře-

vodu nemovitosti, pozemku st.
p. č. 25, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 228 m2, jehož součástí
je stavba - budova č. p. 432 v ulici
Příční, Kojetín, z majetku fyzické
osoby do majetku Města Kojetína,
a to prostřednictvím dražebního
jednání a zplnomocnilo v této věci
starostu města k zastupování Města Kojetína v dražebním jednání
dne 30. 4. 2014, konaném v Exekutorském úřadě Mgr. Davida Chaloupky, soudního exekutora.
Jiří Šírek

Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 88. zasedání konaném dne 14. května 2014
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila rozpočtové opatření
č. 6/2014, kterým se zapojují do
rozpočtu města:
nové příjmy ve výši 967,41 tis. Kč
nové výdaje ve výši 967,41 tis. Kč,
- souhlasila se zveřejněním záměru prodeje pozemku p. č. st. 1429/2,
zastavěná plocha - zbořeniště
o výměře 172 m2 a části pozemku
p. č. 656/2, ostatní plocha - ostatní
komunikace, o výměře cca 50 m2,
které jsou ve vlastnictví Města Kojetína,
- souhlasila se zveřejněním záměru prodeje části pozemku
p. č. 633/35, ostatní plocha - ostatní
komunikace, o výměře cca 22 m2,
která je ve vlastnictví Města Kojetína,
- souhlasila se zveřejněním záměru prodeje bytové jednotky
č. 1186/13 o vel. 2 + kk, která
se nachází ve 4. podlaží v domě
č. p. 1186 na ul. Sladovní, Kojetín,

- vzala na vědomí přerušení provozu Mateřské školy Kojetín v termínu
od 14. 7. 2014 do 8. 8. 2014,
- schválila poskytnutí peněžitého daru Národnímu památkovému
ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Olomouci, ve výši 3.000 Kč
jako finanční příspěvek na vydání
publikace „Soupis nemovitých kulturních památek okresu Přerov“,
- schválila poskytnutí peněžitého
daru občanskému sdružení Českomoravská myslivecká jednota,
Okresní myslivecký spolek Přerov,
ve výši 3.000 Kč na částečné pokrytí nákladů akce „XX. ročník Moravskoslezského poháru“ (celostátní soutěž ohařů), konané ve dnech
9. - 10. 8. 2014 v honitbě Mysliveckého sdružení Morava v Kojetíně,
- vzala na vědomí závěrečné hodnocení akce 22. ročník Přehlídky
amatérských divadelních souborů

Divadelní Kojetín 2014,
- vzala na vědomí organizační zajištění akce Kojetínské hody 2014
a Kojetínské hudební léto 2014,
- schválila výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu
„Kojetín III - Kovalovice, odvodnění území“ uchazeč MYFA Olomouc
s. r. o., který byl doporučen komisí
pro posouzení a hodnocení zakázek
na výše uvedenou zakázku s nabídkovou cenou ve výši 888.226 Kč
bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy
o dílo na výrobu a následnou montáž nůžkové zvedací plošiny NPM
400 - venkovní provedení, na budově polikliniky mezi Městem Kojetín
a zhotovitelem MANUS Prostějov,
spol. s. r. o., s nabídkovou cenou
200.000 Kč bez DPH.
Jiří Šírek

Pozvánka na zastupitelstvo
Pozvánka na jednání zastupitelstva města
Starosta města Kojetína zve na

27. zasedání Zastupitelstva
města Kojetína
které se bude konat v úterý 24. června 2014 od 16.00 hodin
v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,
Masarykovo náměstí 8.
Jiří Šírek, starosta města
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Ve zkratce
 Tentokrát bych chtěl tuto rubriku
využít jako poděkování za realizaci
akce „nástupiště“ na kojetínském
vlakovém nádraží. Podařilo se
a ke zvýšení nástupních prostor došlo v průběhu měsíce května, takže
v současné době je možné podstatně pohodlněji nastupovat a vystu-

povat z vlaku. Za realizaci patří můj
dík především náměstkovi generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty pro provozuschopnost
dráhy Bohuslavu Navrátilovi zejména za to, že dodržel slib a akce
proběhla tak, jak bylo dohodnuto.
Za neúnavnost a pomoc při řešení
tohoto problému děkuji také Rostislavu Kolmačkovi, který byl radou
města pověřen jednáním s patřičnými organizacemi. Nezbývá mi,
než doufat, že je to první a důležitý krok k opravdové modernizaci

a rekonstrukci kojetínského nádraží, která je velmi nutná.
 Poté, co mi bylo zastupitelstvem
města uloženo účastnit se dražby
zchátralého objektu na rohu ulic
Husova a Příční jsem dne 30. dubna 2014 skutečně vydražil tento objekt pro Město Kojetín za cenu 40 tisíc Kč. Našim záměrem je demolice
této nemovitosti a otevření prostoru
v této části města. Zabránilo se tím
i přistěhování dalších obyvatel, kteří měli o tento dům v dražbě zájem.
Jiří Šírek

Informace pro občany
Upozornění
společnosti Telefónica
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych vás touto cestou informoval o opatřeních, která
bude naše společnost Telefónica

Czech Republic, a. s. realizovat ve
vašem městě. Z důvodu výrazného
poklesu zájmu obyvatel o využívání
sítě veřejných telefonních automatů
(VTA) se naše společnost Telefónica Czech Republic rozhodla stávající síť VTA přizpůsobit současným
potřebám.

V průběhu měsíce června letošního
roku plánujeme zrušení nevyužívaného VTA v lokalitě - Kojetín, Kojetín I-Město, Olomoucká 437.
Věřím, že tyto nezbytné kroky přijmete s pochopením.
Martin Blažek
Telefónica Czech Republic, a. s.

Informace pro občany
Informace
o sociálních službách

Končí splatnost
místního poplatku

Městský úřad Kojetín,
odbor vnitřních věcí, školství
a kultury ve spolupráci s Centrem
denních služeb Charity Kojetín
si dovoluje v rámci komunitního
plánování sociálních služeb
pozvat všechny zájemce
o sociální služby na setkání,
které se uskuteční
v úterý 10. června 2014
v 10 hodin v Domě Sv. Josefa
- Centrum denních služeb
Charity Kojetín (budova vedle
kostela). Těšíme se na setkání!
Alice Přehnalová

Finanční odbor města Kojetína
upozorňuje občany města Kojetína,
že ke dni 30. června 2014
končí splatnost místního
poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů pro rok 2014.
Informace k místnímu poplatku
(ohlašovací povinnost, osvobození
od poplatkové povinnosti)
lze získat na telefonu: 581277462,
e-mail: m.calabova@radnice.kojetin.cz
Markéta Calabová

Sběrné místo v Kojetíně:
Vzdělávací a informační centrum
Masarykovo náměstí 8, Kojetín

3

Kojetínský zpravodaj

6/14

Došlo do redakce
Sbírka vršků
od pet lahví
pro Markétku
Tato sbírka je pro šestiletou Markétku Večerkovou, která má cystickou fibrózu.
Výtěžek bude použit na ozdravný
pobyt u moře, cílová částka činí
150.000 Kč.
Něco málo o cystické fibróze:
Jde o vrozené onemocnění způsobené mutací genu produkující protein.
Onemocnění postihuje dýchací
a zažívací systém, je charakteristické tvorbou abnormálně hustého
hlenu v těchto orgánech. I přes
intenzivní inhalační a rehabilitační

Snoezelen přitahuje
Odpoledne otevřených dveří, které
v rámci oslav Mezinárodního dne
rodiny pořádalo o. s. Povzbuzení,
se dne 15. května 2014 zúčastnilo
věkově široké spektrum účastníků
- od osmiměsíčních miminek po seniory.
„Překvapením pro nás bylo, že odpoledne otevřených dveří v sobě
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léčbu, kterou je nutné provádět několikrát denně, s rostoucím věkem
se zhoršuje.
Dětem s cystickou fibrózou se říká
SLANÉ, protože mají výrazně slaný
pot.
Cystická fibróza se projevuje opakovanými infekty dýchacích cest,
které způsobují poškození plic.
V dýchacích cestách se dobře usídlují bakterie a nečistoty. Zbavování
se těchto bakterií (momentálně má
Markétka bakterii Stenotrophomonas maltophilia) trvá nejméně rok
i více a to znamená každé tři měsíce vždy na čtrnáct dnů hospitalizace v nemocnici a podávání antibiotik
do žíly. Takto nemocné děti špatně
tráví potravu, protože jim nefunguje správně slinivka břišní, vylučující
trávící enzymy. Před každým jídlem
musí Marketka brát dvě kapsle trávících enzymů (Kreon) a spoustu
dalších léků. Strava u těchto dětí je
vysokokalorická plus dosolování.
Děti s cystickou fibrózou se nesmí
koupat ve stojatých vodách a ani
navštěvovat koupaliště (v odvodních kanálcích kolem bazénu jsou
bakterie, které se usazují nemocným do plic).
Jediné bezpečné koupání je moře
a díky klimatickým podmínkám
u moře (nejlépe Mrtvé moře), se
zlepšuje dýchání, a tím se zvýší kvalita života. Optimální délka
přineslo bonus v navázání spolupráce s některými návštěvníky,“ popisuje Jana Málková, předsedkyně
o. s. Povzbuzení. Do multismyslového relaxačního centra Snoezelen
Olomouc zavítaly čtyři studentky
logopedie, které znaly prostředí
„snoezelen“ z Vincentina Šternberk
a zajímalo je, jak vypadá „snoezelen“ v Olomouci. Budoucí logopedky
a členky o. s. Povzbuzení nadchla
společně diskutovaná myšlenka
logopedického programu pro děti
v prostředí snoezelen, na jejíž realizaci budou dále spolupracovat.
„Rovněž nás potěšilo, že nás
v rámci odpoledne otevřených dveří navštívili i pracovníci dalších neziskových organizací: Malá Liška
- klub přátel přírody, Pamatováček,
InternetPoradna.cz., neziskovky by
se měly vzájemně podporovat, “ dodává Jana Málková.

ozdravného pobytu jsou tři týdny.
Všem moc děkujeme!
Sběrná místa v Kojetíně:
- Přízemí Vzdělávacího a informačního centra Kojetín (bývalý Okresní
dům), Masarykovo náměstí 8,
- Sokolovna Kojetín, náměstí Republiky 1033,
- Městský úřad Kojetín, Masarykovo
náměstí 20,
- Košíkářství Kočičková, Vyškovská
ulice 409,
- Fotografie Jana Večeřová, Masarykovo náměstí 33,
- Elektro-Jana, Masarykovo náměstí
56,
- Lékárna U zlatého lva (poliklinika)
- všechny prodejny pekárny MSH
v Kojetíně...
Patronka sbírky - Radka Kolková

Návštěvníci měli možnost vyzkoušet „malování světlem“, houpání
v závěsném křesle pod hvězdným
nebem, nebo si jen tak poležet na
vodní posteli a relaxovat.
Aktuální informace o programu multismyslového relaxačního centra
Snoezelen Olomouc naleznete na
facebooku (https://cs-cz.facebook.
com/snoezelen.olomouc) a webových stránkách www.povzbuzeni.
cz.
Kontaktní osoba: Šárka Růžičková,
tel.: 734 549 248, e-mail: info@povzbuzeni.cz
Šárka Růžičková
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Došlo do redakce
Nová publikace
o nejen regionální
historii
Do boje proti fašismu bylo zapojeno mnoho českých občanů, kteří neváhali za svobodu své vlasti
a za pravdu obětovat to nejcennější, svůj život. K těmto hrdinům
patří také pravoslavný kněz Alois
Václav Čikl, přerovský (od r. 1925)

