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Pohádkový rybník Na Hrázi v Kojetíně poprvé
V sobotu 20. června 2015 se mohou kojetínské děti těšit
na Pohádkový rybník Na Hrázi, který se na jedno červnové odpoledne promění na kouzelný rybník plný pohádkových bytostí.
Akce, kterou poprvé pořádají Městské kulturní střediskoKojetín a Dům dětí a mládeže Kojetín, je určena pro děti
a jejich rodiče i prarodiče. Na procházce
okolo rybníka na všechny čeká velké
překvapení. Jen co do něj návštěvníci
vejdou, pohltí je pohádková atmosféra.
Všichni se mohou těšit na řadu pohádkových bytostí, jako je např. Večerníček, Jů
a Hele, Sněhurka a sedm trpaslíků, Ferda Mravenec, Křemílek a Vochomůrka
a další. Jelikož se jedná o pohádkový
rybník, nesmí samozřejmě chybět vodník Koječák.
Start i cíl je směřován na místní střelnici,
kde po zaregistrování, které proběhne
od 14 do 15 hodin, se můžou účastníci
vydat okolo rybníka Na Hrázi, zdolávat
nástrahy, plnit úkoly a získávat sladké
odměny od pohádkových postaviček.
Na střelnici, po příchodu z pohádkové
trasy, bude pro všechny probíhat bohatý doprovodný program – táborák
a opékání špekáčků (pro děti je špekáček
v ceně startovného), skákací hrad, jízda
na koních, koloběžky, střelba ze vzduchovky, malování na obličej, sladké odměny, tanečky a spousta další zábavy...
Nebude chybět ani divadelní pohádka,
kterou všem premiérově zahrají žáci
8.B Základní školy náměstí Míru Kojetín. Mladí divadelníci si pohádku sami
vymysleli, napsali a secvičili s vyučující
Markétou Matějkovou. Pohádka se jmenuje Potrestaná lež aneb Popletené pohádky. Máme se tedy na co těšit...
Za pořadatele si přejeme, aby se první pohádkový rybník vydařil, tak jak jsme si naplánovali, aby vyšlo počasí, a aby všichni
účastníci byli spokojeni a nadšeni, že se
v Kojetíně zrodila nová pohádková tradice.

Jelikož se akce bude konat poprvé, nemůžeme vás nalákat prostřednictvím fotografií, tak doufáme, že vás aspoň
upoutáme touto barevnou pozvánkou.
Všichni jste tedy srdečně zváni prožít s námi kouzelné červnové odpoledne okolo Pohádkového rybníku
Na Hrázi v Kojetíně!
-svah-
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 13. zasedání konaném dne 13. května 2015
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- vzala na vědomí přerušení provozu Mateřské školy Kojetín v termínu
od 20. 7. 2015 do 14. 8. 2015,
- schválila uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření
Města Kojetína za rok 2015, mezi
Městem Kojetínem a firmou OL AUDITING, s. r. o., Olomouc za celkovou cenu 65.000 Kč + DPH,
- schválila rozpočtové opatření
č. 7/2015, kterým se zapojují do
rozpočtu:
- nové příjmy ve výši 471,50 tis. Kč
- nové výdaje ve výši 471,50 tis. Kč,
- souhlasila s přijetím daru formou darovací smlouvy pozemku
p. č. 603/8, ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 21m2, a za
podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených dárci
a předloží k projednání ZM v termí-

nu 06/2015,
- schválila poskytnutí peněžitého
daru Sportovnímu klubu RELAX
Olomouc ve výši 3.000 Kč, na pořádání 3. ročníku „Hanácké kojetínské
desítky“, konané dne 24. 5. 2015,
- schválila poskytnutí peněžitého
daru občanskému sdružení KAPPA
- HELP, Přerov ve výši 3.000 Kč, na
podporu poradenského centra pro
problémy se závislostmi a terénní
program pro osoby ohrožené drogovou závislostí,
- schválila poskytnutí peněžitého
daru Aleně Pátkové ve výši 3.000
Kč, na částečné pokrytí nákladů,
spojených s přípravou a účastí na
Mistrovství Evropy radiového orientačního běhu, konaného 17. - 23. 8.
2015 v Mariánských Lázních,
- schválila poskytnutí peněžitého

