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Investice města v následujícím období
Investiční akce města, které byly schváleny zastupitelstvem v rámci rozpočtu na letošní rok, postupně probíhají. Ty největší - revitalizace Masarykova náměstí
a výstavba multifunkční sportovní haly se budou realizovat v závěru léta a skončí na jaře příštího roku. Z dalších
významných oprav a investic již skončily práce u objektu
polikliniky, kdy byla nainstalována nová plošina u jejího
vstupu, upraveny okolní chodníky a nájezd na severní
straně objektu.
V těchto dnech začíná postupná revitalizace hřbitova,

a to od rozšíření parkoviště a úpravy cest a ploch
u smuteční obřadní síně. Věřím, že výsledkem bude zdařilá podoba tohoto pietního místa. O prázdninách budou
probíhat práce ve školách, v mateřské škole na Masarykově náměstí proběhnou opravy sociálního zařízení,
opravy podlah a fasády na budově. V ZŠ na náměstí
Míru pak renovace učeben přírodovědných předmětů
a vybudování učebny, v ZŠ Sladovní dojde k rekonstrukci sociálního zařízení.
V Kovalovicích již proběhly v jarních měsících úpravy
ozelenění hřbitova a sanační práce na kapličce, pokračovat se zde bude opravami sociálních zařízení na
zámečku a odvodněním území nad fotbalovým hřištěm.
Dojde i k opravám některých komunikací, za všechny
jmenuji okolí školní jídelny, cestu v Nové ulici, chodník
na sídlišti Sever či v parku na ulici Palackého.
Jiří Šírek

Pracovníci společnosti Technis Kojetín začali
s úpravami v okolí smuteční síně na hřbitově

Nová plošina a opravené chodníky u polikliniky

Nová podoba Masarykova náměstí
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 91. zasedání konaném dne 11. června 2014
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila rozpočtové opatření - schválila poskytnutí peněžitého kladní školy, náměstí Míru 83, Koč. 8/2014, kterým se zapojují do daru ve výši 3.000 Kč na částeč- jetín“, se zhotovitelem: PROFISTAV
nou úhradu nákladů, spojených PŘEROV a. s. s nabídkovou cenou
rozpočtu města:
s účastí na Mezinárodním mistrov- ve výši 1,483.235 Kč bez DPH,
- nové příjmy ve výši 548,22 tis. Kč
- nové výdaje ve výši 548,22 tis. Kč, ství dračích lodí, konaném ve dnech - schválila uzavření smlouvy o dílo
- uložila Mateřské škole Kojetín, 9. - 13. 6. 2014 ve Fuzhou, Fujian na dodávky „Renovace učeben přírodovědných předmětů Základní
příspěvkové organizaci, odvod z je- Province v Číně,
jího investičního fondu do rozpočtu - schválila poskytnutí peněžitého školy, náměstí Míru 83, Kojetín“ se
zřizovatele ve výši 85 tis. Kč a po- daru ve výši 10.000 Kč na částeč- zhotovitelem NWT a. s., Hulín s navolila jí posílit si investiční fond pře- nou úhradu nákladů, spojených bídkovou cenou ve výši 498.205 Kč
bez DPH,
vodem 55 tis. Kč z rezervního fondu s léčebným pobytem,
na zajištění oprav v budově MŠ na - schválila výběr dodavatele na - schválila výběr dodavatele na
realizaci veřejné zakázky malého realizaci akce „Oprava účelové koMasarykově náměstí,
- souhlasila se zveřejněním zámě- rozsahu „Rekonstrukce sociální- munikace na hřbitově v Kojetíně“
ru pronájmu části pozemku parc. ho zařízení ZŠ Sladovní“ uchazeči uchazeči TECHNIS Kojetín spol.
č. 204/1, ost. plocha, o výměře 105 Ladislav Bradna, Kojetín, který byl s r. o., který byl doporučen po pom2, v k. ú. Kojetín, za účelem využití doporučen komisí pro posouzení souzení nabídek podaných na zájako zahrádka pro pěstování zeleni- a hodnocení zakázek na výše uve- kladě poptávky ceny na uvedenou
zakázku,
ny a květin, za podmínek nájmu na denou zakázku,
dobu neurčitou, min. výši nájemné- - schválila uzavření smlouvy o dílo - schválila uzavření smlouvy o dílo
na akci „Rekonstrukce sociálního na investiční akci „Oprava účelové
ho 0,85 Kč/m2/rok,
- nesouhlasila se zveřejněním zá- zařízení na ZŠ Sladovní“ se zhoto- komunikace na hřbitově v Kojetíně“
měru pronajmout prostory v budově vitelem Ladislavem Bradnou s na- s nabídkovou cenou 1,757.555,38
polikliniky v Kojetíně (bývalá kotel- bídkovou cenou ve výši 214.219 Kč Kč bez DPH, tj. 2,126.642 Kč vč.
DPH,
na), o výměře cca 62 m2, za účelem bez DPH,
vedení sportovního boxerského - schválila výběr dodavatele na - vzala na vědomí informaci
klubu pro mládež, za podmínek ná- realizaci stavebních prací, veřejné o záměru změny Obecně závazné
jmu na dobu neurčitou, s výpovědní zakázky malého rozsahu „Reno- vyhlášky č. 4/2010, o místním polhůtou 3 měsíce, nájemné ve výši vace učeben přírodovědných před- platku ze psů, z důvodu finančního
500 Kč/měsíc + úhrada za služby mětů Základní školy, náměstí Míru zvýhodnění pro majitele očipova83, Kojetín“ uchazeč PROFISTAV ných psů,
spojené s nájmem,
- schválila poskytnutí peněžité- PŘEROV a. s., který byl doporučen - schválila Pravidla pro pronáho daru ve výši 5.000 Kč na čás- komisí pro posouzení a hodnocení jem sloupů veřejného osvětlení za
tečnou úhradu nákladů spojených zakázek na výše uvedenou zakáz- účelem umístění reklamních nebo
informačních tabulí a reklamních
s pořízením elektrického invalidní- ku,
- schválila výběr dodavatele na transparentů,
ho vozíku,
- schválila poskytnutí peněžitého dodávky IT a výukové laboratorní - pověřila finanční odbor Městskédaru ve výši 3.000 Kč na částečné techniky, veřejné zakázky malého ho úřadu v Kojetíně uzavíráním
pokrytí nákladů spojených s účas- rozsahu „Renovace učeben pří- smluv o pronájmu sloupů veřejného
ti na Mistrovství světa ve sportov- rodovědných předmětů Základní osvětlení za účelem umístění rením lezení v Nové Kaledonii v roce školy, náměstí Míru 83, Kojetín“ klamních nebo informačních tabulí
uchazeč, NWT a. s., Hulín, který byl a reklamních transparentů,
2014,
- schválila poskytnutí peněžitého doporučen komisí pro posouzení - vzala na vědomí uzavření provodaru oddílu mažoretek, působících a hodnocení zakázek na výše uve- zu Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, v průběhu letních
při Tělovýchovné jednotě Sokol Ko- denou zakázku,
jetín, ve výši 5.000 Kč na částečné - schválila uzavření smlouvy o dílo prázdnin a to od 14. 7. do 8. 8. 2014
pokrytí nákladů, spojených s poříze- na stavební práce „Renovace uče- (včetně).
ben přírodovědných předmětů Záním nového tanečního oblečení,
Jiří Šírek
Rada Města Kojetín se na 92. zasedání konaném dne 24. června 2014
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila uzavření „Smlouvy
o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“
v rámci k projektu „Revitalizace
Masarykova náměstí v Kojetíně“
se zhotovitelem - společností ČEZ
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Distribuce, a. s. ve výši do 638.610
Kč, bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy
o dílo na akci „Výměna vstupních
dveří na ZUŠ Hanusíkova 179,
Kojetín“, se zhotovitelem - V okno
s. r. o., Skaštice s nabídkovou ce-

nou 120.760 Kč bez DPH,
- schválila zařazení území města Kojetína do územní působnosti
MAS Střední Haná na období let
2014 - 2020.
Jiří Šírek
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Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na 27. zasedání konaném dne 24. června 2014
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- schválilo uzavření Dodatku ke komunikace, o výměře cca 110 m2, - schválilo poskytnutí peněžitého
Smlouvě o poskytnutí investiční v katastrálním území Kovalovice daru Náboženské obci Církve Československé husitské v Kojetíně ve
dotace ze státního rozpočtu na vý- u Kojetína za kupní cenu 20 Kč/m2,
stavbu nájemních bytů v obci pro - schválilo převod pozemku výši 45.000 Kč, na částečné pokrytí
občany postižené záplavami v roce p. č. st. 1429/2, zastavěná plocha nákladů 2. etapy oprav elektroinsta1997 ze dne 4. 10. 1997 s Úřadem a nádvoří - zbořeniště o výměře lace v Husově sboru (synagoze),
pro zastupování státu ve věcech 172 m2 a části pozemku p. č. 656/2, - schválilo poskytnutí peněžitého
majetkových, o zkrácení vázací ostatní plocha - ostatní komunika- daru Hasičskému záchrannému
doby na 10 let a výmazu zástavní- ce, o výměře cca 50 m2, za kupní sboru Olomouckého kraje ve výši
30.000 Kč na částečné pokrytí náho práva váznoucího na bytových cenu 126 Kč/m2,
jednotkách nacházejících se v do- - schválilo převod části pozemku kladů pořízení záchranářského vymech na ul. Sladovní č. p. 1185, p.č. 633/35, ostatní plocha - ostatní sokotlakového kompresoru pro Pokomunikace, o výměře cca 22 m2, žární stanici Kojetín,
1186, 1191 a 1192,
- schválilo poskytnutí dotace Střed- schválilo převod bytových jed- za kupní cenu 191 Kč/m2,
notek č.1192/2, 1185/9, 1185/12, - neschválilo prodej části pozem- ní Haná o. p. s. ve výši 13.320 Kč
1195/12 1186/18 v domech na ul. ku p. č. 211/7, ostatní plocha - jiná na spolufinancování projektu spoluplocha o výměře cca 310 m2 a části práce Kniha základ života,
Sladovní,
- schválilo rozpočtové opatření pozemku p. č. 211/9, ostatní plocha - vzalo na vědomí Výroční zprávu
společnosti Technis Kojetín spol.
č. 9/2014, kterým se zapojují do - jiná plocha o výměře cca 245 m2,
- neschválilo prodej části pozemku s r. o. za rok 2013, včetně vyhodnorozpočtu města:
p.č. 603/11, ostatní plocha - ostatní cení topné sezóny za rok 2013,
- nové příjmy ve výši 600 tis. Kč
komunikace, o výměře cca 132 m2, - schválilo úplné znění zaklada- nové výdaje ve výši 600 tis. Kč,
- schválilo převod pozemku - stanovilo na volební období 2014 telské listiny a stanov společnosti
p. č. 23/1, zahrada o výměře 132 - 2018 počet členů Zastupitelstva TECHNIS Kojetín spol. s r. o., a to
z důvodů podřízení se nové právní
m2, v katastrálním území a obci Ko- Města Kojetína na dvacet jedna,
- zřídilo při Základní škole Kojetín, úpravě dle zákona o obchodních
jetín, za kupní cenu 51.000 Kč,
- schválilo převod části pozemku Svatopluka Čecha pro školní rok korporacích.
Jiří Šírek
p. č. 253/8, ostatní plocha - ostatní 2014/2015 jednu přípravnou třídu,

Ve zkratce
 To, že naše město je finančně
zdravé, dokládá i fakt, že každoročně investujeme řádově desítky milionů korun do oprav a investic svého
majetku. Nakonec, i letošní rok, kdy
probíhá a proběhne množství těchto akcí, je toho dokladem. Jak jsme
na tom ve srovnání s obcemi v naší
zemi? Na tiskové konferenci konané
4. června 2014 představila společnost Czech Credit Bureau ratingové
hodnocení obcí Česka. Město Kojetín je hodnoceno velmi nadprůměrně
v ratingovém stupni B, což znamená
velmi nízké riziko, konkrétně se uvádí: „Posuzovaná obec převyšuje rámec srovnatelných subjektů. Ekonomické ukazatele prokazují velmi dobrou finanční stabilitu. Okolní prostředí
a ekonomické podmínky regionu dávají dobré předpoklady dalšího rozvoje.“ V roce 2011 jsme měli stupeň
B minus, od roku 2012 jsme v kategorii B.