V Kojetíně se po roce
závodně běhalo
Druhý ročník běžeckého
závodu Hanácká kojetínská desítka v neděli
25. května 2014 se vydařil po všech stránkách.
Podobné akce jsou hodně ovlivněny počasím. Letos nám popřálo dostatkem slunečných paprsků. Ale
bohužel ani komplikacím jsme se
nevyhnuli. Povodí Moravy nasypalo půl metru čerstvé hlíny na hráz
Moravy a sto metrů tratě bylo tak
při trasování nutné obejít. S Pavlem
Baďurou jsem najezdil hodně kilometrů při hledání optimální trasy.
Řešení se našlo díky rodině Berčíkových, která umožnila přeběh
přes svůj pozemek. Dokonce zřídila
malou občerstvovací stanici, kterou
hojně využívali závodníci.

a později (od 31. ledna 1938) také
pražský pravoslavný duchovní, který pomáhal českým parašutistům
v období po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha. Osobnost duchovního
Aloise Václava Čikla stála dlouho
jakoby v pozadí při líčení těchto
dramatických událostí. Nová publikace, která se objevila na knižních
pultech tuto mezeru ve výkladu
dramatických událostí našich dějin
kvalifikovaně vyplňuje.
V úterý 29. dubna 2014 se konala
v pravoslavném chrámu sv. Cyrila
a sv. Metoděje v Přerově prezentace knihy Libora Raclavského Cesta
k oběti, s podtitulem Životní příběh
kněze Aloise Václava Čikla. Autor
knihy, sám pravoslavný duchovní
a správce Pravoslavné církevní
obce v Přerově, popisuje životní
dráhu Aloise Václava Čikla od za-

čátků jeho duchovenské služby
v Přerově, až po hrdinskou smrt
4. září 1942.
Libor Raclavský vypráví životní
příběh duchovního A. V. Čikla na
pozadí náboženského kvasu po
první světové válce v našich zemích, především na pozadí vývoje
pravoslaví u nás. U počátku pravoslavné církve v Československu,
hlavně v Přerově a v okolí, stál také
Alois Václav Čikl. S jeho působením
a s jeho osobou se setkali pravoslavní křesťané nejen v Přerově, ale
také ve Zlíně, v Tovačově, v Kojetíně
a v jiných obcích na střední Moravě,
kam za svými věřícími zajížděl.
Kniha Libora Raclavského vyplňuje
mezeru v poznání nejen těžkého
období našich dějin - heydrichiády,
ale také v poznání období náboženských změn po 1. světové válce.
řez

Tradiční zázemí na loděnici je ideální i pro běžecké závody. Okolí
kolem Moravy, rybníka Na Hrázi
a Špalír skýtá hodně běžeckých zážitků v příjemném prostředí u vody
a ve stínu.
Úvodní běhy absolvovaly děti, které dokázaly, že nesedí jen u počítače, ale umí to pěkně rozběhnout.
V běhu na jeden kilometr zvitězila Gabriela Sásová (devět let) ze
Šternberka za 4:43 v konkurenci
jedenácti dětí. Na trať tři kilometry
kolem rybníka se vydalo osm dětí.
Zvítězila Danielka Malá z Kojetína
(jedenáct let) za 14:02.
Loňský ročník se zapsal mezi závodníky velmi příznivě, a proto letos se na start postavilo o šestnáct
účastníků více, a to celkem 49 mužů
a sedmnáct žen. Z toho v kategorii „Nérychléši Hanák a Hanačka“
běželo dvanáct mužů a čtyři ženy
z mikroregionu Střední Haná.

Běžci i přes rostoucí venkovní teplotu předvedli velmi dobré výkony.
Vítěz Tomáš Steiner vylepšil o čtrnáct vteřin svůj loňský čas na letošních 33:02. I Kojetín měl mezi vítězi zastoupení. Pavel Složil vyhrál
kategorii šedesátníků za kvalitních
43:34.
Všichni závodníci dostali medaili
a účastnický diplom a další ceny.
Tradiční bohaté občerstvení s hanáckými vdolky a hanáckou kyselkou přispívá k popularitě závodu.
To vše je možné s podporou města Kojetína a jeho příspěvkových
organizací (MěKS, DDM, ŠJ, SDH
a MěP) a řady sponzorů. Je dobré,
že i okruh dobrovolných pořadatelů
v čele s Alenou Pátkovou, se stává
sehraným realizačním týmem. Dík
patří i mé rodině a manželce Marii,
která se pečlivě podílela na přípravě celé akce.
Pořadí „Nérychléši Hanák“
1. Jan Matoušek
41:33
2. Pavel Ernst
41:59
3. Petr Křepelka
42:27
Pořadí „Nérychléši Hanačka“
1. Blanka Hönigová 52:11
2. Lucie Zlámalová
52:46
3. Jitka Zezulová
53:56

Start Hanácké kojetínské desítky

Nérychléší Hanák/Hanačka

Všichni na stupních vítězů byli
z Kojetína.
Jaroslav Bělka
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Došlo do redakce
Sto let tradice výroby
lihu v Kojetíně
1914 - 2014
Historie Lihovaru Kojetín začala
v roce 1914 rozhodnutím akcionářů
místního cukrovaru s ohledem na
výhodné ekonomické spojení a využívání suroviny melasy k výrobě.
Postupně bylo doplněno zařízení na
výrobu bezvodého lihu, zpracování
melasových výpalků pro výrobu potaše, odpařování výpalků a fermentace s vratnou separací kvasinek.
Provoz byl technicky s menšími
úpravami provozován až do devadesátých let.
Rozhodujícím krokem k zajištění
budoucnosti a prosperity lihovaru
byla realizace výstavby nového lihovaru v letech 1995 - 96 s kapacitou výroby velejemného rafinovaného lihu ve výši 600 hl/den a jakostí
na světové úrovni. Tato skutečnost
se kladně projevila při získávání
trhu a dodávek do potravinářského, farmaceutického a chemického
průmyslu.
Lihovar tak provozuje nejmodernější zařízení na výrobu velejemného
lihu vysoké kvality s nižšími provozními náklady proti konkurenci.
Výhodou je také vlastní technické

Requiem za strom(y?)
Dne 28. dubna 2014 zasáhl blesk
nádherný dub, jeden ze skupiny
pěti dubů rostoucích v parku u Palackého ulice. Strom byl následujícího dne pokácen a rozřezán na
palivové dříví, bez možnosti, aby
žil svůj druhý život, který mu mohl
vdechnout umělec třeba v soše nebo
v sochách (bylo ho více než osm metrů), anebo dán začínajícím umělcům
např. v Tovačově na řezby, reliéfy či intarzie. Dub měl u paty více než 85 cm
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U příležitosti

100. výročí
nepřetržité
výroby lihu
v Kojetíně
zázemí ve výrobě páry, elektřiny,
vody, skladování, čištění odpadních vod a zpracování vedlejších
produktů pro další využití.
Vzhledem k vysoké kvalitě velejemného a bezvodého lihu je líh z produkce lihovaru Kojetín dodáván
k dalšímu zpracování a využití celému segmentu výrobců lihovin, dále
do farmaceutických a kosmetických
výrobků, k výrobě potravinářských
folií a v chemickém průmyslu. Kvalita a přesnost dodávek umožnila
výrazné zvýšení prodeje a získání
dalších významných obchodních
partnerů v zahraničí.
Významným mezníkem byla v únoru 2012 akvizice lihovaru společností Tereos TTD, a. s. Dobrovice,
která je největším zpracovatelem
cukrové řepy a výrobcem cukru
a lihu v ČR. Toto spojení se silným
výrobním partnerem je důležité jak
z hlediska budoucí stability výroby,
tak konkurenceschopnosti a také
i možnosti rozvoje a rozšíření o další vhodné technologie.
Významnou devízou lihovaru není
jen moderní technologie a zařízení, ale také vysoká odbornost pracovníků, kteří jsou schopni udržet
a zlepšovat technologie a výkony
továrny.
vedení závodu
a v osmi metrech délky kmene více
než čtyřicet centimetrů, nebyl prasklý. Škoda, že mě hned nenapadlo vzít
fotoaparát a zdokumentovat ho. Věk
stromu byl 150 - 160 let. Je smutné,
že druhý život stromu neumožnila
přízemnost všech zainteresovaných
a jejich „schopnost“ vidět ve stromu
něco víc než palivové dříví.
Lidé za to odpovědní, styďte se
a příště myslete i citem na něco, co
nás může přečkat.
PS: Z úhlu pohledu věčnosti
Jaroslav Přecechtěl

vás srdečně
zveme na

VEŘEJNÉ
PROHLÍDKY
LIHOVARU
KOJETÍN
které se uskuteční
ve dnech
6. června 2014
ve 13 hodin
7. června 2014
ve 13 hodin
13. června 2014
v 9 a ve 13 hodin

Sraz zájemců
o prohlídku
lihovaru
je na vrátnici závodu.
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Anketa k maturitám

English Corner

Květen je měsícem, kdy se konají na středních školách
maturitní zkoušky. Studenti gymnázia položili několika
maturujícím na gymnáziu v Kojetíně následující otázky:
1. Jak se cítíš před zkouškami a po zkouškách?
2. Popiš, jak ses připravoval/a na maturitu?
Tereza Hajdová
1. Před zkouškami
hrozně, po zkouškách uvidíme.
2. Spíš nepřipravovala, takže to bude
takové buď, anebo.
Jiří Matoušek

1. Jsem teda nervózní, ale už mám
za sebou češtinu,
tak teď už je to lepší. Před češtinou
jsem vůbec nevěděl, co mě čeká, to
byla nervozita, řekněme absolutní. Ale povedla se mi,
tak jsem se potom cítil dobře.
2. Tak já jsem se teda průběžně
učil celé čtyři roky, to mně hrozně
pomohlo, letos jsem celý rok dělal
maturitní otázky a teď vlastně poslední dva tři týdny jsem si to akorát
pročítal a opakoval.
Eliška Minaříková
1. Tak po zkouškách ještě nemám
a cítím se hodně nervózní, ale to
nejhorší už mám za sebou, tak doufám, že to bude v pohodě.
2. Učila jsem se. (hahahahaha...)

Jiří Toman

1.
Takže
před
zkouškami to bylo
vážně těžký, já jsem
celkem naivní, ale
nakonec, když už
to mám za sebou...
Po první zkoušce
to opadlo a teď už
štěstí, spokojenost.
2. Když řeknu, že jsem se moc nepřipravil, bude to dobrý, nebo ne?
(hahaha)
Angličtinu jsem ani neviděl, takže
v klidu, chemii jsem se učil asi nejvíc, i když jsem ji měl nepovinně,
češtinu jsem se učil až teď a zbytek
nic moc. No a to je asi všecko.
Veronika Mozgová
1. Před zkouškami jsem se cítila
špatně, čtyři dny jsem nejedla, čtyři
kila jsem zhubla, teď se cítím parádně.
2. Přípravu jsem hodně podcenila
a poslední dva týdny jsem se připravovala pořád.