daru Domovu u rybníka Víceměřice ve výši 2.000 Kč, na částečné
pokrytí nákladů na služby, poskytované uvedenou organizací klientům
z Kojetína,
- pověřila Milana Káňu vedením
kroniky části města Kojetín III - Kovalovice a to od roku 2015,
- vzala na vědomí závěrečné hodnocení akce 23. ročník přehlídky
amatérských divadelních souborů
Divadelní Kojetín 2015,
- vzala na vědomí organizační zajištění akce Kojetínské hody 2015
a Kojetínské hudební léto 2015,
- vzala na vědomí předložený záměr, doručený dne 13. 5. 2015,
vybudovat v areálu bývalého SOU
Kojetín „Alzheimercentrum“.
Jiří Šírek

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města
Starosta města Kojetína si vás dovoluje pozvat na

zasedání Zastupitelstva
města Kojetína
které se bude konat v úterý 14. července 2015 od 16.00 hodin
v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,
Masarykovo náměstí 8.
Jiří Šírek, starosta města

Ve zkratce
 Dne 1. června si připomínáme Mezinárodní den dětí. Často slýcháme
o tom, jak je naše mládež zkažená,
jiná a horší než generace předchozí a posuzujeme ji mnohdy podle
nedobrých zkušeností s jednotlivci
a skupinkami. Rád bych se teď vrátil
ke třem případům z poslední doby,
kdy se mi podařilo potkat s mladými
lidmi a dětmi z Kojetína.
 Pár dnů před 70. výročím konce druhé světové války mi poslali žáci 2.A třídy ze ZŠ náměstí Míru dopis, ve kterém píší:
„Dobrý den pane starosto, když
jsme byli na vycházce na náměstí Svobody, všimli jsme si pomníku
Osvobození. Uviděli jsme, že tam
roste hodně plevele, tak jsme ho vypleli. Máme rádi naše město Kojetín
a chceme, aby bylo krásné. Zdraví
Vás žáci 2.A ZŠ nám. Míru.“
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 V pátek 22. května se v budově
Vzdělávacího a informačního centra konala Noc s Andersenem, kdy
jsem byl pozván, jako host, který
dětem přečte něco z vybrané literatury. Zvolil jsem tentokrát dvě
básně z Erbenovy Kytice, vědom
si rizika, že děti to bude spíše nudit
a budu vysvětlovat, cože to ten český klasik před 150 lety vlastně chtěl
českému národu sdělit. Byl jsem
mile překvapen reakcemi malých
kojetínských čtenářů, jejich vnímáním a pohledem na klasiku, která
vlastně ani není až tak vzdálená
a nereálná. Holt, jak řekla jedna
z knihovnic - dobrá literatura nestárne a svého čtenáře si najde vždycky. S malými čtenáři jsme se nakonec domluvili i na vysazení stromu kojetínských dětí letos v říjnu.
 V sobotu 30. května jsem na rad-

nici přijal žáky z oddílu volejbalu TJ
Sokol Kojetín - partu mladých kluků
ze sokolovny, kteří získali na mistrovství republiky 4. místo a k celkovému vítězství jim chyběla možná trocha štěstí. Tito chlapci jsou
příslibem toho, že snad za pár let
dostanou kojetínský volejbal tam,
kde před lety skončil a nedařilo se
posunout jej dál. Mají k tomu kromě
dobrého zázemí taky přízeň a nadšení trenérů i rodičů a chuť bojovat.
Važme si našich dětí a podporujme
každou jejich snahu o aktivní činnost
a práci, ať už jde o chození s otevřenýma očima, četbu nebo sport.
Určitě nebudou o nic horší než generace naše nebo našich rodičů.
Takže – druháci ze ZŠ náměstí
Míru, mladí čtenáři a žáci z volejbalu, nejen vám přeji pěkný Mezinárodní den dětí.
Jiří Šírek
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Informace pro občany
Komunitní plánování
sociálních služeb
ve městě Kojetín
Plánování sociálních služeb ve
městě Kojetín probíhá od roku 2007
metodou komunitního plánování.
Jedná se o zjišťování skutečného
stavu nabízených sociálních služeb a potřeb občanů, které nejsou
naplněny. Potřeby občanů jsou zjišťovány prostřednictvím dotazníkových šetření a realizací veřejných
setkání. Tato veřejná setkání se
konají každoročně v jednotlivých
domech s pečovatelskou službou
a v zařízeních poskytujících sociální služby (Charita Kojetín, CSS Kojetín). Na základě zjištěných potřeb
je plánována nabídka sociálních
služeb tak, aby lidé měli k dispozici takové sociální služby, které jsou
nezbytné, kvalitní a snadno dosažitelné pro všechny zájemce.
Ve městě Kojetíně je kladen velký
důraz na rozvoj terénních služeb,
především na pečovatelskou službu prováděnou v domácnostech
klientů a poskytovanou Centrem
sociálních služeb Kojetín. Dále
na ambulantní služby poskytované
v Centru denních služeb Charity
Kojetín. Snahou je, aby občan mohl