Uvnitř tohoto čísla se dočtete
o dalších úspěších kojetínského veteránského kanoisty Zdeňka Ševčí-

ka. Není to zdaleka jediný úspěch
našich sportovců. Potěšili hlavně
fotbalisté Slavoje Kojetín šestým
místem a udržením se v náročném
krajském přeboru, jejich kolegové
z Kovalovic si podobně dobře vedli
v I. B třídě. Radost přinášejí také
kanoisté, mladí volejbalisté, tenisté
nebo třeba nadějný horolezecký junior. Pro ty, kteří nepatří zrovna mezi
závodní sportovce a nezačali dosud
s nějakým sportem, mám malou
radu - nikdy není pozdě a věřte - pohyb je život. V našem městě máme
dost sportovních klubů a zařízení,
kde se dá sportovat.

Před prázdninami ještě oživení starého přísloví „Opakování
je matka moudrosti“. V Kojetíně,
Popůvkách a Kovalovicích platí
nařízení obce, kterým je zakázán
podomní prodej. Dovolím si tento
fakt znovu zopakovat, protože jsme
byli v posledních dnech opětovně
upozorňováni na tuto skutečnost.
Pěkně oblečení, usměvaví chlapci, nabízející vše zaručeně levné

u vašich dveří mohou znamenat víc
problémů, než si při prvém setkání
s nimi stačíte uvědomit. A znovu
malé opakování - ani starosta, ani
místostarostka, ani radní, ani zastupitelé nemohou nijak ovlivnit, kdo
se stěhuje do soukromých domů
a bytů na náměstí i jinde ve městě.
Přeji všem čtenářům našeho
zpravodaje krásné a pohodové
léto!
Jiří Šírek
Starosta města Kojetína zve na
28. zasedání
Zastupitelstva
města Kojetína
které se bude konat
v úterý 23. září 2014 od 16.00 hodin
v sále Vzdělávacího a informačního
centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8.
1. Hospodaření města za I. pololetí 2014
a zpráva o stavu pohledávek k 30. 6. 2014
2. Zpráva o realizaci investičních akcí 2014
3. Zpráva o hospodářském, sociálním
a kulturním rozvoji Města Kojetína
ve volebním období 2010 - 2014

Jiří Šírek, starosta
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Informace pro občany
Kruhový objezd
u Bezměrova bude
vybudován do konce
října
Po 51 nehodách na tzv. „křižovatce smrti“ u obce Bezměrova se
zástupci Zlínského kraje, silničářů
a policie konečně v závěru roku
2013 rozhodli, že se tato křižovat-

ka změní na kruhový objezd. Ten
bude mít průměr 35 metrů a stát by
měl pět milionů korun, které zaplatí
Ředitelství silnic a dálnic. Ve středu
okružní křižovatky je navržen středový ostrov o poloměru devět metrů, část bude zatravněna a část
zadlážděna pro příležitostné projetí přepravy nadměrného nákladu.
Větve křižovatky budou vybaveny
směrovacími ostrůvky ze zámkové dlažby o délce dvacet metrů.

Okružní křižovatka nebude osvětlena, až po uvedení křižovatky do
provozu bude provedeno vyhodnocení a rozhodnuto, zda bude na náklad Zlínského kraje zrealizováno
osvětlení. Dle informací tiskového
mluvčího Ředitelství silnic a dálnic
ČR, ing.Jana Studeckého, by realizace měla trvat 3 měsíce, a to
v období srpna až října. Koncem
května bylo vydáno stavební povolení, po vypracování projektové
dokumentace pro provádění stavby
proběhne výběrové řízení na zhotovitele. Doprava během výstavby
nebude přerušena a bude probíhat
po částečných uzavírkách řízena
semafory.
Nehody má z velké části na svědomí změna přednosti v jízdě, k níž
v místě došlo po vybudování dálničního přivaděče na D1. Nehodovost
v místě poté začala rychle narůstat,
příčinou havárií byla obvykle nepozornost řidičů, přehlédnutí dopravního značení a nedání přednosti,
lidé tudy jezdili tzv. „po paměti“.
Kruhový objezd tak bude pro řidiče
projíždějící tímto místem mnohem
bezpečnější variantou.
Ilona Kapounová

Anketa - Letní aktivity
Léto - doba odpočinku, prázdnin a dovolených - je tady, a proto studenti Gymnázia Kojetín
oslovili několik občanů s následujícími dotazy:
1. Vybíráte si dovolenou spíše v České republice, nebo cestujete do zahraničí?
2. Účastníte se nějakých kulturních či zábavních akcí v Kojetíně nebo jeho okolí, popř. jakých?
Alena Berglová
1. Letos pojedu na poznávací zájezd na
Slovensko a jinak jsem obvykle doma.
2. Chodím do divadla, někdy se zajdu
podívat na dračí lodě a jiné sportovní
akce tady v Kojetíně.

Michaela Roubalová
1. Na dovolenou obvykle jezdíme někam v České republice, ale dovolenou
mám spojenou s prací, jelikož jezdím
vařit na dětské tábory. Mimo tábory občas vyrazíme i na chatu.
2. Ano, účastním se volnočasových
akcí, jezdíme do Vrchoslavic na festival Rockový mlýn, mimo to pořádáme hasičské závody
a účastníme se Kojetínských hodů, kde vystupuje má
dcera.
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Ludmila Pištěláková
1. Nejezdím na dovolenou nikam do ciziny, zůstávám doma, a jelikož máme
rodinný dům, chodím na zahradu a na
bazén, kde trávím většinu své dovolené.
2. Účastním se Kojetínských hodů, dále
akcí v pečovatelském domě, jako např.
Vítání léta.
Ivona Mrázková
1. Jezdím na poznávací zájezdy do
Francie a jinak jsem celé léto na zahradě, kde je klid a pohoda.
2. Chodím se dívat na dračí lodě,
účastním se Kojetínských hodů a dalších sportovních akcí, třeba v blízkosti
Chropyně.
Ptali se Nikola Soušková a Dominik Kantor
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140. výročí Sboru dobrovolných hasičů Kojetín
V měsíci květnu a červnu 2014 se
konalo několik akcí, které připomínaly významné výročí Sboru dobrovolných hasičů Kojetín.
V pátek 17. května 2014 to bylo
vzpomínkové shromáždění na kojetínském hřbitově, na kterém členové sboru a přítomní občané uctili
památku zemřelých členů hasičského sboru.

Následovala slavnostní schůze
v sále Vzdělávacího a informačního
centra Kojetín. Nad historií sboru se
ve slavnostním referátu zamýšlel
Pavel Baďura. Jednání slavnostní
schůze byli přítomni i hosté - poslankyně Evropského parlamentu Olga
Sehnalová, hejtman Olomouckého
kraje Jiří Rozbořil, starosta města
Kojetín Jiří Šírek, ředitel Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje - Územní odbor Přerov
Miroslav Čoček, Alois Prokeš, člen
Výkonného výboru okresního sdružení, Jaromír Šindler, velitel okrsku
č. 6 se sídlem v Kojetíně a zástupci
okolních hasičských sborů.
Na slavnostní schůzi obdrželi za-

sloužilí členové mimořádná ocenění a čestná uznání.
V sobotu 21. června 2014 vzpomínka na založení kojetínského
sboru dobrovolných hasičů vyvrcholila Výstavou hasičské techniky
na Masarykově náměstí v Kojetíně.
Diváci viděli nejen soudobou hasičskou techniku, ale mohli ji porovnat
s historickými unikáty, které pomá-

haly ochraňovat životy a majetek
občanů v minulosti.
řez
Foto: J. Večeřová, P. Baďura

Sbor dobrovolných hasičů Kojetín 2014

Omluva
redakční rady Kojetínského zpravodaje
Vážení čtenáři Kojetínského zpravodaje, vážený řediteli společnosti
Thereos TTD, a. s., lihovar Kojetín! Tímto bychom se chtěli omluvit vedení a všem zainteresovaným ve společnosti Thereos TTD a. s. (lihovar
Kojetín) za zásadní tiskové chyby, které se staly z naší strany v posledním čísle Kojetínského zpravodaje v článku k výročí Sto let tradice
výroby lihu v Kojetíně 1914 - 2014 (sekce: Došlo do redakce, strana:
6). Jako autora článku jsme mylně uvedli Lenku Slanou, místo vedení
podniku. Dále u veřejných prohlídek kojetínského lihovaru byly uvedeny
chybné časy konání jednotlivých prohlídek.
Velice se Vám tímto omlouváme za naše pochybení a za vzniklé komplikace a problémy.
Redakční rada
Kojetínského zpravodaje
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Došlo do redakce
Odlehčovací terénní
služba
Dne 10. června 2014 jsem se zúčastnila schůzky ke 2. komunitnímu
plánování sociálních služeb města
Kojetína. Zejména nedostatečné
vědomosti občanů o životě a potřebách seniorů i osob se zdravotním
postižením mě přivedly k napsání
tohoto článku.
Pro skupinu seniorů a osob se zdravotním postižením je nejdůležitějším
opatřením udržení a rozvíjení terénních služeb, zejména pečovatelské
služby poskytované Centrem sociálních služeb a Centrem denních
služeb (ambulantní služba). Jedním
z opatření je zřízení nové služby
- odlehčovací terénní a pobytová
služba pro osoby se zdravotním
postižením a na podporu pečujících

Rozšíření služeb
pro zrakově postižené
osoby v Kojetíně
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS
ČR) je sdružení zrakově postižených osob, které působí na území
ČR od roku 1996. Po celé republice
má cca 30 poboček.
Posláním organizace SONS je
sdružovat a hájit zájmy nevidomých
a jinak těžce zrakově postižených
občanů, poskytovat kontkrétní služby vedoucí k integraci takto postiže-

Den dětí v Kojetíně
V neděli 8. června 2014 jsme v areálu kojetínské loděnice oslavili Den
dětí. Počasí bylo nádherné, nebe
bez mráčku, do loděnice tak zavítaly stovky dětí se svými rodiči,
prarodiči a kamarády. Programu
se zúčastnily i děti z olomouckého Klokánku, kteří si jako spousta
dalších dětí vyzkoušely pádlování
na dračí lodi. Pro děti byl přichystán pestrý program - malování na
obličej, kreslení, výroba placek,
vyjížďky na motorovém člunu nebo
svezení koňským povozem. Proběhla ukázka výcviku psů a také
vystoupení kojetínských mažoretek
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osob.
Odlehčovací terénní služba bude
znamenat zejména pomoc rodinám
pečujícím o nesoběstačné osoby. V
té době si budou moci vyřešit své
osobní, zdravotní či jiné problémy
(dovolená, lázně, rodinná setkání
různého druhu), nebo si odpočinout
od náročné péče.
Výhodou odlehčovací
terénní
služby je setrvání
uživatele ve svém
přirozeném
domácím prostředí,
zachování důstojného a kvalitního
života a zabránění sociálnímu vyloučení.
Zdravotně - sociální služba je
poskytována na

základě smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem pobírajícím dávky
na péči.
Poskytovatel zdravotně - sociální
služby je řádně registrován a zaručuje plně odborné znalosti v poskytované péči.
Jana Rašková

ných občanů do společnosti.
Osoby se zrakovým postižením
nebo jejich rodinní příslušníci z Kojetína mohou využít služeb poradny v Přerově, na Čechové ulici
2, v pondělí a středu od 8 do 16 hodin. Kromě sociálního poradenství a
půjčovny kompenzačních pomůcek
přerovská organizace SONS nabízí
jako doplňkovou službu volnočasové aktivity (trénink bowlingu s asistentem, zvukem naváděná laserová
střelba, šachový kroužek, počítačový klub, stolní hry pro nevidomé a
slabozraké, hudební kroužek, výtvarný kroužek, jízda na tandemo-

vém kole, výlety, exkurze).
Od září 2014 bude v Kojetíně k dispozici sociálně-právní poradna
a půjčovna kompenzačních pomůcek, vždy první úterý v měsíci, od
9 do 12 hodin, v klubovně Centra
sociálních služeb Kojetín, nám. Dr.
E. Beneše 3.

a gymnastického oddílu. Nechybělo
občerstvení, ukázka nové hasičské
cisterny, která na závěr vyrobila dětem jejich oblíbenou pěnu.
Příští rok se těšíme opět nashledanou!
za MO ČSSD Kojetín
Ilona Kapounová