Ptali se
Lukáš Procházka
a Vladimír Pavlík

Školní jídelna Kojetín připravuje:
Slavnostní oběd s překvapením
věnovaný dětem k jejich svátku
pondělí 2. června 2014
„Jídelna otevřená rodičům“
V týdnu od 9. do 13. června 2014 mohou rodiče sedět se svými
dětmi u stolu v jídelně a ochutnávat, co jejich děti obědvají.
Milí rodiče, máte tak příležitost přesvědčit se o tom, že pro naše
strávníky připravujeme jídlo zdravé, pestré a chutné. Budeme rádi
i za vaše připomínky a názory, které pak můžeme realizovat.
Vyhlášení „Strávníka školního roku 2013/2014“
Středa 18. června 2014
- v každé věkové kategorii strávníků budou vyhlášeni ti, co u nás
v tomto školním roce odebrali nejvíce obědů. Připravíme
pro ně nejen dárek, ale i občerstvení s příjemným posezením.

One of my favorite things to do when
I have free time (which isn‘t much
right now with two small children)
is play games. I like playing card
games, board games, jigsaw puzzles, and team games like Activity or
charades. I love Sudoku but I don’t
like doing crossword puzzles.
Card games are a lot of fun with my
family. Everyone is very competitive
but they are also good losers. Sometimes we play very funny card
games and everyone laughs a lot
and sometimes we play card games
that require more strategy.
Card games usually require one
deck of cards. A deck of cards
has four suits: hearts, diamonds,
spades and clubs. Each suit has
13 cards: ace, two - ten, jack, queen, and king. The deck also has two
jokers.
The most popular card games are:
rummy, canasta, bridge and hearts
(popular because of Microsoft Windows). Of course all forms of poker
are very popular, but poker is not
a typical card game for families to
play.
The simplest and most popular board game in America is probably
Sorry.
There are also may dice games
that are fun. My family likes Zonk
the best.
Summer holidays are a great time to
play games with family and friends.
Maybe this summer I’ll learn some
new Czech games.
Hope you are having a great springtime!
board game (bo:d geim) - desková
hra
jigsaw puzzle (ʤigso: pazl) - puzzle
charades (ʃəreidz) - šárády
crossword puzzle (kroswə:d pazl)
- křížovka
fun (fan) - zábava / zábavný
funny (fani) - vtipný
deck of cards (dek ov ka:dz) - balíček
karet
suit (sju:t) - barva
spades (speidz) - piky
clubs (klabz) - kříže
ace (eis) - eso
jack (ʤӕk) - kluk
rummy (rumi) - žolíky
Sorry (sori) - Člověče, nezlob se!
die / dice (dai / dais) - kostka/kostky
Jay Davis
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Mateřská škola Kojetín
Květen v MŠ Kojetín
Květen jsme tradičně zahájili besídkami ke Dni matek. Povídali
jsme si o tom, jaké naše maminky
jsou, co je baví a čím bychom jim
udělali největší radost. Společně
s třídními učitelkami předvedly děti
svá vystoupení, ve kterých zazněly
básničky, písničky, hrané pohádky
nebo tanečky. Všem maminkám
jsme popřáli hodně štěstí, zdraví,
lásky a poděkovali jim za jejich péči
a starostlivost. Závěrem tohoto vystoupení předaly děti maminkám
své vlastnoručně vyrobené dárečky,
které si pro ně připravily. Odměnou

pro všechny byl potlesk a rozzářené úsměvy všech přítomných.
V pondělí 19. května 2014 nejstarší
děti z obou mateřských škol odvezl
hned ráno autobus do Kroměříže
na dopravní hřiště. Navázali jsme

tak na podzimní návštěvu. Všechny
děti v roli řidičů koloběžek a kol získávaly praktické dovednosti v oblasti účastníka dopravního provozu,
upevnily si znalost dopravních značek a v roli chodců si vyzkoušely
základní pravidla silničního provozu.
Další společnou akcí dětí MŠ byl
tradiční školní výlet. Ve středu 21.
května 2014 odjely děti z celé MŠ
za poznáním exotických zvířat do
ZOO Lešná. Měli jsme možnost
vidět zvířata, o nichž jsme si vyprávěli ve třídách, seznamovali jsme
se s jejich životem. Děti měly plno
zážitků, v poledne se zakously také
do pořádného řízku a vůbec se jim
nechtělo z výletu domů.
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Ve čtvrtek 29. května 2014 Den dětí
oslavila třída „Sluníček“ a „Koťátek“
výletem do Jezdeckého oddílu AVC
Haná Polkovice, kde měly děti
možnost prohlédnout si celý areál.
Největším zážitkem však byla nejen
opravdová jízda na koni, ale také
možnost vidět úplně zblízka traktory, kombajn a další zemědělské
stroje.
Ani Kašpárek na nás nezapomněl
a přišel za námi s maňáskovou pohádkou, kterou zahrály dětem paní
učitelky.
A co nás čeká v červnu? Den dětí,
který další třídy oslaví podle vlastního připraveného programu. A protože se blíží konec školního roku,
rovněž se rozloučíme s budoucími prvňáčky v obřadní síni MěÚ
Kojetín. Nejvíce si ale užijeme her
na školních zahradách, tak doufáme, že červen bude konečně letní
a slunečný.
				
vedení MŠ
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Beseda o Vietnamu
Jedno květnové úterý si žáci a učitelé vyměnili místa. Dvě odvážné
sedmačky se totiž na popud učitelky Hajdasové rozhodly představit
zemi, jejíž občany mezi námi už
řadu let potkáváme. Mylně je máme
zařazeny jen jako prodejce levných
triček, ale že jejich rodná země má
svou jedinečnou a velmi bohatou
kulturu a řadu specifik, je pro mnohé z nás velkou neznámou. Se Simonkou Dao a Natálkou Junaštíkovou jsme se tak měli možnost vydat
daleko na východ a dozvědět se
spoustu zajímavostí. Mně osobně
doslova uchvátila soudržnost, pracovitost a vzájemná výpomoc vietnamských rodin. Jejich každodenní
setkání u jednoho stolu je rituálem
i tradicí, které se navzdory lákadlům
západního světa nevzdávají. Děti

Postřehy z cesty
do Anglie
„Pětidenní výlet do Anglie - Londýna
byl podle mých představ. Seznámil
jsem se s novými kamarády. Prošli jsme ty nejdůležitější památky
a budovy, oblasti. Viděl jsem to, co
jsem chtěl. Ze spousty věcí jsem byl
překvapen, některé jsem očekával.
Dozvěděl jsem se spoustu informací o Londýně od skvělého průvodce
Martina. Myslím si, že tento pobyt
měl pro mě přínos jak z hlediska poznání kultury, stylu života, památek,
tak i z hlediska procvičení a zdokonalení anglického jazyka. První den
jsem rodině skoro nerozuměl, ale
druhý den jsem jim rozuměl lépe.
Za pár dní/týdnů bych plynule rozuměl. Věc, kvůli které bych se hodlal
do Anglie vrátit je: Ubytování u rodin. To je tak ta nejpřínosnější věc,
ostatní věci jsou každý rok stejné.

už od útlého dětství svůj volný čas
s naprostou samozřejmostí věnují
pomoci rodičům a prarodičům, později pak hlídání malých sourozenců.
Řekněme si upřímně, kolik hodin
denně mnozí z nás (děti nevyjímaje)
strávíme u počítačů.
Celá beseda byla navíc příjemně
osvěžena i ochutnávkou typických
vietnamských jídel, mezi kterými pochopitelně nemohly chybět tradiční
závitky, které už ostatně zdomácněly

i u nás. Kromě ochutnávky jsme si
také poslechli několik vietnamských
písniček v podání jejich pop-stars,
ale i děvčat samotných. Takže celou
besedu jsme do slova vnímali všemi
smysly.
Simonko a Natálko, vaše beseda se
nám všem moc líbila a ještě dlouho
jsme si o ní povídali. Díky za toto
milé a příjemné obohacení naší práce!
Petra Pavlíková

Z hmotných věcí se mi asi nejvíce líbil Legoland a London Eye. Dovolím
si tento výlet ohodnotit na ****+ (4*+).
Jedinou věc, kterou bych změnil, je
způsob dopravy. Ale vzhledem k náročnosti a rizikům letecké přepravy
to plně chápu a respektuji. I cesta
23 hodin autobusem jde přežít.“
P. Pospíšil

za branami Legolandu se slovy: „Za
sedm hodin venku“. Určitě bych nic
neubírala. Jen je škoda toho jednoho dne, který jsme mohli strávit
u Stonehenge nebo na pikniku
v Hyde Parku. Byl to super výlet
a jezdila bych klidně každý rok.“
N. Skřipcová

„Zjistila jsem, že angličtina je o hodně těžší, než jsem si myslela. Všichni mluví moc rychle a jezdí vlevo. Ale
to nejtěžší na tom bylo sníst ty jejich
obří večeře. Dvacet minut do sebe
ládujeme párky a ta paní nám ještě nabídne zmrzlinu... A odmítnout
ji bylo těžké, protože vysvětlit staré
dámě, že děti nechtějí zmrzlinu, je
prakticky nemožné. Mám sice závratě, ale na London Eye bych šla
zas a znovu. Madamme Tussaud‘s
taky nikdy neomrzí a na korunovační klenoty bych mohla čučet pořád.
Bylo úžasné, že nás učitelé opustili
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Pěvecký úspěch
našeho žáka
V pondělí 28. dubna 2014 se Vojtěch Ošťádal, žák 6. B třídy ZŠ
nám. Míru Kojetín, zúčastnil krajského kola pěvecké soutěže žáků
základních škol Olomouckého kraje „O hanáckyho kohóta“. Ve velké
konkurenci zpěváků z celého kraje
získal ve své kategorii krásné třetí

místo s lidovými písněmi „Za horama svitá“ a „Nes mě, koníčko, nes“.
Písně musel zazpívat před odbornou porotou a zcela zaplněným
sálem prostějovského klubu DUHA
„a cappella“, tedy bez hudebního
doprovodu.
Blahopřejeme Vojtovi ke krásnému
umístění a děkujeme mu za vzornou reprezentaci naší školy. „Vojto,
ať ti to pořád tak pěkně zpívá!“
Bronislava Mračková