za pomoci různých sociálních služeb přizpůsobených jeho individuálním potřebám co nejdéle zůstat
ve svém domácím prostředí.
V rámci komunitního plánování se
podařilo rozšířit spektrum činností
poskytovaných sociálních služeb,
jak CSS Kojetín, tak i Charitou Kojetín, zkvalitňovat tyto služby a prodloužit jejich provozní dobu dle požadavků klientů. Veřejné instituce
na území města jsou bezbariérové
a přístupné také osobám umístěným na invalidním vozíku.
Pro rodiny s dětmi bylo u Polikliniky
Kojetín vybudováno hřiště s herními prvky uzpůsobenými pro děti se
zdravotním postižením, jsou rozšiřovány volnočasové aktivity pro rodiny
s dětmi i seniory, bylo zřízeno Poradenské centrum pro problémy se
závislostmi, po celém území města
probíhají postupně bezbariérové
opravy místních komunikací, je vydáván Katalog poskytovatelů sociálních služeb ve městě Kojetíně.
Doposud se nepodařilo především
z finančních důvodů zřídit pobytové
odlehčovací služby na Charitě Kojetín, které by umožňovaly ulehčit
osobám pečujícím o seniory a osoby se zdravotním postižením.
S Katalogem poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína či další-

Končí splatnost
místního poplatku
Finanční odbor města Kojetína
upozorňuje občany města Kojetína,
že ke dni 30. června 2015
končí splatnost místního
poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů, který pro rok 2015
činí 550 Kč.
Informace k místnímu poplatku
(ohlašovací povinnost, osvobození
od poplatkové povinnosti)
lze získat na telefonu: 581277462,
e-mail: m.calabova@radnice.kojetin.cz
Markéta Calabová
mi dokumenty zpracovanými v rámci procesu Komunitního plánování
sociálních služeb ve městě Kojetíně
se můžete seznámit na webových
stránkách města Kojetína http://
www.kojetin.cz/kpss (www.kojetin.
cz) nebo na odboru vnitřních věcí,
školství a kultury MěÚ Kojetín, úseku sociálních věcí.
Alice Přehnalová,
odbor vnitřních věcí,
školství a kultury

Zajímavosti z Mikroregionu Střední Haná
Vydra v Tovačově
Vydra říční je známá lasicovitá šelma, která díky pronásledování byla
u nás téměř vyhubena. V posledních
dvaceti letech se však začala opět
šířit vzhledem k přísné ochraně, ale
i zlepšující se čistotě našich vod. Patří k ohroženým druhům naší fauny
a je přísně chráněná. Vyskytuje se
v oblastech s tekoucími vodami, kde

loví svou hlavní kořist – ryby menší
a střední velikosti. Hlavním těžištěm
jejího výskytu jsou potoky a řeky ve
střeních polohách v nadmořské výšce kolem 600 m.
O jejím výskytu v oblasti Hané nebylo dosud mnoho zpráv. Před dvěma
lety nalezli přejetou vydru na okraji
Přerova a občas se objevila zpráva
o vydřích stopách podél řeky Moravy nebo u pískoven u Tovačova.
To, že na střední Hané vydry opravdu
žijí, se potvrdilo nálezem dospělého
samce o váze cca 15 kg, uhynulého
po střetu s automobilem v polovině
března 2015 na silnici z Tovačova
na Přerov u rybníka Kolečko. Další
vydru, opět sraženou autem, našli
nedaleko o měsíc později.
Znamená to tedy, že vydry na Tovačovsku žijí a vzhledem k bohatosti
zdejších vod na rybí osádku zřejmě
tvoří stabilní populaci. Vydra má roz-