Kontakt:
Kamila Hošková, DiS.
vedoucí oblastního pracoviště
SONS Přerov
telefon: 581 735 187; 775 438 152
email: prerov-odbocka@sons.cz
web: www.sons.cz
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Došlo do redakce
Den dětí
v Hanáckém dvoře
V sobotu 30. června 2014 jsme
v areálu Hanáckého dvora v Polkovicích slavili již druhým rokem
Den dětí.Pro děti všech věkových
kategorií byla připravena ve spolupráci se Zálesáckou 10 z Přerova a
Polkovic řada aktivit, her a soutěží
s drobnými odměnami. Děti si vy-

zkoušely například střelbu z luku,
parkurové závody, ve výtvarné dílně si vyrobily jednoduché loutky
zvířátek a svezly se na oblíbené
lanové dráze. Letošní novinkou pak
byla soutěž v lezení na umělé horolezecké stěně - „O pohár lezce
Šikuly“. Všechny děti se také mohly
svézt na koních, na voze a prohlédnout si zemědělskou techniku, která je nedílnou součástí farmy.
Pro mlsné jazýčky bylo připraveno

lákavé občerstvení a nechyběl ani
doprovodný program. Ten zahájila
děvčata z voltižního kroužku Jezdeckého klubu Hanáckého dvora.
Návštěvníkům předvedla gymnastiku na koni, které se věnují již třetím
rokem. Zhlédli jsme také ukázku výcviku záchranářských psů, se kterými přijeli členové Kynologického
klubu z Tovačova. V závěru programu se pak děti bavily nad kousky
klauna Huberta, který pro ně připravil „Konkurz do cirkusu Pišťuch“.
Nejkrásnější ze všeho je dětský
smích. A my jsme vždy moc rádi,
když jej v Hanáckém dvoře můžeme
slyšet. Třeba jako tentokrát. Tímto
také děkujeme všem našim příznivcům a sponzorům za podporu.
Martina Hlavinková
Foto: Tereza Kučeříková

Školní jídelna Kojetín informuje
Vyhlášení strávníka
školního roku
2013-2014
Jako poděkování našim nejvěrnějším strávníkům, kteří od nás odebrali ve školním roce 2013/2014
nejvíce obědů, jsme uspořádali dne
18. června 2014 slavnostní odpoledne s občerstvením a udělením
titulu „Nejvěrnější strávník ve školním roce 2013/2014“. Vyhodnoceny
byly jednotlivé kategorie:
a) 3 - 7 let děti MŠ,
b) 7 - 10 let žáci ZŠ,
c) 11 - 14 let žáci ZŠ a gymnázia,
d) 15 a více - studenti gymnázia,
e) dospělí strávníci.

občerstvení obdrželi drobné dárky
s písemným udělením titulu: „Nejvěrnější strávník ve školním roce
2013/2014“.
Slavnostní odpoledne proběhlo
v prostorách školní jídelny v přízemí. Součástí byla prohlídka výrobních prostor. A tak strávníci, případně jejich rodiče, měli možnost
nahlédnout do kuchyně, kam se
běžně strávník nedostane. Sešli se
téměř všichni vyhlášení strávníci,
u mladší kategorie i jejich rodiče,
a troufám si říct, že atmosféra byla

velice přátelská. V kategorii dospělých se ze zdravotního důvodu
někteří nemohli dostavit, k těmto
na jejich přání byly ceny doručeny
osobně, jiným byly zaslány.
Děkujeme všem strávníkům za jejich přízeň, přejeme krásné a pohodové prázdniny a v září se budeme
těšit na shledanou. Vařit budeme
samozřejmě i o prázdninách, pouze
v době od 14. července do 8. srpna
bude provoz jídelny uzavřen.
Hana Rohová

Z každé kategorie byli vybráni strávníci, kteří dosahovali nejvyšších
počtů odebraných obědů v dané
kategorii a školním roce. Ti mimo
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Mateřská škola Kojetín
Poslední dny školního
roku v MŠ Kojetín
Školní rok 2013/2014 končí, čekají
nás vytoužené prázdniny nebo dovolená a my už můžeme vzpomínat
jen na to, co jsme ještě v jeho závěru prožili.
Den dětí některé třídy oslavily již
koncem května, jiné počátkem
června. Děti ze tříd „Srdíček“, „Pastelek“ a „Rybiček“ se vydaly vlakem
do Kroměříže, kde v kroměřížském
zámku v prostorách Sally terreny
zhlédly veselou pohádku s písničkami - Dračí poklad. O spoustu
zábavy se postaral šestičlenný herecký soubor pod vedením Marka
Dobrodinského. Taktéž „Berušky“
se vypravily do kroměřížské Podzámecké zahrady.

Ve dnech 10. a 11. června 2014
navštívily nejstarší děti dětské oddělení v Městské knihovně MěKS
Kojetín. Děti přivítala a připraveným
programem provázela paní Fíková.
Měly možnost se seznámit s prostředím knihovny, byly seznámeny
s dětskými autory a knihami plných
pohádek, básniček, s encyklopediemi a naučnými knihami. Řešily
hádanky a na závěr si vyslechly báseň „Žáček“ a „Příběh o přátelství“
z knihy „Jako ty“. Velmi důležité je,
aby děti získaly ke knihám vztah
a vracely se k nim především coby
školáci, kdy již budou moci číst
samy. Děkujeme za pěkné vyprá-

Rybičky
vění a těšíme se na příští rok.
V pátek 13. června 2014 se děti ze
třídy „Pastelek“ a „Sluníček“ zúčastnily Dne otevřených dveří v hasičské zbrojnici Kojetín. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého o práci
hasičů a o tom, jak se chovat při požáru. Prohlédly si požární, protichemický oblek, vybavení hasičského
auta. Na závěr si vyzkoušely hašení na cíl při srážení plechovek. Celá
akce se dětem moc líbila, děkujeme
všem za pěkně připravený program
a těšíme se na další návštěvu.

Ve středu 18. června 2014 děti odcházející do 1. třídy navštívily své
starší kamarády v Základní škole
nám. Míru Kojetín a vyzkoušely si,
jaké to je v roli školáka.
Ve čtvrtek 19. června 2014 jsme se
v obřadní síni města Kojetína slavnostně rozloučili s předškolními
dětmi, které v září 2014 zasednou
do lavic prvních tříd základních škol.
S dětmi se rozloučili starosta města, ředitelka školy i třídní učitelky.
Každý budoucí prvňáček si odnesl
malý dáreček, pamětní list a šerpu

Sluníčka
přes rameno „předškolák 2014“.
Na závěr školního roku se sluší popřát Všem dětem, rodičům i všem
čtenářům Kojetínského zpravodaje
krásné prožití letních prázdnin i dovolené, plné pohody a sluníčka.

Poděkování patří i všem zaměstnanců za práci v uplynulém školním
roce. Věříme, že přes léto načerpají všichni síly a v září se sejdeme
v plné sestavě. Těšíme se na naše
malé předškoláky i nové kamarády.
Rodiče dětí odcházejících do ZŠ si
mohou objednat fotografie ze slavnostního rozloučení na radnici ve
fotoateliéru Jany Večeřové.
vedení MŠ
Provoz MŠ Kojetín
v době hlavních prázdnin

30. 6. - 11. 7. 2014
- provoz v MŠ Hanusíkova ul.
14. 7. - 8. 8. 2014
- provoz přerušen
11. 8. - 29. 8. 2014
- provoz v MŠ Hanusíkova ul.
Pastelky
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Školní družina
„Jsme tu pro druhé lidi, především
pro ty, na jejichž úsměvu a blahu
závisí naše vlastní štěstí.“
Albert Einstein
Velice nás těší, že štěstí a úsměvy
v dětských tvářích stále přetrvávají
a my můžeme být jejich součástí.
Během letošního školního roku
2013/14 se život v družině opět vydařil. Kapacita družiny (120 žáků)
byla naplněna. Tak jako v před-

chozích letech jsme dětem nabídly
práci dle jejich zájmu v kroužcích.
Potěšil nás velký zájem o všechny
další aktivity. V hojném počtu proběhly akce jako je karneval, módní
přehlídka, štafetové závody, přírodovědná a další soutěže, čertovská diskotéka, bazén ve Vyškově,
velmi oblíbené nocování ve ŠD,
beseda s PČR, Soptík na hasičárně a celodenní výlet na Helfštýn
a Hostýn.
Letos jsme se poprvé zúčastnili soutěže mladých zdravotníků

v Přerově. Tímto děkuji za spolupráci rodičům. Velké díky patří profesionálním hasičům, kteří se
podíleli na přípravě dětí na soutěž. Přestože byli naši prvňáčci
opravdu nejmladšími zdravotníky,
vybojovali jsme 4. a 5. místo. Do
příštího roku dopilujeme nedostatky a určitě se zapojíme do velmi
poučné soutěže znovu.
Za vychovatelky a děti děkujeme
především vedení školy za vstřícnost a pochopení, sponzorům za
dary a všem organizacím za skvělou
spolupráci. Musíme si jen postesknout nad nedostatkem venkovních
prostor vhodných pro bezpečné
dětské spontánní aktivity. Ne vždy
se setkáváme s pochopením našich
spoluobčanů s dětským „hlukem“.
Červnové nocování bylo takovým
malým rozloučením se s dětmi
před prázdninami a doufáme, že se
v září opět sejdeme, už i s novými
prvňáčky, ve zdraví a s úsměvem.

Vychovatelky ŠD

Malé ohlédnutí
Nezadržitelně se blíží konec dalšího
školního roku a člověk si ani neuvědomí, jak ten čas letí. Jako v životě.
Takto jsme v minulém školním roce
začínali naše malé hodnocení uplynulého roku. Kam jsme se posunuli
v tomto, pro nás slavnostním díky
110 letům od otevření budovy tehdejší kojetínské dívčí školy?
Školní život má svá pravidla, která
se časem jenom lehce proměňují.
Doba přináší řadu novinek, na které
musí výuka reagovat, abychom splnili základní poslání školy, přípravu
našich dětí do života. Díky všem
našim partnerům se nemáme za co
stydět. Všichni vyučující se snaží
předat maximum dovedností žákům
a výsledek záleží na mnoha dalších
okolnostech (daných i měnitelných).
Dělá nám tradičně velkou radost,
když můžeme do „světa“ vypustit
naše nejstarší žáky devátých tříd
i nejlepší „páťáky“. Naši nejmladší
si za jediný rok zasloužili titul školáci - naučili se číst, psát i počítat.
Zvládli i základy žákovských dovedností - umí se pohybovat a pracovat
v kolektivu, orientují se ve školních
povinnostech a dělají radost svým
nejbližším. Aktivní spolupráce s ro-

diči vyřeší řadu situací, které se
v běžném školním prostředí vyskytnou. Dostatek informací vždy prospívá posunu vpřed.
V uplynulém školním roce se nám
podařilo zvládnout naše narozeniny školy - připravili jsme Den otevřených dveří a několik doprovodných akcí. Usilovně jsme pracovali
na dalším vylepšení podmínek pro
výuku a výsledkem je realizace
projektu renovace přírodovědných
učeben školy - práce nás čekají
o prázdninách. Vždy se zajímáme
o prostředí, které můžeme poskytnout našim žákům. Řada řešení
vychází z námětů vyučujících, kteří se zasloužili velikou měrou o jejich vlastní realizaci. Ve vyučování
se objevují nové prvky v podobě
zapojení tematických prezentací

(angličtina, zeměpis,...) vedených
našimi partnery, ale také žáky. Nedílnou součástí jsou také praktická
cvičení v přírodě - Chropyňský les,
brouci kojetínských parků a řada
dalších. Novinkou byla také účast
na projektu podpory k volbě povolání s výjezdy našich žáků na střední školy do Tovačova (řezbáři) a do
Přerova (automechanici). Ohlas na
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Základní škola nám. Míru Kojetín
a snowboardového kurzu v Kunčicích, pobyty v přírodě na hotelu Jelenovská a základně Sluňákov, školní výlety s širokou škálou činností,
to vše jenom dokresluje školní život

Tovačov byl velice příznivý, z Přerova byly ohlasy spíše rozpačité až
nepříznivé. Všude rozhoduje přístup a invence vyučujících. Poprvé
se v naší nabídce objevila poznávací expedice do Anglie, kde byli
žáci několik dnů přímo v prostředí
anglických rodin i kultury, navštívili Londýn se známými památkami
a na závěr si vyzkoušeli radovánky

v tamějším Legolandu. Exkurze na
zajímavá místa - technologický park
v Ostravě, archeoskanzen v Modré,
muzeum v Hodoníně, ZOO v Lešné
i jednání Okresního soudu v Přerově
účelně doplnily výuku ve škole. Tradiční aktivity v podobě lyžařského
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v průběhu deseti měsíců. Nedílnou
součástí jsou také nabídky kulturních
pořadů - divadelních a filmových
představení, besed se zajímavými
osobnostmi. Divadla ve Zlíně i Brně,
kina v Němčicích, Kroměříži i Přerově, kojetínská sokolovna i knihovna,
to jsou naše místa, kde pomáháme
rozvíjet tuto část lidského vnímání.
Dokážeme podpořit i další formy
aktivit dětí i v podobě různých typů
soutěží, podílu na výzdobě školy
(malá školní galerie na chodbách,
označení učeben), dotváření zázemí
(úprava dvorního prostoru). Zde je
významnou akcí tradiční mezitřídní
sběrová soutěž „Vysaďme si vlastní les“. Podařilo se nasbírat více jak
37 tun starého papíru a výtěžek
slouží k financování odměn pro
účastníky sběru i dalších soutěží
organizovaných školou. Úspěch
zaznamenali naši žáci i v dovednostních soutěží (finálová účast
v republikové fotosoutěži Photobase,
okresních kolech olympiád (umístění mezi deseti nejlepšími včetně
gymnazistů), sportovní utkání (2.
místo v okresním kole vybíjené - tým
4. a 5. tříd; úspěchy v atletických
soutěžích - přespolní běh) - výborná
reprezentace školy, ale také města.
Nejlepší zástupci byli nominováni na
tradiční setkání se starostou města.