Pobyt v přírodě - Jelenovská

(12. - 16. května 2014) pro žáky 3. a 5. třídy

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Zpátky do pohádky
V úterý 22. dubna 2014 se žáci naší
školy vydali do nedalekých Zdounek, aby si připomenuli naše nejkrásnější televizní pohádky.
Celý měsíc Kulturní dům ve Zdounkách nabízel nejen dětem, ale i dospělým výstavu s názvem „Zpátky
do pohádky“.
Bylo zde vystaveno šedesát originálních pohádkových kostýmů
z archivu Československé televize z let 1969 až 2008. Viděli jsme
například krásné šaty Zlatovlásky
a jejího Jiříka nebo nádherné šaty
Popelky - té, kterou televize vysílá
jen černobíle, kostýmy z večerníčků
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o Krakonošovi, z pohádek Sedmero krkavců, Koloběžka I., Ať přiletí
čáp, královno! a další.
Velký zájem byl o moderní pohádku
Anděl Páně, která nám předvedla osm kostýmů. Celou výstavou
nás provázela pohádková babička
a žáci museli plnit úkoly u každé
z patnácti pohádek - u Popelky přebírali hrách a čočku, jinde hledali
perly nebo poznávali melodie a písničky z pohádek.
Výlet to byl moc hezký i poučný
a ještě v hodinách výtvarné výchovy jsme si pohádky připomenuli
a zkusili si je sami namalovat.
Marie Němečková
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Týden zdraví
na naší škole
V měsíci květnu probíhal v naší
škole Týden zdraví. Vyznačoval
se množstvím aktivit na prvním
i druhém stupni, na kterých se spolupodíleli žáci, pedagogové i externí hosté a organizace. Navštívili
nás postupně jednotlivé záchranné
a bezpečnostní složky integrovaného záchranného systému (IZS),
které předvedly žákům efektivní
systém spolupráce a koordinace
orgánů státní správy a samosprávy
při provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události.
Naši školu navštívili členové Hasičského záchranného sboru, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, Policie České republiky
a Městská policie v zastoupení Jiřího Hübnera, velitele MP Kojetín.
V rámci zdravého životního stylu

dětí přijeli lektoři Nadačního fondu
Albert „Zdravá pětka“ a uskutečnili
zážitkový program. Studentky lékařské fakulty zabývající se dentální hygienou dětí naučily naše žáky
jak pečovat o své zuby. Dům dětí
a mládeže připravil teoretické
i praktické dopravní soutěže a testy.
Žáci druhého stupně nacvičili praktické ukázky první pomoci formou
scének a soutěží.
V terénu si žáci v rámci projektového dne vyzkoušeli aktivity OMU
(ochrany člověka za mimořádných
událostí).
Ředitelka školy Olga Odehnalová
zakoupila pro školu interaktivní výukový program „Drogy trochu jinak“
s neomezenou multilicencí webové
aplikace. Jednotlivé třídy si program průběžně vyzkoušely v učebně ICT. Cílem bylo dospívající mládež zábavným a efektivním způsobem seznámit s problematikou drog
v dotaznících a testech. Pro mladší
žáky nabízí tento výukový program

hry, kvízy, křížovky a osmisměrky, které dětem prozradí mnohé
o správnosti jejich chování, využívání volného času, zdravotním
stavu, rodinných vztazích, sociální
zdatnosti a vědomostech.
Týden zdraví v naší škole byl týdnem zajímavým a podnětným. Byl
týdnem mnoha otázek a odpovědí
a vzhledem k tomu, že žáci naší
školy jsou zvídaví, dostalo se jim
odpovědi na mnoho otázek o zdraví
a jeho významu pro nás pro všechny.
D. Luxová

Soutěž „Naše sovy“

Zdravé zuby

Pobyt v přírodě

Spolupráce s městsku policií

Soutěž - výtvarná výchova

Kurz plavání v Kroměříži

Dopravní výchova

Dopravní výchova

Dopravní výchova

Spolupráce s hasiči v Kojetíně
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Základní škola Sladovní Kojetín
Beseda
na Městském
úřadu v Kojetíně
V rámci výuky předmětu Finanční
gramotnost na naší škole se uskutečnila na radnici beseda žáků
s představitelkou městského úřadu
Hanou Večeřovou, vedoucí finančního odboru v Kojetíně.
Žáci nejprve zhlédli velmi zajímavou
prezentaci. Ta byla zaměřena na
oblast financování města. Dověděli
se, jak se finance v Kojetíně rozdělují, jaké byly výsledky hospodaření

Dopravní soutěž
Tak jako každý rok jsme pro žáky
naší školy připravili dopravní soutěž.
V přípravném období nás ve škole
navštívili příslušníci Městské policie
v Kojetíně. Žáci si společně s poli-

v minulém roce a jiné zajímavosti
o hospodaření našeho města.
Po prezentaci následovala krátká
diskuse. Všechny získané informace si žáci zapisovali do připravených pracovních listů. Závěrem

bychom chtěli Haně Večeřové poděkovat za velmi názorný a srozumitelný výklad a těšíme se na další
spolupráci v příštím školním roce.

cisty zopakovali dopravní značky,
připomněli si základní vybavení
kola, zásady bezpečné jízdy na kole
a na kolečkových bruslích. Městské
policii v Kojetíně děkujeme za trpělivost i čas, který věnovali našim
žákům.
Ve školním kole dopravní soutěže
žáci nejdřív vyplnili test, který pro-

věřil jejich teoretické znalosti pravidel silničního provozu, dopravních
značek a řešení dopravních situací. Ve druhé části si vyzkoušeli své
praktické dovednosti při jízdě na
jízdním kole. Obě tyto části nejlépe
zvládli David Farkas, Karel Kozler,
Vanesa Oláhová a Sabina Čurejová, kteří si tímto vybojovali postup
do okresního kola dopravní soutěže
v Přerově, kde po velkém boji pro
naši školu získali nádherné 2. místo. Karel Kozler se stal nejlepším
cyklistou a celou soutěž vyhrál.
Našim reprezentantům blahopřeji
k dosažení vynikajícího umístění
a děkuji za vzornou reprezentaci
naší školy.

Monika Šišková

Radka Dufková

Gymnázium Kojetín
Gymnázium Kojetín
v Technickém muzeu
v Brně
Dne 10. dubna 2014 jsme se my,
žáci Gymnázia Kojetín, vydali na
exkurzi do Technického muzea
v Brně.
Pokusy o založení Technického
muzea v Brně (TMB) byly již v roce
1924, kdy vznikl výbor pro založení technického muzea na Moravě.
Přímým předchůdcem TMB byl Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu
a technické práce, který fungoval
od roku 1936, svoji činnost plně
rozvinul až po roce 1948. V 50. le-
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foto: Pavlína Coufalová, V3
tech 20. století bylo muzeum přesunuto do barokní budovy na rohu
Orlí a Josefské ulice v Brně, také
bylo zestátněno a stalo se součástí Národního technického muzea
v Praze. Ve druhé polovině 90. let
20. století se muzeum přesunulo
do nové budovy v Králově Poli na

foto: Pavlína Coufalová, V3
ulici Purkyňova 105, kde jsme ho
navštívili i my.
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Gymnázium Kojetín
Po příjezdu jsme si za muzeem
prohlédli vystavená letadla MIG-21
a Aero L-39 Albatros. Poté jsme se
rozdělili na dvě skupiny. První měla
komentovanou prohlídku o parních
strojích a vodních turbínách, druhá

skupina mezitím navštívila technickou hernu, kde jsme si vyzkoušeli
zajímavé fyzikální pokusy, poté se
obě skupiny vyměnily. Na závěr
jsme dostali rozchod, někteří jej
využili k občerstvení, jiní k dalšímu

procházení muzea, kde byla k vidění například expozice nožů, elektronových mikroskopů a leteckých
modelů.
I když nám počasí nepřálo, o zábavu bylo postaráno.

Co mě při návštěvě Technického muzea nejvíce zaujalo:
Anna Křepelková (V3):
„...část expozice věnovaná významnému vynálezci spjatému s brněnským prostředím, Viktoru Kaplanovi, profesoru Německé vysoké školy technické v Brně, konstruktéru
nového typu vodní turbíny - turbíny
Kaplanovy. To bylo zajímavé a nikdy jsem nic takového neviděla.
Mít tak něco takového doma, to by
bylo...“
Pavlína Coufalová (V3)
„...nejvíce se mi líbil exponát vystavěný ve vodních motorech a to je
lopatka, která prošla kavitací. Dozvěděli jsme se, že když klesá tlak,
tak se tvoří bubliny a to následně
způsobuje kavitaci. To, čím lopatka
prošla, mě ohromilo nejvíce. Divila
jsem se, že tohle voda dokáže udělat...“
Jan Hrušák (V2):
„...nejvíc se mi líbila motorka, o které nikdo nevěděl, jak se jmenuje,
nakonec to asi byla Jawa 500...“

Rozhovor
s Jakubem Dvouletým
Jakub je žákem kvarty našeho gymnázia a věnuje se lezení na obtíž-

Lucie Kamencová (V3):
„...podle mě byla nejzajímavějším
exponátem vystavená lopatka turbíny, která byla „divně“ rozbitá, proděravěná a zajisté už nepoužitelná.
Od průvodce jsme se dozvěděli,
že za tímto problémem, kterého
se děsili všichni konstruktéři vodních turbín, byla kavitace. Jedná se
o vytvoření bublin při poklesu tlaku,
které při vymizení podtlaku, kolabují - vybuchnou - za vzniku rázové
vlny, která ničí materiál lopatky...“

Jakub Okruhlica (V2):
„...exkurze se mi hodně líbila. Zaujaly mě tam hlavně motorky a auta.
Největší zážitky byly: jak jsme hned
ze začátku promokli, jak pan učitel
Přikryl povídal o závodu 24 hodin
a jak jsme nemohli přijít na to, jestli je to Jawa 175 nebo Jawa 500.
Škoda jen, že jsme se na cestě
zpátky nestavili v McDonaldu na
Rohlence. Tuhle exkurzi bych si rád
brzo zopakoval i s panem učitelem
Přikrylem...“

foto: Pavlína Coufalová, V3

foto: Lucie Kamencová, V3

Šimon Horný, Čeněk Bleša,
Pavel Křepelka, Pavel Němec,
Stanislav Valenta (1. ročník),
Jiří Tobolák (V3)

nost většinou po umělých stěnách.
Má za sebou už hodně práce ve
sportu, který není zrovna nejběžnější, a proto jsme mu položily několik
otázek.

jsem závodil v Rakousku a v Norsku,
kde jsem skončil celkově sedmnáctý
v Evropě. V červnu jedu do Skotska
a v září, pokud to vyjde, na mistrovství světa do Nové Kaledonie.

Kdy jsi začal s lezením?
Začalo to na táboře u Čáslavi. Se
skautem jsme šli slaňovat na skály.
Závodně jsem ale začal až 16. září
2010

Máš speciálně upravený jídelníček?
Před tréninkem jím rychlé cukry, jogurt s rohlíkem. Hlavně ne sýry, uzené nebo bůček. Většinou si dám na
tréninku jablko nebo banán a poté
už nejím, až ráno.

Kdo tě podpořil?
Celá rodina mi fandí a prarodiče mě
finančně sponzorují. Peníze jsou
třeba na cestu a na výbavu.
Jaké jsou tvé úspěchy?
Letos jsem vyhrál všechny dostupné
závody v republice. Na mistrovství
ČR jsem byl loni čtvrtý a na mistrovství Slovenska druhý. Minulý rok

Posiluješ kvůli závodění?
Ani ne, základem je lezení. Nechci
velké svaly, protože ty jsou těžké
a v mé věkové skupině (mládež) to
není potřeba.
Jaké máš při lezení pocity?
Všechno je to o náladě. Když mám
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Gymnázium Kojetín
problémy, tak se i bojím, ale jinak
si to spíš užívám, zvlášť když lezu
s partou. Jinak je to nuda.
Jaký je princip?
Jde o obtížnost postavené cesty, ten
kdo vyleze nejdál, vyhrál.
Jaké jsou tvé rekordy?
Na skále je to 40 metrů a na stěně
23,5 metrů - výškově. Obtížnost
8 (skála) a 9 + (překližka).

Zranil ses někdy?
Jen povrchová zranění, odřeniny,
natažení svalů a šlach. Není zde
velké riziko úrazu. Vše záleží na
správném jištění.
Přejeme hodně sportovních úspěchů doma i v zahraničí.
Rozhovor připravily
Alexandra Hájková
a Nikola Soušková.