Ke škole patří také naše školní družina. Ta pracovala se 120 přihlášenými žáky a připravila pro ně velice
pestrou nabídku aktivit. Zajímavou
formou byly i akce spojené s přenocováním ve škole. Spolupráce
s městskou knihovnou, stanicí Hasičského záchranného sboru v Kojetíně i dalšími partnery je už tradiční
a velice úspěšná. Více podrobností
vám prozradí příspěvek našich velice šikovných vychovatelek.

Upřímné poděkování za celoroční
práci patří všem pracovníkům školy,
vyučujícím, vychovatelkám, správním zaměstnancům, bez kterých by
škola neměla šanci zvládat provoz
v tom rozsahu, který je už u nás
zvykem. Bez jejich podpory, tvůrčího přínosu a obětavosti bychom nebyli schopni posouvat úroveň dále
a dále. V kolektivu přináší koloběh
života i změny. Naše řady se promění, odchází nám dvě učitelky - jedna
míří na zasloužený odpočinek do
míst, kde vyrůstala a druhá se stěhuje do jiného působiště. Přejeme
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Základní škola nám. Míru Kojetín
jim oběma vše nejlepší do dalšího
života a věříme, že s námi kontakt
neztratí. Vývoj se prostě nezastaví,
a pokud nebudeme efektivně reagovat, zůstaneme stranou a škola nebude tím, čím vždy byla. Majákem
na cestě do dalšího života.
Nemůžeme opomenout i velikou
podporu ze strany našeho zřizovatele - Města Kojetín, dalších partnerů
MěKS Kojetín, DDM Kojetín, rodičů
i dalších příznivců naší školy. Bez

jejich přínosu bychom měli pozici
obtížnější a jsme si důležitosti těchto kontaktů vědomi a aktivně pracujeme na jejich dalším upevnění.
Rádi bychom touto cestou popřáli
všem - žákům, pracovníkům školy
i našim partnerům příjemné prožití zasloužené dovolené, dokonalé načerpání energie na další období. Těšíme
se na setkání v novém školním roce,
kde nás budou čekat další výzvy.
Krásnou a pohodovou dovolenou!

Vedení školy

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Básnická soutěž
Ve školní družině jsme si uspořádali
již tradiční celoškolní básnickou soutěž trefně nazvanou „Šprýmy s rýmy“.
Při vymýšlení básniček a rýmovaček
se vždycky hodně nasmějeme a pobavíme. V letošním ročníku se na 1.
místě umístila tvůrčí dvojice Pavlína
Kargerová a Šarlota Balážová, druhé
místo obsadila Sára Meszárosová a
na třetím místě se umístili Martin Brabec a Sára Pompová.

Letiště Vyškov
Dne 26. května 2014 jsme se s žáky
8. a 9. třídy zúčastnili prohlídky areálu Muzea letecké a pozemní techniky ve Vyškově.
Muzeum vzniklo ve spolupráci Nadace letecké historické společnosti a Armády České republiky, které
žákům nabídlo zhlédnout techniku
několika generací, ale i vykopané
části letounů havarovaných v průběhu II. světové války, čímž se muzeum vyznačuje vyjímečností svého druhu u nás.
Zdejší exponáty vojenské techni-

Želva a opice

Srdce

P.Kargerová a Š. Balážová

S. Meszárosová

Želva pomalu si leze,
na krunýřku ptáčka veze.
Ptáček želvičku má rád,
je to její kamarád.

Moje srdce sladce spalo,
až dokud tě nepoznalo.
Ale teď už nespí,
jen na tebe myslí.

Dívala se na ně opice,
oči vykulila velice.
Kamaráda neměla,
tak na ostrov odjela.
ky jsou nashromážděny z různých
vojenských útvarů AČR a některé
z těchto typů letounů jsou doposud
používány a představují naši současnou vojenskou techniku.
Namátkově mohu prohlásit, že zde
zhlédli Raketový komplex „2K6
Luna 2″ Raketa 3R10   na podvozku PT-76, 30mm, protiletadlový
dvoj kanon PLDvK 53/59B a třeba
i bombardér IL-28 RTR „2404″.
Žáky samozřejmě zaujali i samostatné motory, kde především
u průřezu stíhacího letounu se dalo
diskutovat o jeho vlastnostech motoru a turbíny.
Žákům a samozřejmě i nám pe-

Děkuji všem mladým básníkům za
jejich příspěvky do soutěže a těším
se na další ročník.
Alice Stonová

dagogům se akce velmi líbila
a v rámci vzdělávání jsme velmi rádi,
že nemusíme čerpat jen z knížek
a časopisů, ale i vidět a šáhnout si
na techniku, která bojovala za tento
stát.
Marian Gábor

Základní škola Sladovní Kojetín
S dětmi ve školní
zahradě
Na jaře letošního roku byla naše
škola zařazena do Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji a byla jí poskytnuta podpora pro uskutečnění námi poda-

ného projektu „S dětmi ve školní
zahradě“.
Realizace projektu je složena
z několika aktivit. Jednou z nich
bylo zřízení bylinkové zahrádky.
Na jejím vybudování se podíleli žáci a žákyně druhého stupně
školy. Do nově vybudovaného stanoviště žáci vysázeli nejčastěji se
vyskytující bylinky, které se využí-
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Základní škola Sladovní Kojetín
vají nejen jako léčivky, ale i jako
přísady do kuchyně. V pracovním
vyučování také zhotovujeme herbář a fotoherbář, které budou využívány při výuce. V rámci projektu
již také žáci vysazovali ovocné
stromy.
Na podzim budou práce na projektu pokračovat. Na školní za-

hradě budou umístěny výukové
tabule, které budou seznamovat
žáky a návštěvníky školy s faunou
a florou vyskytující se v okolí naší
školy, pokračovat budeme také
s výsadbou stromů.
Dokončení celého projektu je stanoveno na podzim letošního roku.
Monika Šišková

Moudrá sova,
Bystrá liška

8. ročník Karel Kozler a za 6. ročník Iveta Kozlerová. Všichni si vedli
velmi dobře. V soutěži českého jazyka nazvané „Moudrá sova“ získal
David Farkas 1. místo, Karel Kozler
2. místo a Iveta Kozlerová 4. místo. Nejúspěšnější „bystrou liškou“
se v matematice stal Karel Kozler,
2.místo obhájila Iveta Kozlerová,
úspěchu dosáhl i David Farkas, který skončil třetí.
Všem žákům gratulujeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci
školy.
Hana Jarmerová

Ve středu 11. června 2014 se naši
žáci pod vedením paní učitelky
Radky Dufkové zúčastnili dvou soutěží, ve kterých si v silné konkurenci škol z Přerova, Hranic na Moravě
a Lipníka nad Bečvou porovnali vědomosti a dovednosti z oblasti matematiky a českého jazyka.
Našimi „želízky v ohni“ se stali tito
žáci: za 9. ročník David Farkas, za

Gymnázium Kojetín
Úspěch žáků
Gymnázia Kojetín
v soutěži Europasecura
V tomto školním roce proběhl již
šestý ročník celostátní soutěže pro
žáky středních škol o bezpečnosti,
Evropské unii, NATO a jejich rolích
v systému světové bezpečnosti
s názvem EUROPASECURA. Ze
základního kola soutěže postoupila

V Archimediádě
máme vítěze!
Soutěže „Fyzikální olympiáda kategorie G - ARCHIMEDIÁDA 2014“ se
v letošním školním roce zúčastnili
žáci sekundy Gymnázia Kojetín.
Soutěž je realizována ve dvou
kolech - školním a okresním. První kolo (školní) bylo organizováno

Bezpečnosti není nikdy
dosti aneb Prevence
na GKJ
Prázdnin se žáci konečně dočkali,
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dvě družstva kojetínského gymnázia.
Dne 13. května 2014 se dva tříčlenné týmy z našeho gymnázia zúčastnily krajského kola soutěže v Olomouci, neboť jejich bezpečnostní
analýzy byly vybrány jako nejlepší
z kraje. Soutěž probíhala tak, že
každý tým představil a obhajoval
bezpečnostní analýzu země, kterou
účastníkům přidělila porota. Tým ve
složení Nikolas Olšanský, Ondřej
Matějček a Jan Matoušek se umístil

na krásném 2. místě a tým ve složení Ondřej Mořický, Ondřej Klauda
a David Kramář obsadil 3. místo.
Obě bezpečnostní analýzy i vystupování soutěžících při prezentacích
bylo porotou hodnoceno velmi kladně.
Umístění žáků naší školy v soutěži
lze považovat za velký úspěch.
Nikolas Olšanský,
Ondřej Matějček
a Jan Matoušek
(žáci kvinty - účastníci soutěže)

na gymnáziu od února do dubna
a žáci v něm řešili pět úloh. Ve druhém kole soutěže, která se konala
14. května 2014 na Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově, žáci řešili
čtyři úlohy. Splnění úkolů vyžaduje
schopnost fyzikálně uvažovat, používat jednoduché výpočty nebo
grafy a právě tyto schopnosti a dovednosti naši sekundáni mají. Filip
Novotný v okresním kole zvítězil

a Ondřej Galeta, Jakub Otáhal,
Josef Kusák, Lucie Sigmundová
a Jakub Okruhlica byli úspěšnými
řešiteli.
Všem patří poděkování za vzornou
reprezentaci Gymnázia Kojetín a do
příštího školního roku jim přejeme
hodně úspěchů při řešení dalších
úloh Fyzikální olympiády, tentokrát
kategorie F pro žáky tercie.
J.K.

ale právě toto období roku přináší
více úrazů, neočekávaných a nebezpečných situací a nehod. Konec
školního roku byl proto v gymnáziu
ve znamení pestré řady preventivně-vzdělávacích aktivit. Podíleli se

na nich nejen samotní pedagogové,
ale také Městská policie Kojetín,
Policie ČR Přerov, Český červený
kříž Přerov a peeři z řad studentů.
Například poručice Mgr. Miluše
Zajícová přednášela studentům
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Gymnázium Kojetín
1. ročníku a kvinty o kriminalitě mladistvých. Seznamovala je s konkrétním protiprávním jednáním,
uváděla příklady z praxe a radila,
jak postupovat, pokud se stanou
obětí nebo svědkem trestného činu.
V sextě a v 2. ročníku vedla s kolegyní z Českého červeného kříže
z Přerova kurz „Dopravní nehodovost mladých řidičů“, protože právě
oni jsou majiteli „čerstvých“ řidičských průkazů a do školy se dopravují na všech možných dopravních
prostředcích, malých motocyklech
a skútrech. Součástí přednášky byl
i výcvik první pomoci na figuríně,
protože by se studenti mohli dostat
do situace, která by poskytnutí první
pomoci vyžadovala. Věkovou skupinu 16 -18 let si Policie ČR vybírá

záměrně, protože právě mladí řidiči
se podle statistik velkou měrou podílejí na dopravní nehodovosti.
Strážníci Městské policie Kojetín
přicházejí do školy pravidelně už
mnoho let. Za to jim patří náš velký dík. Velitel městských strážníků
Jiří Hübner je naším dlouholetým
příznivcem a aktivit pro studenty
organizoval již mnoho. Letos vedl
interaktivní lekci v tercii „Odpovědnost mládeže za protiprávní činy“
a v kvartě „Trestní odpovědnost
mladistvých“. Pomocí zajímavé hry
studenti kvarty řešili případ ztroskotaných námořníků a zamýšleli
se nad otázkami viny, trestní odpovědnosti a platnými zákony České
republiky. Terciáni mluvili o tom, jak
a kdy přivolat hasiče či policii, mlu-

vili o domácím a školním násilí,
kouření a drogách.
Interaktivní lekce v primě se týkala
bezpečného chování a žáci řešili,
jak se zachovat v určitých situacích
(zatoulaná zvířata, cizí lidé). Strážníci Petra Koňárková a Mgr. Adrian
Jiřík s nimi zopakovali důležitá telefonní čísla. V sekundě se tématem
číslo jedna stala bezpečná jízda na
kole, kolečkových bruslích a skateboardu ve městě a dopravní značky. Povinnou výbavu jízdního kola
probrali žáci s lektory Petrou Koňárkovou a Karlem Zůbkem.
Ve škole začali pracovat také noví
peeři z řad studenů - Erik Szcotka
a Ondřej Gardavský z kvinty. Oba
šikovní kluci prošli školením Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu Praha (SPRSV) na
Kokořínsku a svůj první kurz vedli
v 1. ročníku. Tématem netopeer
kurzu bylo zodpovědné partnerství,
problematika HIV a AIDS.
Doufejme a přejme si, aby veškeré preventivní akce byly studentům
gymnázia ku prospěchu a chránily
je.
Marcela Dejdarová
školní metodik prevence

Unplugged v primě

jich rodiče, jimž za vstřícnost i touto
cestou děkujeme. Při plnění programu jsme spolupracovali s Klinikou
adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN
v Praze (řešitelé projektu).
I když naši žáci - naštěstí - problémy s návykovými látkami nemají,
hodnotili lekce jako přínosné: dozvěděli jsme se v hodinách o problémech spolužáků, i my jsme jim
dokázali říct, co nás někdy trápí,
a taky víme, jak můžeme ostatním
pomoci, a že když chceme dosáhnout svého cíle, žádná droga nám
k tomu nepomůže.

Doporučujeme i ostatním školám
zapojit se do takovýchto projektů.
						
M. Dejdarová, E. Mlčochová, GKJ

Naše první zastávka byla ve velkoměstě Miláně. Slečna průvodkyně,
která cestovala s námi z Brna, nám
osvětlila milánskou historii a ukázala památky tohoto města. Mezi
ty nejvýznačnější bychom mohli
zařadit Dóm (milánská katedrála)
nacházející se na Piazza Duomo
nebo divadlo La Scala, kde působili umělci jako byl Giuseppe Verdi
nebo Vincenzo Bellini.
Následně jsme se vydali směr ho-

tel, ve kterém jsme měli strávit noc.
Hotel se nachází v blízkosti jezera
Lago di Garda. Abychom si jezero
mohli důkladněji prohlédnout, zavítali jsme do městečka Sirmione,
které se nachází na jediném výběžku pevniny do jezera. Po prohlídce
jsme si konečně mohli odpočinout
v příjemných hotelových pokojích
a načerpat síly na další den.
Dne 6. června 2014 jsme navštívili
město Verona, někdy také přezdí-

Program Unplugged je určen pro
primární prevenci užívání návykových látek u žáků středního školního věku. Na naší škole ho v průběhu téměř celého školního roku
absolvovalo všech 30 primánů ve
dvou skupinách. Program sestával
z dvanácti hodinových interaktivních
lekcí zaměřených na osobní dovednosti a vliv sociálního prostředí na
utváření osobnosti žáka. Součástí
bylo i dotazníkové šetření, jehož se
účastnili zainteresovaní žáci a je-

Dobrý den, Itálie
- Buongiorno, Italia
Každoroční zájezdy kojetínského
gymnázia do zahraničí mají velký
úspěch jak mezi studenty, tak i mezi
rodiči a přáteli školy. Ten letošní, do
slunné Itálie, se uskutečnil ve dnech
4. - 7. června 2014. Do Itálie jsme
se vydali autobusem a díky špičkové profesionalitě pánů řidičů jsme se
v ranních hodinách objevili v Itálii.
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Gymnázium Kojetín
vané město lásky, které je známo
především Shakespearovým dramatem Romeo a Julie. Je tedy jasné, že hlavní atrakcí tohoto místa
je ,,Juliin dům" s balkónem, na
kterém, podle divadelní hry Julie
stála a rozmlouvala s Romeem. Za
zmínku stojí i Aréna, která je obdo-

bou římského Kolosea.
Následující a rovněž poslední zastávkou bylo městečko Padova,
které se nachází v blízkosti světoznámých Benátek. Zde stojí za
zmínku monumentální Bazilika
sv. Antonína na Piazza del Santo.
Poté už nezbývalo nic než nastou-

pit do autobusu a vydat se směr
Kojetín. Po tomto krásném, leč
namáhavém výletu, bylo příjemné
opět spatřit věže kojetínského kostela a následně se doma radovat
ze zakoupených suvenýrů.
Arrivederci Italia!!!
Alexandra Krchňáková, septima

DDM Kojetín informuje
Festival
volnočasových aktivit
Druhý ročník Festivalu DDM Kojetín proběhl opět v areálu Sokolovny
Kojetín. Byly k vidění ukázky zájmových kroužků, které děti během
školního roku mohou na Domě dětí
a mládeže navštěvovat. Sportovní aktivity si děti mohly vyzkoušet,
zhlédnout vystoupení tanečních
kroužků a prohlédnout si výstavy
kroužků tvořivých. Každý si měl

možnost i vyrobit spustu krásných
věcí a ochutnat výtvory malých
kuchařů. Festival je takovým celo-

ročním zhodnocením a odměnou
práce vedoucích i dětí na DDM Kojetín.

ších žáků kvarta Gymnázia Kojetín v
mladších žácích sekunda Gymnázia
Kojetín. Tato soutěž měla v letošním
školním roce svou premiéru. Někte-

ré třídní kolektivy se zapojily téměř
do všech aktivit a některé jen velmi
zřídka. Věříme, že v dalším školním
roce tato soutěž strhne všechny.

Finále Velké ceny
DDM Kojetín
Závody na dračích lodí vyvrcholila
celoroční soutěž určena pro žáky II.
stupně základních škol a odpovídajích ročníků GKJ Velká Cena DDM
Kojetín - O putovní pohár ředitelky.
Třídní kolektivy soutěžily během
školního roku v různých displínách,
ve kterých získávaly body do celkového hodnocení. V celoročním úsilí
získala nejvíce bodů v kategorii star-

LÉTO S DOMEČKEM:

Připravujeme v září:
Týden otevřených
dveří
Ulov si svou
první rybku
CYPRINUS CARPIO
- dětské rybářské závody
v Měrovicích nad Hanou
Kolečkiáda
v rámci Evropského
týdne mobility
Datumy budou upřesněny
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29. 6 - 5. 7. 2014
30. 6. - 4. 7. 2014
30. 6. - 4. 7. 2014
7. 7. - 11. 7. 2014
7. 7. - 11. 7. 2014
13. 7. - 25. 7. 2014
14. 7. - 18. 7. 2014
28. 7. - 1. 8. 2014
3. 8. - 8. 8. 2014
4. 8. - 8. 8. 2014
9. 8. - 16. 8. 2014
11. 8. - 15. 8. 2014
18. 8. - 22. 8. 2014

Cyprinus Carpio - rybářský pobytový tábor
- Rakvice
Cheerleaders - letní příměstský tábor
pro roztleskávačky
Sportujeme s Noemi - letní příměstský tábor
Po stopách profesora Zichyho - letní příměstský tábor
Svět fantazie - letní příměstský tábor
Já padouch - letní pobytový tábor - Nejdek u Bělotína
Cesta do pravěku - letní příměstský tábor
Pohádková prázdninová dopoledne pro nejmenší
Outdorový pobytový tábor - Kouty nad Desnou
Legendární parta - letní příměstský tábor
Rebelové - taneční pobytový tábor - Třemešek
Pohádková prázdninová dopoledne pro nejmenší
Kreativní týden - letní příměstský tábor
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DDM Kojetín - zájmové kroužky
Zájmové kroužky DDM Kojetín pro školní rok 2014/2015 (cena - celý rok / pololetí)

Sport, příroda
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.
Rybáři přípravka
1. - 3. tř.
Rybáři
od 4. tř.
Kaštánek (přírodovědný)
od 3. tř.

600 / 350 Kč
600 / 350 Kč
450 / 250 Kč
450 / 250 Kč
450 / 250 Kč
450 / 250 Kč
450 / 250 Kč
450 / 250 Kč
450 / 250 Kč
450 / 250 Kč
450 / 250 Kč
450 / 250 Kč
450 / 250 Kč
450 / 250 Kč
450 / 250 Kč
450 / 250 Kč
450 / 250 Kč
450 / 250 Kč

Vzdělání, kultura, tanec, technika
1. - 3. tř. 500 / 300 Kč
Vanilki (dříve Kvítko)
Sluníčko - folklórní taneční od 1. tř. 400 / 250 Kč
Mixík mini dance
od 5 - 7 let 500 / 300 Kč
Jóga s beruškou
od 4 - 8 let 500 / 350 Kč
Jóga (cvičení)
od 2. tř. 500 / 350 Kč
Aerobic
3. - 5. tř. 500 / 350 Kč
Sporty - dance
2. - 5. tř. 500 / 350 Kč
Freedance
7. - 9. tř. 600 / 350 Kč
Taneční skupina Cool
5. - 9. tř. 600 / 350 Kč
Fithit
5. - 9. tř. 500 / 350 Kč
Zumbička
od 1. tř. 500 / 300 Kč
Konzerva (dramatický)
od 4. tř. 400 / 250 Kč
Keramika I
1. - 4. tř. 900 / 500 Kč
Keramika II
od 5. tř. 900 / 500 Kč
Keramika rodiče a děti
rodiče a děti
900 / 500 Kč
Školička
rodiče a děti
300 / 150 Kč
Klubíčko I
3 - 4 roky 450 / 250 Kč
Klubíčko II
4 - 6 let 450 / 250 Kč

Dětský den
v Kovalovicích
V sobotu 31. května 2014 se na hřišti v Kovalovicích konal další ročník
Dětského dne. Jelikož počasí bylo
velmi příznivé, sešlo se na startu
úctyhodných 64 dětí ze širokého
okolí. Čekalo na ně čtrnáct stanovišť,
na kterých předvedly své dovednosti
při chytání rybiček, jízdě na koloběžce, v hodu do koše i na cíl, strefovaly se míčky do tlamy myšákovi nebo
se snažily dát gól. Překážkový běh
a střelba ze vzduchovky byly hodnoceny zvlášť a vítězové si odnesli
diplom a sladkou odměnu. Na pa-

Výtvarný
od 1. tř.
Umělecké kreslení
od 3. tř.
Plastikoví modeláři
od 2. tř.
Mňam parta (vaření)
od 1. tř.
Angličtina - školák
od 1. - 5. tř.
Angličitina konverzace od 6. - 9. tř.
Fotografický
od 3. tř.
Tvořivá dílnička
od 2. tř.
Doučko AJ, MA, ČJ ZŠ, SŠ, GKJ
P. P. (policejní přípravka)
od 3. tř.
DO-RE-MI (zpěv)
od 1. tř.
Doplňkománie (tvoření doplňků) od 4. tř.

600 / 350 Kč
600 / 350 Kč
400 / 250 Kč
300 / 200 Kč
400 / 250 Kč
600 / 350 Kč
400 / 250 Kč
400 / 250 Kč
60 Kč / vstup
500 / 300 Kč
400 / 250 Kč
600 / 350 Kč

Jiné
Klub instruktorů I, II
od 5. tř.
Klub Kamarád
rodiče a děti
Kytara
od 5. tř.
Deskovky (deskové hry)
od 4. tř.
Agility
od 3. tř.
Cool herna		
Kuličková herna		

80 Kč
300 Kč / dítě
400 / 250 Kč
400 / 250 Kč
500 / 300 Kč
5 Kč / vstup
20 Kč / dítě

Okolní obce
od 1. tř.
Lumpíci Oplocany
Keramika Polkovice
od 1. tř.
OŠT Polkovice
od 1. tř.
Berušky - Křenovice
od 1. tř.
Zpívánky - Stříbrnice
od 1. tř.

400 / 250 Kč
800 / 450 Kč
500 / 300 Kč
400 / 250 Kč
200 Kč

Zápis do zájmových kroužků probíhá
od 1. září 2014.
Přihlášky odevzdávejte na
DDM Kojetín, Svatopluka Čecha 586.
Informativní schůzky budou probíhat
během měsíce září 2014
Termín schůzek bude zveřejněn
na nástěnkách DDM Kojetín, na internetových
stránkách http://www.kojetin.cz/ddm/
a na facebooku.

mátku si v dílně každé dítko mohlo
vyrobit papírový větrník. Jelikož bylo
v loňském roce postaveno dětské
hřiště, jedna soutěž se odehrávala i
tady. Pojmenovali jsme ji Opičí dráha. Na dvou tratích, které byly přizpůsobeny věku dětí, si soutěžící za-

hráli na opičky a předvedli ručkování
a sjíždění klouzačky. I tady na vítěze čekala sladká odměna. Odpoledne se děti zapojily do tradičního
Lízátkového závodu. Třicet závodníků i skupinek vyběhlo na trať,
která je provedla prakticky celou
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DDM Kojetín informuje
vesnicí. V cíli byly děti rozděleny
do třech kategorií a na vítěze čekal
dárkový balíček. Mezi předškoláky byli nejrychlejší Tomášek Skácelík a Honzík Klimeš s tatínkem.
V kategorii mladší žáci zvítězil Matěj
Sehnálek se strejdou a v kategorii
starší žáci byli nejrychlejší Vítek Zapletal a Míša Janáček.