DDM Kojetín informuje
Bezpečné
město Kojetín
V sobotu 3. května 2014 se v našem městě pohybovalo nezvyklé
množství policistů, vojenských policistů a hasičů a to ne proto, že se
něco přihodilo, ale proto, že nám
chtěli předvést svou práci.
Na prostranství u polikliniky se sešly bezpečnostní a ochranné složky
Olomouckého kraje, a to Městská
policie Kojetín, Policie České republiky - policisté územního odboru Přerov a obvodního oddělení

O koblížkovi
- výukový program
„V pátek 9. května 2014 jsme jeli do
Kojetína na Domeček. Seznámili

14

Kojetín, Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje územní odbor Přerov požární stanice Kojetín
a požární stanice Přerov a Sbor
dobrovolných hasičů města Kojetín,
Vojenská policie, Záchranná brigáda kynologů Olomouckého kraje
výcvikové středisko Vlkoš, Český
červený kříž, Bezpečnostní agentura Aragon security a Vojenský veterán klub Boskovice - Boskovický
Sedmizubec. Všechny tyto složky
měly přichystány program složený ze statických i dynamických
ukázek. Mohli jsme se například
podívat na zásah vojenské policie

jsme se s kuchyňkou a zahráli jsme si divadlo. Potom
jsme odešli do kuchyňky
a udělali si těsto na koblížky. Do koblížků patří: mléko, kvasnice, vajíčko, polohrubá mouka, cukr. Dali
jsme to všechno dohromady a nechali těsto nakynout. Šli jsme do herny
a udělali jsme si papírového
koblížka. Potom jsme si pochutnali
na našich koblížkách. A při obědě
jsme odmlouvali, že jsme nechtěli
obědvat“.
Petr Horák, 2. roč.
ZŠ a MŠ Měrovice nad Hanou

proti narušiteli, ukázky výcviku psů,
zákrok pořádkové jednotky, vystřihování uvízlého z auta, či hašení
auta. Vstupy byly doplněny ukázkami bojového umění ZK Bujinkan
DDM Orion Němčice nad Hanou.
Na stanovištích těchto složek si
bylo možno prohlédnout jejich vozidla a pro děti byly přichystány
soutěže. Všichni si mohli vyzkoušet
laserovou střelnici, sestavit portréty
„pachatele“, u Českého červeného
kříže vyzkoušet resuscitaci, kterou
můžeme zachránit život. Doprovodný program s jízdou zručnosti měla
i Městská policie Kojetín a s DDM
Kojetín si děti také mohly zasoutěžit. Z pravé polní kuchyně se linula vůně vojenského guláše, který
připravil Boskovický Sedmizubec.
Celým programem nás doprovázelo a navozovalo skvělou atmosféru
Radio Haná. I přes ne příliš příznivé počasí se toto akční odpoledne
vydařilo a akci mohli navštívit nejen
žáci škol, ale i široká veřejnost.
ddm

...“naučili jsme se, že se koblížek
nepeče, ale smaží. A také jsme vyráběli koblížky z papíru, každý měl
svého na krk“.
Hana Černocká , 3. roč.,
ZŠ a MŠ Měrovice nad Hanou
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DDM Kojetín informuje
se vždy dělily na tři a tři účastníky.
I při náročnosti otázek a velké konkurenci účastníků to dopadlo velmi
zdárně a výherci každé kategorie
postupují do krajského kola Zlatého
listu 2014 do Olomouce.

Zlatý list
V pondělí 12. května 2014 proběhl již 42. ročník této přírodovědné
soutěže. Do soutěže se přihlásily

Ferda Mravenec
- výukový program

Kdo si hraje, nezlobí
Zdravím všechny příznivce našeho
„domečku“ a veškerého modelaření
zvláště.
Je úplně fujky neděle, ani psa by
nevyhnal, což je ideální čas na modelaření. Mé ruce přímo prahnou
po tom něco užíznout, přibrousit,
nabarvit, slepit. Jsem totiž nažhavený tak, jako asi stovka podobně potrefených, co jsme se včera
(17. května 2014) sjeli z celé Moravy
i Čech v krásném starobylém městě
Znojmě.
Tradiční „Modelbranní“ pořádá Modelářský klub a Dům dětí a mládeže Znojmo. Do akce jsou zapojeny
i všechny ostatní kroužky a vytvoří
celodenní maraton nepřetržitých
scén a akcí pro každého, od batolat
po letité seniory.
Jeli jsme z Kojetína na tuto akci již

Taneční soutěž
„O erb města Litovel“
V měsíci květnu se taneční soubory
při DDM Kojetín zúčastnily taneční

celkem čtyři školy ZŠ náměstí míru,
ZŠ Svatopluka Čecha, ZŠ Tovačov
a Gymnázium Kojetín. Celkový počet účastníků bylo 66 to znamenalo, že se celkově na trasu soutěže
dostalo jedenáct družstev, které

Výukový program „Ferda Mravenec“
probíhá přes jarní měsíce na DDM
Kojetín. Program je určen pro děti
z MŠ a pro první stupeň ZŠ. V měsíci květnu se zúčastnily výukového
programu děti z MŠ Uhřičice.

podruhé a předem nadšeni. Nádherné modely, známí a super atmosféra zakončená převzetím několika hřejivých ocenění. Jen někteří
z nás se odhodlají jít s kůží na trh.
Naše mládež z Kojetína však tuto
odvahu má a jsem rád, že můžu být
u toho, když přebírají ceny třeba
na Velikonoce v Prostějově, v zimě
v Hradci Králové. A kluci se prosadili i u sousedů na Evropských akcích v Bratislavě. Letošním velkým
překvapením bylo 1. místo v Maďarském Mošoni začátkem dubna.
Tímto chci vyjádfřit uznání Ondrovi
Mořickému, bratrům Bíbrovým, Mirovi Mikulíkovi. Jsem však rád, že
jsou i ostatní, ti, co si něco postaví
jen tak, sami pro sebe, pro radost,
to stačí.
Vždyť modelařinu provází heslo
„Kdo si hraje - nezlobí“. A když, tak
ne tolik. Takže letu zdar - na mě
kouká z krabičky křídlo Morána.

Za kroužek Plastikových modelářů
Miloslav Ševeček

soutěže s názvem „O erb města Litovel“. V prostorné sportovní hale se
sjelo více než 80 tanečních souborů
z celé Moravy. A opravdu se bylo na
co dívat. Soutěžních kategorií bylo
mnoho, diváci tak mohli zhlédnout

taneční vystoupení různých žánrů.
Nechyběla ani pěvecká vystoupení,
která zpestřila již tak na zážitky bohatý program.
Roztleskávačky se představily
s energickou taneční choreografií
„Cheer you up!“ a v kategorii ostatních tanců mezi mnohdy i staršími
konkurenty získaly krásné druhé
místo. Kroužek Freedance se představil s velmi originální skladbou
„Crazy mackemore“ a také se těšil
pěknému umístě Děvčata si vytančila v bohaté konkurenci čtvrtou
příčku.
Po celou dobu vládla ve sportovní
hale příjemná atmosféra, ke které
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přispěla také prostornost haly, dobrá organizace pořadatelů a bohaté ceny pro vystupující tanečníky.
Kromě diplomů si tak naše děvčata
za své výkony přivezla také chutný
dort.
Krásná umístění nás všechny moc
těší, věříme, že se našim tanečním
souborům bude dařit i příští rok
a opět svou píli zúročí na různých
vystoupeních.

Za taneční soubory Lenka Křeháčková

Taneční soutěž
„Olomoucký talent“
Další taneční soutěží byl „Olomoucký talent“, kterého se zúčastnily
opět taneční kroužky Freedance
a Roztleskávačky. Konkurence byla
veliká, sjelo se na pět set tanečníků
z celého okolí, tudíž DDM Olomouc
praskal ve švech.
Naše soubory byly v nelehké situaci, jelikož ani jeden kroužek nebyl

v plném počtu. Přesto se dívky rozhodly zabojovat a poprat se o umístění. Freedance se svou skladbou
příjemně oživil taneční kategorii,
ve které soutěžil, Roztleskávačky
mohly porovnat své síly tentokrát
ve vlastní skupině určené přímo
roztleskávačkám.
Oba taneční soubory si vedly výborně, odvezly si drobné ceny za
své umístění a především udělaly
radost vedoucím kroužků.
Děkujeme!

Připravujeme:
2. června 2014
Cesta není hřiště
- výukový program pro ZŠ
zaměřený na dopravní výchovu
6. června 2014
Finále Velké ceny DDM
„O putovní pohár
ředitelky DDM Kojetín“
- závody dračích lodí
24. června 2014
O putovního Jaryna
- turnaj školních družstev
v ringu
26. června 2014
Běh proti drogám
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Lenka Křeháčková
foto: Martin Pospíšil

LÉTO S DOMEČKEM:
29. 6 - 5. 7. 2014

Cyprinus Carpio - rybářský pobytový tábor
v Nejdku u Bělotína
30. 6. - 4. 7. 2014 Cheerleaders - letní příměstský tábor
pro roztleskávačky (od 6 let)
30. 6. - 4. 7. 2014 Sportujeme s Noemi - letní příměstský tábor
(od 7 let)
7. 7. - 11. 7. 2014 Po stopách profesora Zichyho - letní příměstský
tábor (od 7 let)
7. 7. - 11. 7. 2014 Svět fantazie - letní příměstský tábor (od 6 let)
13. 7 .- 25. 7. 2014 Já padouch - letní pobytový tábor
14. 7. - 18. 7. 2014 Cesta do pravěku - letní příměstský tábor
28. 7. - 1. 8. 2014 Pohádková prázdninová dopoledne pro nejmenší
(3 - 6 let)
3. 8. - 8. 8. 2014 	Outdoor - outdorový pobytový tábor (od 12 let)
4. 8. - 8. 8. 2014	Legendární parta - letní příměstský tábor (od 8 let)
9. 8 .- 16. 8. 2014 Rebelové - taneční pobytový tábor - Třemešek
11. 8. - 15. 8. 2014 Pohádková prázdninová dopoledne pro nejmenší
(3 - 6 let)
18. 8. - 22. 8. 2014 Kreativní týden - letní příměstský tábor (od 7 let)
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Z akcí, které se konaly:

„Módní poradna aneb Setkání se stylistkou“
Výsledky výtvarné soutěže
Namaluj jaro:
1. místo - mobilní závěs s motýlky:
Sabina Hlaváčová, Simona Šestořádová, Andrea Červeňáková,
žákyně 6. tř. ZŠ Svat. Čecha

Dětské oddělení vyzdobené výrobky z výtvarné soutěže Namaluj jaro

2. a 3. místo - květiny v nadživotní
velikosti: Šarlota Balážová 10 let,
Pavlína Kargerová 11 let,
ZŠ Svat. Čecha

Připravované akce na červen

Besedy pro žáky 4. tříd ZŠ
Kam až dojedeš od věže
tovačovského zámku
- pověsti Kojetínska a Tovačovska

Moravské pověsti
- beseda pro 2. stupeň
ZŠ Sladovní Kojetín

Knihovnická minima
- pro všechna
předškolní oddělení
mateřských škol v Kojetíně

Inzerce
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Městské kulturní středisko Kojetín
Kácení Máje
na nádvoří VIC
V pátek 23. května 2014 se rozhodli pracovníci MěKS Kojetín spolu
s Hanáckou besedou uspořádat
tradiční kácení máje, které se již
druhým rokem odehrává na nádvoří
Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně. Tam je májka chráněna před větry, i před možnými
lupiči, kteří by ji chtěli Koječákům
uzmout. K večeru, v šest hodin, se
sešli všichni účinkující, včetně dětí