Vyvrcholením příjemného dne byla
tombola. Každý soutěžící získal na
památku nějakou drobnost nebo
sladkost. Hlavní cenou letos byly
poukázky do prodejny hraček. Jejími výherci se stala Sára Ošťádalová
a Milan Kozárek.
Na závěr chci poděkovat všem sponzorům za jejich dary a hlavně DDM

Kojetín, bez jehož zázemí by se Dětský den nemohl uskutečnit. Nesmím
zapomenout ani na dobrovolníky
z řad místních obyvatel, kteří se starali o soutěžící ať na stanovištích,
nebo při výdeji občerstvení a prodeji
klobásek pro rodiče.
Už teď se na všechny těšíme i příští
rok.
JAMIJOLAP

Městská knihovna MěKS Kojetín informuje...
Z akcí, které se konaly:

Besedy „V oblaku dezinfekce. Medicínské historky“
pro Centrum denních služeb a Centrum sociálních služeb Kojetín

Knihovnická minima pro všechna předškolní oddělení MŠ

„Moravské pověsti“
- beseda pro II.stupeň ZŠ Sladovní

Besedy „Kam až dojedeš od věže tovačovského zámku“
pro 4.třídy ZŠ

PŮJČOVNÍ DOBA V ČERVENCI A SRPNU
		
Po:
St:

Dětské oddělení:
8 - 12
8 - 12

a
a

13 - 15 hodin
13 - 15 hodin

		
Út:
Čt:
Pá:

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

14 - 17 hodin
14 - 17 hodin

Informace o knižních novinkách, on-line katalogu knihovny, o akcích knihovny najdete na webových stránkách:
www.kojetin.cz/meks/knihovna.php
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Kojetínské hody 2014 a Kojetínské hudební léto 2014
Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín
za finanční podpory Olomouckého kraje
vás srdečně zvou na

KOJETÍNSKÉ HODY 2014

které se budou konat o víkendu 15. - 17. srpna 2014

a

KOJETÍNSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2014
které proběhne v týdnu od 18. do 22. srpna 2014

Předběžný program: (změny vyhrazeny!)

PÁTEK 15. SRPNA 2014

Expozice muzea: 9 - 17 hodin

Hřiště ZŠ Sv. Čecha Kojetín
17 hodin

(Ze života na Hané)

Dětská diskotéka
DDM Kojetín

Galerie VIC Kojetín - 17 hodin

Vernisáž výstavy obrazů,
fotografií a keramiky tvůrčí
skupiny Signál 64
(50. výročí skupiny)

Nádvoří VIC Kojetín - 19 hodin

Ztracená tvář Hané

Rest. Na hrázi u Tondy - 14 hodin

Jízdy na koních a ponících
Živá hudba
Sokolovna Kojetín - 14 hodin

XIV. setkání harmonikářů
Vladimíra Pospíšila

Masarykovo náměstí Kojetín

Není šance bez tance
Dobročinná taneční akce

Kojetínská kytara

Židovský hřbitov
pro veřejnost otevřen celý den

Hospůdka U Pedyho - 20 hodin

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
18 hodin
Mše svatá, předvečer slavnosti
Nanebevzetí Panny Marie

(Hudební festival kojetínských kapel)

Taneční večer s živou hudbou
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
18 hodin

Mše svatá

Stadion Morava Kojetín - 20 hodin

Tradiční diskotéka

SOBOTA 16. SRPNA 2014
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

Café Velšs. Ambas. - 19 hodin
Rockový večer s Dale B. Williams

NEDĚLE 17. SRPNA 2014
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
9 hodin - Mše svatá

slavnost Nanebevzetí Panny Marie

17 hodin

Mariánské nešpory
Masarykovo náměstí - celý den

VIC Kojetín
Galerie: 9 - 17 hodin

Výstava obrazů, fotografií
a keramiky tvůrčí skupiny
Signál 64 (50. výročí skupiny)

hudební léto 2014
Masarykovo náměstí
začátky v 17 hodin
Pondělí 18. srpna 2014

JEN TAK 2 (pop-rock / Přerov)
Úterý 19. srpna 2014

Středa 20. srpna 2014

Výstava obrazů, fotografií
a keramiky - Signál 64

Taneční hodová zábava

9 - 10 hodin
Průvod Hanáků - Jízda králů
Předání hodového práva
10 - 14 hodin
Vystoupení národopisných
souborů
Dechová hudba Věrovanka
14 - 15 hodin
Mažoretky Šarm Kojetín
Lucky While Kojetín
Soutěž v pojídání PUKAČŮ
15.30 hodin
ARRHYTHMIA (pop-rock / Přerov)
17 hodin - NO NAME (SK)
18 hodin
LOCO LOCO (rock-screamo / Praha)

Masarykovo náměstí - 14 hodin

Areál sokolské zahrady - 9 hodin

Areál sokolské zahrady - 20 hodin

Hlavní program
na Masarykově náměstí:

KING BEE (bluesrock / Kojetín)

Hry a soutěže pro děti - DDM

Turnaj Střední Moravy
ve volejbalu

Kolotoče a pouťové atrakce

Hodový jarmark, skákací
hrady, skluzavky...

Jízdy hist. motorovými vozy
Kojetín - Tovačov a zpět

Sportovní areál u Gymnázia Kojetín

VIC Kojetín: Galerie: 9 - 17 hodin

(50. výročí skupiny)
Expozice muzea: 9 - 17 hodin

Ztracená tvář Hané

Nádvoří VIC - 14 hodin

Cimbálová muzika Dubina
Nádraží Kojetín - Kroměřížská dráha

Jízdy hist. motorovými vozy
Kojetín - Tovačov a zpět

PS CANTAS KOJETÍN

(sborový zpěv / Kojetín)
COUNTRIO (country / Hodonín)

Čtvrtek 21. srpna 2014

VÁŽAŇANKA

(dechová hudba / Vážany u Kroměříže)

Pátek 22. srpna 2014

ČERNÝ PENICILIN
(rock / Tovačov)

BREAKING THE CYCLE
(metalcore-metalcore / Přerov)
VESNIČANI (rock / Kojetín)
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Z akcí MěKS Kojetín
Sjíždění Moravy
Pro přátele vodního sportu si připravilo Městské kulturní středisko
Kojetín ve spolupráci s Kanoistikou Kojetín akci s názvem Sjíždění
Moravy. V sobotní dopoledne 21.
června 2014 po desáté hodině vyrazili účastníci autobusem k Bolelouckému jezu, kde byly připraveny
pramice a kanoe, které do příjezdu
opatroval ostřílený vodák Jarda Kačírek. Po vystoupení z autobusu
se rozdělili vodáci i nevodáci podle
zkušeností. Zdatní vodáci si k sobě
přibrali ty méně zkušené, aby si
sjíždění užil opravdu každý. Celkem
se jelo na dvou pramicích a osmi
kanoích. Hned po první větší překážce byla moravní vodou pokřtěna posádka lodi na přídi s Hanou
Svačinovou a Tomášem Maškem
na zádi. Uprostřed seděla odvážná
Karolínka, která pro zbytek cesty
volila radši stabilnější pramici.
Po vybrání vody z kanoe a převlečení členů posádky do suchých
svršků, již nic nebránilo ve zdolávání dravé Moravy směrem k Lo-

Vítání léta s pohádkou
Ve čtvrtek 26. června 2014 se od
sedmnácti hodin proměnilo nádvoří
Vzdělávacího a informačního centra v divadelní sál. Naše nejmenší
nalákalo Městské kulturní středisko
Kojetín na uvedení pohádky Královna Koloběžka I. v podání Divadelního spolku Na Štaci ze sousedních
Němčic nad Hanou. Děti od začát-

Hanácká beseda
V sobotu 7. června 2014 navštívil
kojetínský národopisný soubor Hanácká beseda sympatickou vesničku Ořechov u Uherského Hradiště.
Zde se konalo žehnání obecních
symbolů, ke kterému byli přizváni
i naši Hanáci. Po mši svaté s žehnáním symbolů v místní kapli a obědě
následovalo samotné vystoupení.
To probíhalo na místním tanečním
kole v rámci komponovaného pořadu Rok na vsi. Naši Hanáci zde
reprezentovali Kojetín s pásmem
„Čepení nevěsty“, které vzbudilo
u diváků velký ohlas.
Ve dnech 13. - 15. června 2014 za-
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bodicím. Počasí bylo docela dobré,
nepršelo a sem tam vykouklo zpod
mraků i slunce. Zasloužený odpočinek čekal kanoisty a posádky
pramic na Břehuli u Lobodic. Malí
otužilci se tady vyřádili na mělčinách v krásné panenské přírodě,
kde se jakoby zastavil čas. Ostatní
posvačili a načerpali nové síly na
další zbytek cesty. Cesta ke Kojetínu ubíhala rychle, především díky
dobré partě lidí a suchozemců na
březích Moravy, kteří volali na vodáky tradičním pozdravem: „Ahoj!“
Po náročné plavbě čekalo na vodáky i nevodáky v kojetínské loděnici občerstvení v podobě kabanosu
a vychlazeného piva. Děti si opekly
nad připraveným ohněm špekáček,
a navíc je čekalo ocenění v podobě
sladké medaile s diplomem. Poděkování za krásně prožitou sobotu
patří především Petrovi Válkovi
a Jardovi Kačírkovi, kteří obstarali vše potřebné, aby se tato akce
mohla konat. Také autodopravci
Davidu Juřenovi, který nám zajistil cestu autobusem do Bolelouce,
Balinovi a Andrejce Kavulovým za

zázemí v cíli výpravy a v neposlední řadě všem účastníkům Sjíždění
Moravy, kteří se postarali o vynikající a pohodovou atmosféru. Ahoj
a příště zase.
-miza-

ku fandily moudré princezně, která
svým důvtipem okouzlila i samotného prince. Dnes už klasická pohádka na motivy Jana Wericha tak
dětem navodila příjemnou náladu z
předposledního školního dne, pomohla přivolat sluníčko a přivítat tak
léto s prázdninami v celé své kráse.
Přejeme všem krásné slunečné léto
a příjemně strávené prázdniny i dovolenou.
- mizamířila Hanácká beseda za hranice
Moravy a to do Krásné Lípy a Varnsdorfu (Ústecký kraj), kde se konal
Mezinárodní folklórní festival Tolštejnského panství.
Zde vystoupili naši Hanáci hned
dvakrát s pásmem tanců a písní

„Po hanácky sobě dupnem“. Na závěr se naši rozloučili s diváky tradiční Hanáckou besedou od Gustava
Voždy.
Děkujeme všem kojetínským Hanákům za prezentaci našeho folklóru
i mimo náš region.
- miza-
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Pozvánky na akce
Hasičský sbor Popůvky vás srdečně zve na

TFA POPŮVKY 2014
iv. ROČNÍK ŽELEZNÉHO HASIČE
V sobotu 19. července 2014
na hřišti v Kojetíně II - Popůvkách
Prezentace: od 9.00 do 10.00 hodin Začátek soutěže: 10.30 hodin
		
		
		

Kategorie:
A Muži - s aktivním dýchacím přístrojem
B Muži - s dýchacím přístrojem jako zátěž (bez masky)
C Ženy - s dýchacího přístrojem jako zátěž

Startovné: 100 Kč
- v ceně startovného je zahrnuto občerstvení pro každého soutěžícího
Ceny: první tři místa ohodnocena
Přihlášky: zasílejte na email: simek.davi@seznam.cz, nejpozději
do 16. července 2014, telefon: 608 646 670,
(počet soutěžících je omezen cca na 60)
Soutěž není pojištěná a soutěžící startuje na vlastní nebezpečí.
Zdravotnická pomoc je zajištěna.
Startovné pořadí určí pořadatel. Soutěž se koná za každého počasí.

Máte rádi tanec?

Chcete pomoct dětem nebo se jednoduše pobavit a zjistit, co je in?
Tak vezměte kamarády, rodinu, přítele
a přijďte podpořit tuto jedinečnou dobročinnou akci,
protože to, co uvidíte, jste pravděpodobně ještě neviděli!

V sobotu 16. srpna 2014 proběhne v Kojetíně
první akce svého druhu
s názvem

NENÍ ŠANCE BEZ TANCE!

Jak již z názvu vyplývá, k vidění bude moderní tanec Hip Hop,
který můžete znát z tanečních kanálů MTV
a ohromující BREAKDANCE klání,
obojí ve formě tanečního „souboje“ neboli battlu,
kdy proti sobě nastoupí vždy dva tanečníci z různých skupin.
A proč je vlastně řeč o Šanci?
Šance je to hlavně pro ty nejmenší z Fakultní nemocnice Olomouc
z oddělení hemato-onkologie, kde právě sídlí Sdružení Šance,
která obdrží veškerý výdělek z dobrovolného vstupného,
takže máte jedinečnou příležitost otevřít svá srdce a ukázat,
že Kojetín může být malé město nevýznamné rozlohou,
za to však významné svým přístupem a láskou k těm,
kteří to potřebují.
Oprašte tenisky, vytáhněte teplákovky
a přijďte si na Masarykovo náměstí trochu „zatrsat“
vystoupí i profesionální taneční skupina Duck Beat,
zkusit štěstí u slosovatelných lístku na dobročinné učely
a zhlédnout další překvapení z našeho bohatého programu...

TJ Sokol Kovalovice
pořádá

celodenní
turnaj
v malé kopané
v sobotu
5. července 2014
hřiště Kovalovice
Startovné na mužstvo
činí 600 Kč
Začátek turnaje v 8 hodin

1. cena
sada dresů pro muže
Kontakt:

Radoslav Tvrdoň
mobil:
602 743 475

Výstava fotografií
židovských památek

VLASTA KRAUTOVÁ

ZAPOMENUTÉ KROKY
ŽIDOVSKÉ HŘBITOVY
1975 - 2014

Výstava fotografií židovských
památek Čech, Moravy a Slezska
Výstava otevřena
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
mobil: 774 001 403

Poděkování
Tímto bych chtěla poděkovat
MUDr. Richardu Kobzovi, který se
mě ujal již před dvaceti lety, když
jsem potřebovala odborné vyšetření. Poděkování rovněž patří za
soustavnou lékařkou péči a vlídné jednání. Děkuji paní doktorce
MUDr. Dagmar Horákové a její
zdravotní sestře Michale Toráčové za jejich dlouholetou odbornou
péči. Z celého srdce děkuji.
Miluše Coufalíková, Uhřičice
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Centrum sociálních služeb Kojetín
Závěrečný seminář
VU3V ve Vyškově
Jako každý semestr, tak i tento letní,
měl své slavnostní zakončení v podobě uspořádaného Závěrečného
semináře (ZS) v prostorách vyškovské městské knihovny. I když někteří studenti z KS Kojetín se nemohli
z osobních či zdravotních důvodů
dostavit, odjela dne 29. května 2014
z Kojetína početná skupinka devatenácti osob. Přestože den začal uplakaným počasím, které nás po celou
dobu výletu doprovázelo, nenechali
jsme si vzít dobrou náladu, s povděkem jsme kvitovali zvýšené nástupiště na kojetínském nádraží a vyrazili
si pro zasloužené odměny v podobě
pamětních listů, potvrzujících razítek
o absolvování semestru do výkazů celoživotního vzdělávání, za kulturním
programem a vůbec, za zážitky, které

Májové vyhrávání
Poslední květnové pondělí 28. května 2014 přímo vybízelo k tomu,
abychom se s našimi seniory sešli
při tradiční oslavě máje. V letošním roce se tato slavnost mohla
opět uskutečnit v upraveném dvoře
na Domě s pečovatelskou službou
nám. Dr. E. Beneše 3, neboť vloni
touto dobou bylo nádvoří plné stavebního ruchu spojeného se zateplováním budovy. Zájem seniorů
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zůstávají dlouho v paměti tím spíše,
když je prožijete s příjemnými lidmi.
Slavnostní ceremoniál proběhl v sále
Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově. Kromě předání zmiňovaných
pamětních listů, jsme si též vyslechli
proslovy a přednášky přítomných
hostů, nechali se unášet líbivými melodiemi, které na svých hudebních
nástrojích vyloudili žáci místní ZUŠ.
K našemu překvapení jsme měli opět
ve svých řadách (stejně jako ve Vsetíně) vyhlášenu nejstarší přítomnou
studentku. Celkem se ZS ve Vyškově
zúčastnilo 105 studentů z devíti kontaktních středisek. Pro Vaši představu, v letním semestru bylo do výuky
zapojeno celkem 147(!) konzultačních středisek z celé ČR, ve kterých
studovalo 2572 seniorských studentů!
Jak jistě uznáte, to už je krásné číslo, které svědčí o stále větším zájmu
osob seniorského věku vzdělávat se
a někam patřit. Nejdříve narozenými

studenty, kteří studium v letním semestru navštěvovali, byli pan Kofroň
a paní Kavíková, oba shodně ročník narození 1920, z konzultačního
střediska Mirošov. Vybírat se mohlo
z osmnácti studijních témat. A že to
není číslo konečné, o tom nás vzápětí přesvědčila manažerka VU3V
Ing. Klára Nehodová, která nás informovala, že byly dotočeny další dva
nové kurzy a to „Obklopeni textilem“
a „Barokní architektura v Čechách.“
Po ukončení semináře jsme se přesunuli na oběd. Abychom mohli pokrm lépe trávit, sdělit si své zážitky
a zkrátit si též čekání na další program v podobě exkurze do místního
Vyškovského pivovaru, našli jsme si
útulné prostory místní kavárny, kde
o nás bylo dobře postaráno a většina
z přítomných studentů VU3V si své
zasloužené „vysvědčení“ osladila
pořádným pohárem. A tak to má na
konci školního roku být! Nebo ne?

o účast na této akci byl opět velký
a tak jsme se v počtu padesáti osob
pustili hned po krátkém úvodu do
zpívání za doprovodu harmonikáře
pana Václava Noska, který ochotně
za našimi klienty opět přišel.
Dobrou náladu nám nevzala ani
skutečnost, že hodinu před začátkem akce, kdy bylo vše připraveno
na posezení pod širým nebem, přišla první dešťová přeháňka, za ní
další a další. A tak, kdo přeci jen
chtěl mít alespoň trochu kontakt
s přírodou, zůstal sedět venku krytý

přístřeškem nad Víceúčelovou klubovnou. Takový návštěvník posezení měl ovšem další výhody. Nejen,
že po celou dobu trvání akce mohl
dýchat čerstvý vzdoušek, ale mohl
přímo dohlížet na našeho vrchního
kuchaře Honzu Dobrovského, který
venku na rozpáleném grilu připravoval chutné špekáčky, případně jiné
speciality, které si s sebou hosté přinesli. Voňavá kávička také nemohla
chybět a tak se všichni spokojeni
a příjemně unaveni zpěvem rozešli kolem sedmnácté hodiny domů.
Jsme rádi, že nepříznivé počasí nevzalo chuť návštěvníkům posezení
zazpívat si a popovídat se známými či kamarády, se kterými se třeba
nemají možnost tak často potkávat,
jak by si přáli. Rádi vyřizujeme od
účastníků májového vyhrávání ještě
jednou poděkování panu Noskovi za
příjemně strávené chvíle při harmonice a panu Dobrovskému za jeho
chutně ugrilované špekáčky.
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Centrum sociálních služeb Kojetín
V oblaku desinfekce
Ve středu 28. května 2014 se v kulturní místnosti na DPS J. Peštuky
sešlo devět seniorek, které přijaly
naše pozvání na besedu o knihách
s lékařskou tématikou, jež si pro
ně připravily knihovnice z Městské
knihovny MěKS Kojetín Hana Divilová a Jitka Lorencová.

Léto klepe na dveře
Stalo se již tradicí, že s našimi klienty vítáme léto pěkně zvesela,
všichni společně, s muzikou a při
posezení s dobrými přáteli a známými na Sokolovně v Kojetíně. Ani
letos tomu nebylo jinak. Počasí se
na nás usmálo svými hřejivými slunečními paprsky a tak nebyl důvod
zůstat sedět doma.
Celé odpoledne 16. června 2014
nám vyplnil svým zpěvem a hrou na
klávesy Ruda Gregor z Kroměříže,
jehož zásoba písniček v tempu tanga, polky či rychlejšího country nebrala konce. Senioři si mohli nechat
hrát na přání své oblíbené kousky
a věřte, že jsme jich v krátkém čase
nasbírali na seznam přes čtyřicet.
V první přestávce nám program
zpříjemnily děti z národopisného
souboru Sluníčko pod vedením
Hany Dvouleté a Katky Krčmařové.
Na harmoniku je doprovodil všem

Všechny přítomné návštěvnice se
s chutí zaposlouchaly do povídek
od spisovatelky Ivanky Deváté,
která svým vytříbeným jazykem
a humornou formou seznamuje
čtenáře s historkami, jež je možné
zažít přímo v ordinaci s lékaři, v čekárnách se zdravotními sestrami
i s pacienty, kteří čekají na vyšetření. „V oblaku dezinfekce“ je též
název jedné z knih, které Ivanka
Devátá napsala.
Dalším autorem, s jehož tvorbou
nás knihovnice seznámily, je Svatopluk Káš - český lékař - neurolog, spisovatel, publicista a humorista (jedná se o syna zakladatele
hudebního sdružení Kocourkovští
učitelé Josefa Káše). Je známý
především svou zálibou v medicinském humoru. Veselou anekdotou

z lékařského prostředí návštěvu
mezi našimi seniory knihovnice
zakončily. Přítomným posluchačkám bylo znovu nabídnuto, že mají
možnost stát se čtenářkami kojetínské městské knihovny, neboť
knihovnice jsou ochotny za nimi
pravidelně docházet s nabídkou
knih a časopisů k vypůjčení dle jejich výběru.

jistě známý muzikant Milan Zahradník.
Druhá přestávka byla vyplněna vystoupením tanečníků z country skupiny Lucky While, kteří přítomným
předvedli 2 mexické tance z oblasti
Veracrúz.
Obě taneční vystoupení se všem
moc líbila. Jsme rádi, že si pro naše
seniory našly oba taneční soubory
čas a přišly je potěšit hudbou a tancem a to bez nároku na odměnu.
Celé odpoledne bylo umocněno
radostí z čerstvě získaného ocenění a vítězství v soutěži ať už naší

pečovatelky Hanky Dvořákové, tak
našeho příznivce a přítomného seniora Aloise Křepelky. O nich píšeme podrobněji v dalším příspěvku.
Tančilo se a zpívalo až do pozdních
odpoledních hodin a jsme rádi za
všechny, že se vítání léta opět vydařilo, děkujeme za vyslovené pochvaly a uznání a budeme doufat,
že se nám podzimní velké setkání
na Sokolovně podaří připravit pro
potěšení všech seniorů stejně tak
dobře jako toto, letní. Ještě jednou
velké díky všem vystupujícím a také
pracovníkům MěKS za spolupráci.

Poděkování
Klubu Kamarád
Rádi bychom poděkovali vedení
města Kojetína, především Iloně
Kapounové, místostarostce, řídící
skupině Komunitního plánování sociálních služeb ve městě Kojetín, zastupitelům města a všem ostatním
lidem, kteří nám vyjadřují podporu
a s jejichž pomocí bylo pro nás
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Centrum sociálních služeb Kojetín
a naše postižené děti vybudováno
hřiště vedle DPS 6. května. Dne 23.
června 2014 jsme na tomto hřišti
uspořádali pro naše děti rozloučení
se školním rokem. Jedna z maminek
připravila pro děti zábavné úkoly, za
které děti získaly sladkou odměnu
a diplom. Za podpory organizace CSS