Divadelní představení
Dovolená po česku
Ve středu 21. května 2014 přivítala
Sokolovna známý a osvědčený Divadelní spolek Kroměříž.
Ten přijel pobavit diváky hořkosladkou komedií Dovolená po česku, autora Romana Vencla. Mladý
autor Roman Vencl absolvoval
Jamu, obor činoherectví. Účinkoval
v Divadle U stolu, v Národním divadle Brno, v Městském divadle Brno
a v Moravském divadle. Mimo hraní
se věnuje režii a je autorem několika divadelních komedií.
Dovolená po česku sklidila i v Kojetíně velký úspěch, který byl podmíněn nejen výborným scénářem, ale
i skvělými hereckými výkony. Dva
manželské páry si užívají dovolenou na jachtě někde v Řecku. Vik-

Výstava
Židovské hřbitovy
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Název Zapomenuté kroky nese výstava autorky Vlasty Krautové. Na
desítkách fotografických snímcích
mapuje autorka židovské hřbitovy Čech, Moravy i Slezka od roku

ze Sluníčka. Ty zahájily celou slávu tancem Anko rozmilá a pásmem
Vandrovala Blecha. Přestože děti
nebyly oblečeny v krojích, vystoupení se povedlo a působilo na diváky
přirozeně. Poté nastoupili na pomyslnou scénu naši Hanáci, kteří předvedli, co všechno se může semlít
okolo jedné májky. Ponocný, který ji
měl hlídat, raději popíjel s obecním
policajtem „šláftruňk“ a nedbali ani
na příchod starosty, který chtěl pro
své vlastní obohacení prodat májku za pouhých deset korun židovi.
Navíc se jí chtěli zmocnit zloději

z nedalekých Křenovic a Uhřičic.
Ty naštěstí svou přesnou muškou
skolil myslivec. Nebýt včasného zákroku pana Dr. Bala se soukromou
ordinací na Závodí a jeho sličné
sestřičky, byli by jistě oba zloději zaplatili za svůj čin životem. Nakonec
si májku pokácela kojecká chasa,
které koneckonců patřila a pak už
se zpívalo a tančilo při harmonice
až do pozdních nočních hodin.
Poděkování patří především Hanácké besedě, která se postarala
o příjemnou lidovou zábavu.
-miza-

tor (Radek Svoboda) je divadelní
herec a jeho partnerka Alena (Kateřina Hudečková) se živí dočasně
venčením psů. Na druhou stranu je
tu vyzrálá psycholožka Eva (Klára
Havránková) a její „nevyzrálý“ muž
Jan (Roman Malinský). Prosluněnou pohodu dovolené naruší pozitivní těhotenský test nalezený Viktorem, který neváhá a hned gratuluje Evě, jelikož se svou partnerkou
už přes půl roku nespí. To ovšem

ještě netuší, že Eva děti mít nemůže. To rozpoutá gejzír komických
dialogů, nečekaných zvratů zakončený nečekaným rozuzlením. Autor
hry využil typických rysů české povahy, které ve hře dokonale rozvíjí
a někdy i trochu paroduje. Děkujeme kroměřížským za pěkné
zpříjemnění středečního večera
a těšíme se na jejich další návštěvu
u nás v Kojetíně.
-miza-

1975 do současnosti. Navštěvník
může vidět fotografie zachycené
ve Vamberku, Třebíči, Holešově,
Praze, Frýdku-Místku a Moravské
Ostravě.
Výstava je výjimečná i tím, že na
snímcích je zachycen i židovský
hřbitov, který byl zničen v éře socialismu a dnes již neexistuje. Kon-

krétně se jedná o židovský hřbitov
v Moravské Ostravě. Výjev, na
němž je vidět jáma plná náhrobků,
které byly následně zahrnuty hlínou
působí silně emotivně. Mezi lokality,
které autorka expozice mapovala
téměř 35 let patří i židovský hřbitov
v Kojetíně, z něhož pocházejí i jedny z nejnovějších fotografií.
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Městské kulturní středisko Kojetín
Výstava má dvě roviny, jedna z nich
je dokumentární, seznamuje nás
s místy, které byly řadu let opomíjeny a můžeme je srovnat ve více časových intervalech. Druhou rovinou
je část umělecká, kde autorka nabízí pohled na poezii zapomenutých
zákoutí židovských hřbitovů v kontrastu s přírodou. Snímky působí
sentimentálně a zamyšleně, jakoby
židovské hřbitovy stály opomenuty
stranou od civilizace a žili si svůj
vlastní život.

Výstavu můžete navštívit do 1. srpna 2014 v prostorách galerie VIC na

Masarykově náměstí 8 v Kojetíně.
-miza-

Kam za kulturou
MěKS Kojetín a Kanoistika Kojetín zvou na
vodácky zaměřenou akci

Stálá expozice muzea

ZTRACENÁ TVÁŘ HANÉ

(Ze života na Hané - lidový kroj a tvorba, selská jizba,
vybavení domácnosti, řemesla, zemědělství, kuriozity...)

Expozice muzea VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
Otevřeno: po - pá: 9.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00 hodin
so, ne: po telefonické dohodě - 774 001 403
Výstava fotografií židovských památek

VLASTA KRAUTOVÁ

ZAPOMENUTÉ KROKY
ŽIDOVSKÉ HŘBITOVY 1975 - 2014

Výstava fotografií židovských památek
Čech, Moravy a Slezska
Výstava otevřena od 19. května do 1. srpna 2014
Galerie Vzdělávacího a informačního centra
Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Otevřeno: po - pá: 9.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00 hodin
so, ne: po telefonické dohodě - 774 001 403
Pro děti k jejich svátku

VÍTÁNÍ LÉTA

!

pátek 6. června 2014 - 17.00 ŠENA
hodin
RU vystoupení...
Program: taneční, hudební a divadelní
Z
VIC Kojetín, Masarykovo
AKCE nám. 8, Kojetín

SJÍŽDĚNÍ ŘEKY MORAVY
OD BOLELOUCE DO KOJETÍNA

sobota 21. června 2014 - 10 hodin
sraz v 9.30 hodin na Loděnici Kojetín,
cena: dospělá osoba - 150 Kč, dítě - 80 Kč
(v ceně: přeprava lodí, doprava autobusem,
organizátor na vodě, pojištění, pitný režim, špekáček)
Pozor - počet míst omezen!!!
MěKS Kojetín zve všechny děti za vysvědčení na

divadelní pohádku

čtvrtek 26. června 2014 - 17 hodin
nádvoří VIC Kojetín, Masarykovo nám. 8, Kojetín
Navštivte nové webové stránky
Městského kulturního střediska Kojetín

WWW.MEKSKOJETIN.CZ
Naleznete zde informace o kulturním dění
a akcích na Sokolovně,
Vzdělávacím a informačním centru,
městské knihovně i v zájmových souborech...

Město Kojetín a MěKS Kojetín zvou na

KOJETÍNSKÉ HODY
15. - 17. srpna 2014
Třídenní městské slavnosti

Páteční a sobotní program: výstavy, diskotéky pro děti
i mládež, Kojetínská kytara, divadla, setkání harmonikářů,
turnaj ve volejbalu, hasičské závody, hodová zábava...
Nedělní program: krojovaný průvod s Ječmínkovou jízdou
králů, předání hodového práva, přehlídka
národopisných souborů, koncert dechové hudby,
mažoretky, soutěž v pojídání pukačů,
koncerty kapel NoName, Arrhythmia, Loco Loco...

KOJETÍNSKÉ Hudební léto

18. - 22. srpna 2014
týden hudby všech žánrů na Masarykově náměstí
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Centrum sociálních služeb Kojetín
Bylinky a naše zdraví
Poslední dubnovou středu 30. dubna 2014 se v naší Víceúčelové
klubovně CSS Kojetín uskutečnilo
zajímavé setkání s Jarmilou Podhornou, která k nám společně se
svými dvěmi asistentkami zavítala
z Brodku u Konice.
Přednáška o bylinkách, jejich účincích, způsobech získávání léčivých látek ať už z pupenů rostlin
či ostatních částí bylin, jaké jsou
začátky podnikání v takovém oboru a mnoho dalších informací, to
byl důvod, proč se v klubovně toho
dne sešlo 59 seniorů. Jelikož kapacity klubovny jsou omezené,
paní magistra svolila ke dvěma
přednáškám, v dopoledních i odpoledních hodinách. Dopolední
program byl určen především pro
studenty Virtuální univerzity třetího
věku, kterým měla tato přednáška
posloužit jako doplňující studijní

Výlet
do Muzea kočárů
v Čechách pod Kosířem
Na svátek druhého „zmrzlého
muže - Serváce“ 13. května 2014
jsme se společně s našimi klienty
a dalšími seniory vydali na autobusový výlet do Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem.
I když počasí bylo více aprílové než
květnové, nedali jsme se odradit
a v odpoledních hodinách nastoupili postupně u všech Domů s pečovatelskou službou do autobusu
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materiál k ukončenému semestru.
Ten byl věnován pěstování a využití čínských bylinek. Téměř o všech
rostlinkách, které byly v letním semestru VU3V zařazeny do výuky,
studenti uslyšeli i z úst odbornice
na bylinky Jarmily Podhorné. Ta
se soustředí především na výrobu
bylinných tinktur, mastí, olejů a výluhů.
Po skončení přednášky byl dán
prostor k individuálním konzultacím s paní Podhornou, která se
snažila seniorům hned na místě
doporučit tu nejsprávnější tinkturu

a bylinku na jejich neduhy.
Zájem o bylinky a samotnou přednášku byl velký, což potěšilo nejen nás, ale i samotnou paní Podhornou. Jsme rádi, že jsme mohli
uspokojit zájem alespoň některých
seniorů z Kojetína o tento druh
přednášky a dle reakcí a zájmu
většiny zúčastněných není vyloučené, že se do výrobny tinktur
a olejů v Brodku u Konice vypravíme při některém z našich dalších
autobusových výletů za krásami
a zajímavostmi Olomouckého kraje.
A. H.