Kojetín jsme si po soutěžích mohli ugrilovat pár špekáčků a to byla tečka za
celou naší akcí. Děti i my, maminky,
jsme si celé odpoledne spolu užily
díky pěknému počasí a možnosti mít
kde spolu trávit volný čas.
Každému z nás/z vás se může díky
úrazu, nemoci či jiné nenadálé situ-

ace během pár sekund život otočit
o 360 stupňů a máte postižené dítě
a vy za něj musíte bojovat. Pak si
uvědomíte, jak je potřebné mít někoho, kdo vašim požadavkům umí
naslouchat a pomáhá vám je řešit.
Ještě jednou děkujeme.
Maminky z Klubu KAMARÁD

a jejich pracovníků zaměřených na
péči o seniory a zdravotně postižené občany, a to zejména terénní
a ambulantní péče. I když byla
velká celorepubliková konkurence, přece se na nás usmálo štěstí
a pro nás to bylo veliké překvapení, když nám z ČAPS zavolali
a oznámili, že v kategorii pracovník / pracovnice v sociálních službách byla vybrána právě ta naše
pracovnice / kolegyně - pečovatelka Hanka Dvořáková jako jedna z oceněných. Převzít prestižní
ocenění dlouholeté práce při péči
o seniory a zdravotně postižené občany si výše jmenovaná jela v doprovodu ředitelky Centra sociálních
služeb Kojetín Blanky Laboňové
v pátek 13. června 2014 na výstaviště do Lysé nad Labem. Zde se
předávání uskutečnilo v rámci celorepublikové výstavy „Senior-handicap: aktivní život 2014“ pořádané
společně s „Lázeňským veletrhem“
a výstavou růží - „Růžová zahrada“.
Na cestu do Lysé nad Labem se
však nevydaly samy, doprovázel
je Alois Křepelka, kojetínský senior, který je i ve svém seniorském
věku velmi aktivní - je především
milovníkem fotografie a počítačů,
studentem Virtuální univerzity třetího věku v KS Kojetín, navštěvuje
Univerzitu třetího věku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, vypomáhá naší organizaci při zástupech
v internetových koutcích na DPS,

plní roli dědečka, čímž oblast jeho
zájmů a aktivit rozhodně nekončí.
Protože jsme o jeho zálibě ve fotografování a práci s počítačem
dobře věděli, rozhodli jsme se, že
jej naše organizace nominuje do
XV. ročníku celostátní soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro
radost a potěšení. Vyhlašovatelem
soutěže bylo Centrum sociálních
a zdravotnických služeb Poděbrady o. p. s. a soutěžilo se ve čtyřech
kategoriích. Jedna z kategorií nesla název „počítačové prezentace“.
Prezentaci, kterou Alois Křepelka
pro soutěž vytvořil, a byla zaslána, ohodnotila odborná porota jako
druhou nejlepší v dané kategorii
ze všech prezentací zaslaných
do soutěže z celé ČR. Vy sami
můžete její kvality posoudit po jejím zhlédnutí na našich webových
stránkách www.kojetin.cz/css pod
názvem Šťastné a aktivní stáří
s CSS Kojetín.
Jelikož se ocenění u obou zmíněných soutěžích předávala na stejném místě a ve stejný den, mohli
radost z vítězství prožívat všichni společně a v myšlenkách i my
všichni ostatní zaměstnanci CSS
Kojetín s nimi. Z obou ocenění
máme velkou radost a budeme
doufat, že se na nás i v dalších
soutěžích usměje štěstí.
A potom, že je pátek třináctého nešťastný den.
Blanka Laboňová
Andrea Hrdličková

Úspěchy pracovníků
i seniorů
z kojetínského Centra
sociálních služeb
Jsme velmi rádi, že se na stránkách Kojetínského zpravodaje
můžeme podělit s jeho čtenáři o
úspěch, kterého se naší organizaci
podařilo dosáhnout.
ČAPS vyhlásila v letošním roce
II. ročník „Ceny České asociace pečovatelské služby za přínos v péči
o seniory a zdravotně postižené“.
Naše organizace se do této soutěže přihlásila a nominovala jednu
pracovnici přímé péče - pečovatelku Hanu Dvořákovou, která více
jak dvacet dva let pečuje o seniory a zdravotně postižené občany.
Díky své dlouholeté praxi dovede
pochopit jedinečnost klientů a specifika jejich chování z důvodů jejich
onemocnění.
Tato soutěž o „Cenu České asociace
pečovatelské služby za přínos v péči
o seniory a zdravotně postižené“
je celostátní soutěží, s cílem udělit
cenu v rámci monitorování, dokumentace, hodnocení a prezentace
profesionálních sociálních služeb
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Církev Československá husitská

NÁBOŽENSKÁ OBEC KOJETÍN A TOVAČOV
Program setkání v červenci a srpnu 2014
„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
1. 7. 2014 (úterý)

20. 7. 2014 (neděle - 6. 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)

s připomínkou svátku sv. Marie Magdalény
od 10.00 hodin v Kojetínském Husově sboru

Slavnostní beseda

2. 7. a 6. 8. 2014 (středa)

Klub dětí a mládeže „Dobrá zpráva“
od 16.00 hodin v Klubovně nové modlitebny
2. 7. a 6. 8. 2014 (středa)

Modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

slavnostní bohoslužby

27. 7. 2014 (neděle - 7. po svatém Duchu)

bohoslužby

od 10.00 hodin v Husově sboru
3. 8. 2014 (neděle - 8. po svatém Duchu)

bohoslužby

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Kojetínském Husově sboru
10. 8. 2014 (neděle - 9. po svatém Duchu)

bohoslužby

6. 7. 2014 (neděle)

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

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

17. 8. 2014 (neděle - 10. po svatém Duchu)

slavnostní bohoslužby

13. 7. 2014 (neděle - 5. 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 Kojetínském Husově sboru

bohoslužby

od 10.00 hodin v Kojetínském Husově sboru
24. 8. 2014 (neděle - 11. po svatém Duchu)

bohoslužby

od 10.00 hodin v Kojetínském Husově sboru
31. 8. 2014 (neděle - 12. po svatém Duchu
s požehnáním dětem do nového školního roku)

rodinné bohoslužby

od 10.00 hodin v Kojetínském Husově sboru

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám..“ Jakub 4,7-8a
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.
Olomoucká diecéze CČSH tradičně
i letos vyhlašuje poutě na Sázavu,
Radhošť a Ostravici. Podrobnější info na webu: http://www.ccsh.
cz/ či na kterémkoliv farním úřadě
CČSH.
Brněnská diecéze CČSH již tradič-

ně zve na letní duchovní cvičení a
zájezd do kláštera v Taizé: http://
www.ccshbrno.cz/
ÚR CČSH v Praze srdečně zve na
slavnostní bohoslužbu do Betlémské kaple u příležitosti 599. výročí mučednické smrti Mistra Jana

Husa v neděli 6. července 2014
od 15 hodin na ČT2. Bohoslužbu
bude živě přenášet Česká televize:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10719556492-bohosluzba-k-ucteni-mucednicke-smrti-mistra-janahusa/21456221450/
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Církev Československá husitská
Původní židovské
rituální umyvadlo
"kijor" obnažené
při stavebně
historickém
průzkumu Lavab
za asistence
Mgr. Miroslava
Papouška
(NPÚ Olomouc)
a ing. Josefa Březiny
(magistrát města
Přerova ,
odb. památkové péče)

Svěcení pramenů v lázních Skalka - Skalecké léčivé
prameny: vlevo Svatopluk a vpravo Cyril a Metoděj

Svěcení pramenů v lázních Skalka - Ekumenické žehnání
pramenů: br. starosta Antonín Frgal, ses. farářka Olga
Malá z Kojetína a P. Jarosz Marek Franciszek z Klenovic

Původní vchod do staré synagogy z konce 15. stol.

Ze sportu
Zdeněk Ševčík
úspěšný na ME
v kanoistickém maratónu
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Slovenský svaz kanoistiky byl nejúspěšnějším ze všech žadatelů o
uspořádání maratonského Mistrovství Evropy pro rok 2014. European
Canoe Association pak souhlasila s
umístěním ME do světově známého lázeňského města Piešťany, kde
se ve dnech 11. - 15. června konal
tento podnik. Tamní kanoisté mají
bohaté zkušenosti s pořádáním závodů, jak na republikové, tak i na
mezinárodní úrovni Pro Mistrovství
Evropy v maratonu byla stanovena
nejkratší vzdálenost 15 600 metrů,
kterou museli ujet nejstarší účastníci v závodech Masters, ve věku nad
60 let.
Na kánoi jednotlivců se na Mistrovství Evropy Masters představil
také kojetínský sportovec Zdeněk
Ševčík. Dokázal porazit všechny své soupeře a zvítězil v čase

1:32,47.590 s náskokem 3,1 min
nad druhým v pořadí - maďarským
závodníkem Peterem Liksayem.
Na třetím místě se umístil další
Čech Jiří Strnad, který bohužel měl
v průběhu závodu zdravotní problémy. V Piešťanech panovalo velmi
horké počasí, kdy teplota 36°C trápila kanoisty, z nichž někteří vzdali
z důvodu naprostého vyčerpání,
anebo bojovali s nástrahami tratě
i s křečemi, stejně jako Jiří Strnad.
Závody tak rozhodoval dobře zvolený pitný režim s patřičným dodáváním vody, minerálů a uhlohydrátů
v průběhu jízdy. Zdeněk Ševčík
vsadil na osvědčené výrobky Nutrend. Dvě láhve měl připevněné
v lodi a hadičkami pil i při pádlování
a neztrácel tak drahocenný čas zastávkami.
Stejně vysoká teplota provázela
i závod na deblkánoich ve čtvrtek
12. 6. Na maratonskou trať na řece
Váh, tedy 15,6 kilometrů nastoupil
Zdeněk Ševčík do lodě spolu s Jiřím Strnadem a porazili své soupeře z Maďarska s náskokem devíti

minut.
Před kojetínským závodníkem je
nyní už jen příprava na Mistrovství
České republiky na krátké tratě
a nejdůležitější závod sezony 2014
- Mistrovství světa na krátké tratě
v rakouském Ottensheimu (Linz).
Zdeňku Ševčíkovi nejvíce vyhovuje
nejkratší trať tj. 200 m, na kterou se
nejvíce těší, a na níž je schopen podat ten nejlepší výkon.
Gratuluji k výtečnému úspěchu
a přeji hodně zdaru na MS v Rakousku i na dalších závodech!
S použitím materiálů
Zdeňka Ševčíka
připravil Jiří Šírek
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Historické fotografie

Rakousko-uherští Huláni pronásledují prchající kozáky

Rakousko-uherská motorová
baterie

Rakousko-uherská motorová baterie

42centimetrové dělo zvané
Rozhovor
Bručoun (medvěd)
fotografie: soukromý archiv rodiny Řezáčovy

Inzerce

Příjmu elektrikáře a pomocného dělníka (DPP)
Požadavky: spolehlivost, zručnost, chuť a odhodlání pracovat, fyzicky náročná práce.
Sídlo firmy: Kojetín.

Telefon: 720 142 738, e-mail: elektro.patik@seznam.cz
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Inzerce

OPRAVY A PRODEJ

ŠICÍCH STROJŮ

WWW.MEKSKOJETIN.CZ

MOŽNO I U VÁS DOMA

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

VŠECH DRUHŮ

PETR DVOŘÁK
TELEFON: 603 213 856
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Navštivte nové webové stránky
Městského kulturního střediska Kojetín

Aktuálně
Kojetínské hody a Kojetínské hudební léto
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Vzpomínky
Čas neúprosně plyne, bolest v srdci zůstává...
Dne 1. července 2014 uplyne rok od smrti

pana Jaroslava Zapletala (Károš)
Stále vzpomínají manželka, děti Jaroslav, Marie a Naděžda s rodinami,
kamarádi a přátelé.
Dne 6. července 2014 vzpomeneme
4. smutné výročí úmrtí našeho syna, tatínka a dědečka

pana Oldřicha Šachy
S láskou a úctou vzpomínají maminka, dcera s rodinou, bratři Vladimír
a Jindřich s rodinami a kamarádi. Nikdy nezapomeneme

Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 10. července 2014 tomu budou 3 roky, co nás navždy opustila naše
drahá maminka a babička

paní Soňa Kyselá z Kojetína
S láskou a úctou vzpomínáme. Synové s rodinami

Dne 14. července 2014 vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí
manžela, tatínka, dědečka a pradědečka

pana Milana Hutery
S láskou a úctou vzpomínají manželka,
dcera a vnuk s rodinou

Dne 23. července 2014 vzpomeneme nedožité 54. narozeniny
a 11. srpna 2014 první výročí úmrtí

pana Radovana Libigera
Prosím, vzpomeňte spolu s námi. Rodina Libigerova.

Dne 19. srpna 2014 vzpomeneme 1. výročí úmrtí

pana Josefa Přecechtěla
S láskou vzpomínají manželka, dcery a syn s rodinami a vnoučata.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 1. září 2014 vzpomeneme 14. smutné výročí,
kdy od nás navždy odešel syn, bratr, vnuk

pan Lukáš Krčma
Stále na tebe myslí celá tvoje rodina.
Kdo jste ho znali, věnujte tichou vzpomínku.
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Vítání občánků
V sobotu 28. června 2014 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Filip Drbal

Jonáš Otčenášek

Matěj Kišš

Štěpánka Kargerová

Blahopřejeme!

Foto: Jana Večeřová

Blahopřání
Dne 17. července 2014 oslaví své 86. narozeniny

paní Jindřiška Šachová
Vše nejlepší, hodně zdraví přejí synové Vladimír s manželkou Martou,
Jindřich s manželkou Jarkou, vnuci Vladimír s manželkou Petrou, Martina
s manželem Marcelem, Zdenek s manželkou Petrou, Hanka s manželem Pavlem,
Romana a pravnoučata Ladík, Honzík, Natálka, Verunka, Ríša, Honzík,
Pavlík a Ondra.
Dne 19. července 2014 oslaví své krásné 70. narozeniny

pan Štefan Toráč
Na svět koukej vesele, ať se co chce semele.
Naše přání shrne věta: štěstí, zdraví, dlouhá léta.
To vše ti přeje manželka a děti.
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