a v počtu 38 osob se vydali za další zajímavostí a raritou v Olomouckém kraji.
Někteří z výletníků ještě zažili doby,
kdy naše silnice brázdily kočáry
a saně tažené koňským spřežením. Tento druh dopravního prostředku učaroval nadšenci Václavu Obrovi, restaurátorovi a řediteli
muzea. Ten dříve, než si mohl splnit svůj sen - shromáždit na jednom místě co nejvíce historických
kočárů a luceren, musel zcestovat
mnoho měst, obcí, vísek, statků
a stavení, aby našel vhodné kousky k zrestaurování a vystavení.
Václavu Obrovi se nakonec jeho
sen
splnil
a v červenci
2009 mohlo
jeho Muzeum
kočárů
přivítat první
návštěvníky. Druhou
část depozitáře kočárů
se podařilo
otevřít v září
2012,
kdy
se veřejnosti
představil též
zrestaurova-

ný největší kočár, jenž je v muzeu
k vidění.
Věřte nám, že tato expozice opravdu stojí za zhlédnutí. Stejně jako
další akce, které tito nadšenci
v průběhu celého roku pořádají.
Návštěva muzea nejen, že velmi
potěšila naše seniory dle jejich
ohlasů, ale zcela přirozeně posloužila jako dobrý prostředek jejich reminiscence.
Když jsme odcházeli z prohlídky,
zmínila se nám paní průvodkyně,
že se společně s panem Obrem
snaží shromáždit veškerou dokumentaci, ať už písemnou, či fotografickou, vč. plánů, která se jakkoliv dotýká historie kočárů, saní,
luceren a všeho, co s nimi souvisí.
Dovolujeme si tedy touto cestou
oslovit čtenáře Kojetínského zpravodaje, kteří by byli ochotni některý z výše uvedených dokumentů ve
fotokopii poskytnout do Muzea kočárů, aby tak učinili buď emailem
na adresu: vaclav.obr@seznam.
cz, poštou na adresu: Muzeum
historických kočárů, Náměstí svobody 377, 798 58 Čechy pod Kosířem, případně se informovali na
tel.: 602 557 167. Všichni nadšenci
této sběratelské činnosti vám předem děkují!
A. H.
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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov
PROGRAM SVÁTEČNÍCH BOHOSLUŽEB V ČERVNU 2014
(V ČASE „SVÁTKŮ SVATODUŠNÍCH“)

„Ne (lidskou) silou a mocí, ale mým Duchem!“ Praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6b
1. 6. 2014 (neděle)
poslední po Velikonocích, Den dětí

29. 6. 2014 (neděle)
slavnostní zakončení školního roku 2013/2014

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

- od 10.00 hodin v Husově sboru (hl.sál)

bohoslužby

8. 6. 2014 (neděle - Hod Boží Svatodušní)

SLAVNOSTNÍ bohoslužby

- od 8.15 hodin v Polkovicích (Obřadní síň OÚ)
- od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

BOHOSLUŽBY

Petr se ujal slova a řekl: „Opravdu vidím, že Bůh
nikomu nestraní, ale v každém národě se mu líbí,
kdokoli Ho ctí a koná spravedlnost. To je to poselství,
které Bůh svěřil synům Izraele; jím zvěstuje pokoj
skrze Ježíše Krista, který je Pánem všech.“
Skutky apoštolské 10,34-35

Srdečně zveme k návštěvě našich setkávání:

pondělí a úterý:
duchovní péče o děti a mládež
výuka husitského náboženství a duchovní výchovy
- ve škole, na faře a v klubovně nové modlitebny.
středa: modlitby a zpěvy z Taizé
v nové modlitebně
čtvrtek: biblická hodina
s besedou na faře v kanceláři
neděle: bohoslužby ve sboru
(nyní v nové modlitebně)

Připravujeme:
jednou za měsíc ve středu* se budou děti
a mládež scházet k volnočasovým aktivitám v klubu
„Dobrá zpráva“ v Klubovně nové modlitebny;
jednou za měsíc v pátek* chceme pořádat zvláštní
setkání k promítání biblicko-historických filmů
s křesťanskou tématikou.
Jednou za měsíc v sobotu*
bychom se scházeli k přednášce z křesťanské
mystiky a duchovní vědy.
*Podrobnosti již brzy na našich webových stránkách.

Ježíš řekl: „Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět.
Nermuťte se v srdcích a nemějte strach.“ Jan 14,27
Dne 12. května 2014 započala druhá etapa rekonstrukce elektroinstalace Husova sboru - synagogy.
Modlitby a bohoslužby se budou konat i nadále v nové „modlitebně“ Husova sboru.
V době konání obřadů a setkání budou prostory Husova sboru (synagogy) otevřeny veřejnosti na požádání.
Máte-li zájem o prohlídku sboru s výkladem, kontaktujte předem arní 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/ a v aktuálním čísle Kojetínského zpravodaje.

Charita Kojetín
vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
který se bude konat

v úterý 24. června 2014 od 9 do 16 hodin

ve všech zařízeních Charity Kojetín
Těší se na vás pracovníci Charity Kojetín
21
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Ze sportu
Hopík
Pro školní rok 2013/2014 jsme
již ukončili cvičení pro malé děti
(2 - 4 leté) v Hopíku, které se uskutečnilo třetím rokem v Tělovýchovné jednotě Sokol Kojetín.
Děti se během tohoto roku naučily nové dovednosti, osvojily si své
základní lokomoční pohyby, rozvíjely jemnou i hrubou motoriku, ale
hlavně se začlenily do nové sociální skupiny, ve které si našly své
kamarády. Děti byly velmi šikovné
a s nástrahami, které jsem si pro ně

Jarní kanoistické
soustředění
v maďarském Dombori
Kojetínští kanoisté započali letošní
sezonu intenzivním soustředěním
spolu s kanoisty z Olomouce, které
se konalo od 21. - 29. března 2014
v maďarském Dombori. Jelikož
u nás bylo v druhé polovině března
ještě počasí nestálé, zamířili jsme
trošku níže za teplem, do Maďarska. Zde pod vedením trenérů Aleše Zendulky a Františka Krejčiříka

Novoveský
přespolák
V neděli 30. března 2014 se na jezerech v Ostrožské Nové vsi konaly
za krásného jarního počasí první
závody letošní závodní sezony.
Závodní trať byla postavena v délce 5 km pro ty starší a 2 km pro ty
mladší.
Závodů se zúčastnily kanoistické
oddíly z České republiky, Slovenska, Polska, mezi kterými bylo také
družstvo kojetínských kanoistů. To
dorazilo přímo ze soustředění v Maďarsku, a přímo na místě bylo ještě
doplněno o další dva závodníky.
V samotném závodě kanoisté předvedli, že celý týden na soustředění
pilně trénovali.
Z celkového počtu devíti závodníků
si na stupně vítězů mohlo přijít šest
borců pro ocenění.
Závodní kanoistická sezona byla
tak pro kojetínský oddíl úspěšně
zahájena.
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každou hodinu s Moničkou Dočkalovou připravila, se vždy popraly
s velkým nasazením a úsilím.
Děkuji vám za krásné prožitky a již
teď se na vás těším v dalším cvipilně trénovali jak na vodě, tak na
souši. Denně podstoupili třífázový
trénink na vodě, který byl doplněn
o běh a posilování. Denní dávka
na vodě byla až 23 km. Celkem se
soustředění zúčastnilo sedm závodníků - Ondra Zendulka, Jirka Minařík, Mira Kapoun, Pechar David,
Anna Hrabalová, Markéta Úlehlová
a Eliška Jurečková. Všichni výše
jmenovaní závodníci měli tak možnost zjistit, kde mají rezervy a pilným
tréninkem je mohli odstranit. Celý
týden přálo počasí a soustředění se
může hodnotit jako velmi vydařené.

čebním roce.
Přejí vám pěkné prázdniny plné
dobrodružství a nových zážitků!
Lenka Poláchová

Přímo z Maďarska se celá výprava
přesunula do Ostrožské Nové Vsi,
kde se 30. března 2014 konaly první závody sezony.

Výsledky:
MK1 r. 2003
2 km
MK1 r. 2002
2 km
MK1 r. 2004
2 km
MK1 r. 2003
2 km
C1 r. 2002
5 km
C1 dorostenci 5 km
C1 dorostenky 5 km
K1 žačky
5 km
		
		
		
		
K1 žáci
5 km

1. Miroslav Kapoun
1. Ondřej Zendulka
3. Eliška Jurečková
1. Markéta Úlehlová
2. Jiří Minařík - jel společně se starší kateg. žáci
4. Antonín Hrabal
2. Nikola Malá - jela společně se starší kat. ženy
9. Anna Marie Hrabalová - i přes nehodu/koupel,
která ji stála umístění na stupních vítězů, dokázala znovu nasednout do lodi a zajet krásné
umístění. Anna tak nechala za sebou další čtyři
závodnice, které jejímu tempu nestíhaly.
8. David Pechar
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Ze sportu
Dlouhé tratě Kojetín
Po dlouhé zimní přípravě se konečně mohli kojetínští kanoisté a kajakáři předvést v domácím prostředí
- v sobotu 19. dubna 2014 hostil
areál Loděnice v Kojetíně další ročník dlouhých tratí na řece Moravě.
Silný vítr přivál na startovní listinu
závodníky z rekordních deseti klubů, z toho tři přijely ze Slovenska.
Závodilo se na trati 5 km (muži,
ženy, junioři, juniorky, dorostenci
a dorostenky, žáci, žačky a veteráni) a trati 2 km (benjamínci a benjamínky).
Premiéra na řece Moravě se koje-

Dračí sezóna 2014
úspěšně odstartována
V sobotu dne 26. dubna 2014 se
v Kojetíně na řece Moravě uskutečnil letošní první závod Českého poháru dračích lodí v roce 2014.
Prvním závodem je již tradičně Mistrovství ČR v dlouhých tratích, které je vstupním krokem do seriálu
závodů na českých a moravských
vodních plochách.
Jak se ukázalo, počasí nám přálo, co se týká teplot i přeháněk a tak
jediné, s čím se závodníci utkali,
byly jejich vlastní fyzické výkony.
Na trati měřící přesně 5 km a ještě
o něco více, letos prověřilo své síly
sedm posádek v kategorii Open, pět
posádek v kategorii Woman a osm
posádek v kategorii Premier mMx,
v rámci Grand Prix startovalo šest
posádek.
Závod se jel stíhacím způsobem,
známým spíše z rychlobruslení
nebo dráhové cyklistiky, zvaným
též Rondel (lodě po sobě jedoucí
v minutovém intervalu, startují každá k jiné obrátce. Pokud je to nejasné mrkněte na obrázek, snad to

tínským závodníkům více než povedla, devětkrát si došli na stupně
vítězů pro zlaté medaile: Jiří Minařík
- C1 a C2 (D. Hatlák - ONV) 2 km,
Štěpánka Úlehlová - 2 km, Markéta
Úlehlová - 2km, Nikola Malá - C1
5 km, Pavel Kapoun - 2 km, Miroslav Kapoun - 2 km, Ondřej Zendulka - 2 km a Antonín Hrabal - C2
5 km (J. Zalúbil - ONV). Stříbrnou
medaili si svými výkony vyjeli - Miroslav Kapoun - K2 2 km (V. Macháček - Přerov), Eliška Jurečková
- 2 km, Tomáš Kapoun - 2 km a Kateřina Bartáková - 2 km. Na bronzový stupínek vystoupali - Ondřej
Zendulka a Jiří Novotný K2 2 km,
Klára Zendulková - 2 km, Marképomůže). Na spodní i horní obrátce
byly instalovány kamery - průjezdy
obrátkou tedy mohli diváci sledovat
na obrazovce v prostoru cíle.
První odstartovaná kategorie byly
ženy (Premier Women), kde si pro
vítězství dojela posádka W.I.L.D. of
Prague - Slavia Praha, na druhém
místě skončily jejich věčné rivalky DB Tragédky Praha, třetí místo
bral team Sport Fun Kojetín. Bramboru si z Kojetína vezou Velký holky
(s titulem MČR ve veteránské kategorii) a páté místo zůstává doma
v Kojetíně pro Wings of the Dragon.
V kategorii Premier Open se Mistry
ČR stali borci z Dragonteamu Nymburk, stříbrné medaile bral Dragon
Force Přerov před bronzovým teamem Box-ONV. Bramborová medaile odputovala s Pražským výběrem.
Páté a šesté místo si rozdělili mladí
a Oldies z Kojetína (kteří mimo jiné
berou titul MČR ve veteránské kategorii) a závodní sedmičku uzavřela Pardubická Legie.
V Kategorii Grand Prix si vítězství
odvezli domů Brněnští draci, stříbro Dračia Legia Trenčín a bronz
Spinning a fitnes Brno. Brambora zůstala pro Akord Kojetín, páté

ta Úlehlová a Eliška Jurečková K2
2 km. Z ostatních výsledků - 4. místo: Antonín Hrabal - C1 5 km, Jan
Novotný - K1 2 km, Jiří Novotný K1 2 km, 6. místo: Pavel a Tomáš
Kapounovi - K2 2 km a Jaroslav
Mucha - K1 veteráni 5 km.

místo vzala za své Azuma Dragons
a šesté místo zůstalo Vrahovické
sací jednotce.
Nejobsazenější kategorie byla Premier Mix, která letošní MČR uzavřela. Na prvním místě dojel a Mistrem
ČR se stal Traburk, stříbro putuje
opět do Přerova s teamem Dragon
Force Mix, bronz si z Kojetína odvezl Pražský výběr Mix, bramborová medaile v této kategorií připadla
na Box-ONV Mix, páté místo bere
druhý přerovský team Moravian
Dragons Mix, šesté místo v přímém
souboji bere Oldies posádka z Kojetína (a přidává druhý titul ve své
plně obsazené kategorii) sedmé
místo je tedy u domácích DT Kojetín a soutěžní osmičku uzavřel team
Dragon Club Brno Mix.
Všem závodníkům děkujeme za
předvedené výkony, a těšíme se na
brzké shledání tentokrát v Praze.
valhon
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Ze sportu

TJ Sokol Kojetín - odbor Sportu pro všechny
PRÁZDNINY POD STANEM VE VRÁŽNÉM V ROCE 2014
Pořadatel: TJ Sokol Kojetín - odbor Sport pro všechny
Spolupráce: lektoři CPP ČASPV
28. 6. - 6. 7. 2014
Tábornická škola dorostu
pro účastníky ve věku 15 - 19 let
Cena: 2.000 Kč
Přihlášky: Lucie Janoušková
telefon: 728 800 904
e-mail: lucka.janous@seznam.cz
6. 7. - 19. 7. 2014
Tábor žactva
pro děti ve věku 10 - 14 let
Cena: 2.600 Kč
Přihlášky: Miroslav Tvrdý
telefon: 777 116 239,
miroslav.tvrdy@ptacekps.cz
19. 7. - 26. 7. 2014
Tábor Rodiče a děti I.
pro děti ve věku 2 - 7 let
Cena: 3.200 Kč
Přihlášky: Ivana Stavinohová
telefon: 606 415 262
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26. 7. - 2. 8. 2014
Tábor Rodiče a děti II.
pro děti ve věku 8 - 12 let
Cena: 3.200 Kč
Přihlášky:
Zuzana Veselá,
tel.: 608 505 280,
e-mail: veselazuzana@seznam.cz
nebo na www.vrazne.net
2. 8. - 9. 8. 2014
Rodinné hry
- táborová základna pronajata
Informace a přihlášky:
www.rodinnehry.wz.cz
9. 8. - 16. 8. 2014
Tábor Rodiče a děti III.
- táborová základna pronajata
Informace a přihlášky: Petr Musil
telefon: 731 558 566

16. 8. - 23. 8. 2014
Tábor Rodiče a děti IV.
pro děti ve věku 3 - 9 let
Informace a přihlášky:
Lenka Urbánková
telefon: 777 030 811
lenicka.nemeckova@centrum.cz
Mimořádná nabídka:
Cvičitelům, kteří mají zájem získat
zkušenosti ve vedení táborů
nabízíme možnost stáží
na jednotlivých bězích.
Další akce ve Vrážném:
25. 6. - 28. 6. 2014
Stavění tábora
23. 8. - 24. 8. 2014
Bourání tábora
Informace: Broněk Bobiš
telefon: 777 116 443,
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Vyhlášení nejlepších sportovců města Kojetína za roky 2012 - 2013
V pondělí 14. dubna 2014 se
v obřadní síni Městského úřadu
v Kojetíně uskutečnilo slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců našeho města. Z celkem více
než dvou desítek nominací byli
jako nejlepší v daných kategoriích vyhlášeni tito sportovci:

- v kategorii sportovních nadějí Markéta Úlehlová - kanoistka. Ačkoliv
závodila v roce 2012 se závodnicemi staršími o jeden rok, přes to je
porážela a získala čtyři tituly mistra
ČR. Vzhledem k jejímu odhodlání
pro sport se máme na co těšit.

- v kategorii jednotlivců do 19 let za
sportovní úspěchy
Jakub Dvouletý - horolezec, člen
juniorské reprezentace ČR. Přesto,
že pochází z rovin Hané, dokázal

se prosadit v juniorské horolezecké
reprezentaci ČR a získal řadu předních umístění, například 2. místo na
mistrovství Slovenska dětí a mládeže nebo 4. místo na mistrovství
ČR.

řilo generacím jejich předchůdců.
- osobností v oblasti sportu - za
mimořádné zásluhy o rozvoj kojetínského sportu Alena Pátková
- radiový orientační běh, reprezentantka ČR, medailistka z ME
a MS. Tradiční úspěšná závodnice
v náročné disciplíně získala na MS
v roce 2012 v Srbsku stříbrnou medaili v kategorii družstev a stala se
mistryní ČR ve své kategorii.

- v kategorii jednotlivců 20 let věku
a starší za sportovní úspěchy Barbora Gambová - volejbalistka,
hráčka extraligového klubu VK
Agel Prostějov, členka juniorské
reprezentace ČR. Nejlepší kojetínská volejbalistka z pohledu minulé
i současné éry.

- nejúspěšnějším sportovním kolektivem města Kojetína Družstvo
mužů „A“ FK Slavoj Kojetín - Kovalovice - fotbalisté, hráči krajského přeboru Olomouckého kraje. Poprvé v historii dosáhli postupu až do
této soutěže, což se nikdy nepoda-

Kromě dárků od Města Kojetína
a představení všech nominovaných
sportovců jsme také podiskutovali
na různá témata kojetínského sportu od potřeby nové sportovní haly až
po zapojení mladých lidí do sportu.
Všem nominovaným a oceněným
blahopřeji, děkuji jim za skvělé sportovní výkony a reprezentaci Kojetína
navenek. Pevně věřím, že Kojetín
zůstane i nadále městem přátelským
sportu a naplní tak heslo této akce:
„Pohyb je život.“
Jiří Šírek

INZERCE
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Historické fotografie
Vzpomínka
na první světovou válku
Před sto lety, 28. června 1914, byl v Sarajevu spáchán
atentát na rakousko-uherského následníka trůnu Ferdenanda d´Este, což byla vhodná záminka k tomu, aby
Rakousko-Uhersko vyhlásilo 28. července 1914 Srbsku válku. Atentát je tedy považován za jednu z příčin
první světové války.
Do války se pak zapojilo Rusko, Německo, Francie,
Velká Británie a další. Celkem to bylo třicetosm států.
Přiložené válečné pohlednice, které tatínek posílal své
rodině do Kojetína, jsou z počátku tohoto válečného
konfliktu. Fotografie měly zvýšit válečné nadšení v zázemí.
-řez-

Po boji

Rakouské vojsko odráží úspěšně útok italské jízdy

„Hrdinský čin“ Rusů

Vítězný pochod rakousko-uherského vojska do Přemyšlu

Zajatá ruská zásobovací kolona
fotografie: soukromý archiv rodiny Řezáčovy

OPRAVY A PRODEJ

ŠICÍCH STROJŮ
VŠECH DRUHŮ

MOŽNO I U VÁS DOMA

PETR DVOŘÁK
TELEFON: 603 213 856
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Vzpomínky
Dne 29. května 2014 jsme si připomněli nedožitých 40 let
mého syna, našeho bratra, tatínka a strýce

pana Miloše Klecha z Kovalovic
S láskou vzpomínají maminka, sestra Lída a Iveta s rodinami,
bratr Ladislav s rodinou a ostatní příbuzní a kamarádi
Dne 1. června 2014 vzpomeneme na smutné 20. výročí úmrtí

pana Lubomíra Látala
S láskou vzpomíná rodina

Dne 6. června uplyne 4. výročí úmrtí

paní Marie Brázdilové
Stále vzpomínají syn Miroslav, sestry Jindra s Libuší
a všichni, co ji měli rádi.

Dne 8. června 2014 vzpomeneme na 1. výročí úmrtí

paní Věry Kubíkové
S láskou vzpomínají maminka, sestra a děti

Dne 22. června 2014 vzpomeneme na 10. výročí úmrtí
manžela, tatínka, dědečka, bratra a syna

Jana Francsáka
Vzpomínají manželka, dcery a synové s rodinami,
bratři, sestry, vnoučata a maminka.
V tomto roce uběhlo 10 let od úmrtí

pana Milana Rumplíka
Vzpomíná družka Emilie, dcery Jana a Lenka s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Při procházení branou hřbitovní, teskná píseň v srdcích zní.
Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci,
své nejdražší zde člověk ukládá a vzpomínat se sem vrací.
Stromy co okolo hrobu tiše šumí,jen ten, kdo vás miloval, těm stromům porozumí.

Dne 4. června 2014 by se dožila 90 let

paní Božena Škařupová
a 2. července uplyne 29 let od úmrtí jejího manžela a tatínka,

pana Stanislava Škařupy z Kojetína
Dne 16. července 2014 uplyne 25 let od úmrtí manžela a tatínka,

pana Antonína Tomka z Kojetína
S láskou na všechny vzpomíná
rodina Tomkova, Mrňkova z Kojetína a Krajčova z Tovačova.
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Vítání občánků
V sobotu 3. května 2014 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

David Pištělák

Eliška Daňková

Jakub Tichavský

Květoslav Vybíral

Jakub Trefil

Matěj Vavřík

Blahopřejeme!

INFORMACE PRO RODIČE
Rodiče narozených dětí informujeme o možnosti přivítání jejich děťátek
mezi občany města Kojetína.
Pokud máte zájem, přihlaste se na matrice Městského úřadu Kojetín.
(Telefonní číslo na matriku MěÚ Kojetín: 581 277 425 nebo 581 277 426)
Komise pro občanské záležitosti Rady Města Kojetín

Blahopřání
Dne 29. května 2014 oslavil 40 let
můj syn, náš bratr, tatínek a strýc,

pan Ladislav Klech
Vše nejlepší do dalších let, zdraví, štěstí, lásku a vše, co si sám přeje
mu přeje maminka, sestra Lída a Iveta s rodinami, připojuje se i rodina Ošťádalova.
Čas ubíhá jako voda v potoce a tak to šlo rok po roce.
Dne 1. července 2014 sfoukne svou 10 svíčku na dortu
náš báječný syn, bratr, vnuk, bratranec a kamarád

Ondra Sedláček
Krásné narozeniny, prázdniny plné her a dobrodružství, mnoho skvělých zážitků,
ve škole hodně úspěchů a hodně kamarádů do dalších kouzelných let.
Za všechny gratulanty ze srdce přejí mamka, taťka a Kubíček.
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