sáhlý potravní okrsek čítající několik
km toku řeky či km2 plochy terénu.
Je velmi plachá a dovede se mistrně
ukrývat, k čemuž využívá svou obratnost na suchu i ve vodě. I proto se
o její existenci dovídáme spíše jen
podle stop a jak je vidět z tovačovských nálezů, i podle střetu s vozidly.
Jiří Šírek
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Došlo do redakce
Stáže ve firmách
nabízejí šanci studentům i nezaměstnaným
Příležitost, jak zvýšit uplatnitelnost
na trhu práce, získat nové kontakty
či rovnou zaměstnání, nabízí aktuálně realizované projekty Stáže
pro mladé zájemce o zaměstnání 2
a Stáže ve firmách – vzdělávání
praxí 2, které zprostředkovávají
stáže u soukromých firem působících na českém trhu. Poskytovatelům stáže jsou po ukončení propláceny předem stanovené náklady!
Prostřednictvím stáží, které trvají
v průměru dva až čtyři měsíce, má
zaměstnavatel možnost vyzkoušet si potenciálního zaměstnance,
a pokud se stážista osvědčí, může
s ním firma po skončení stáže navázat další spolupráci. Poskytovateli jsou za realizaci stáže hrazeny
náklady zahrnující práci mentora,

Putování po proudu
2015 – akce na podporu
osvěty autismu
V dubnovém Kojetínském zpravodaji
jste měli možnost se blíže seznámit
s akcí „Putování po proudu 2015“.
Tato činnost je zaměřena na podporu osvěty autismu. Město Kojetín se
rovněž zapojilo do této akce a na trase putování byla zařazena zdravice
právě v Kojetíně.
Trať, této 39 km dlouhé etapy, začínala v Prostějově 15. dubna
a končila v Kroměříži. Sraz s putujícími byl dohodnut před Vzdělávacím
a informačním centrem na 15.30 hodin a zúčastnil se jej jako zástupce
Města Kojetína místostarosta Miloslav Oulehla a tajemnice MěÚ, Miloslava Rosíková. Pro putující byly
připraveny dárky, které by jim budou
připomínat jejich cestování krajinou
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náklady spojené s administrací stáže, opotřebení majetku a podobně.
V nabídce stáží naleznete desítky
oborů, výběr je tedy opravdu široký,
stážovat lze například pozice sociálního pracovníka, specialisty marketingu, účetní, zahradníka nebo
kadeřnice, ale i veterinárního lékaře
či soustružníka kovů.
Studentům posledních a předposledních ročníků je určen projekt
Stáže pro mladé 2, kde si zájemci
vybírají stáže dle zaměření svého
studia. Za každou odstážovanou
hodinu získává stážista finanční
příspěvek a v rámci každé stáže
absolvuje individuální konzultaci
s odborným lektorem, který prakticky poradí v oblasti kariérního rozvoje. Informace o aktuální nabídce
stáží a pravidlech projektu naleznete na www.stazepromlade.cz.
Projekt Stáže ve firmách 2 je určen nejen pro nezaměstnané
absolventy a rodiče na nebo po

rodičovské dovolené, ale také například pro osoby nezaměstnané
déle než tři měsíce a osoby starší
čtyřiceti let. Stáž je dalším vzděláváním, stážista tedy nemá nárok
na mzdu, nicméně účastí v projektu není ovlivněno pobírání podpory
v nezaměstnanosti a stážistům je
v průběhu stáže propláceno stravné, cestovné, případně ubytování
v místě stáže. Podrobné informace
o fungování projektu včetně aktuální nabídky stáží naleznete na www.
stazevefirmach.cz.
V rámci Olomouckého kraje můžete navštívit regionální kancelář na
adrese Jeremenkova 42, Olomouc,
kde se můžete informovat o možnosti podpořit či rozšířit své uplatnění v rámci jednoho ze stážových
projektů.
Realizátorem obou projektů je Fond
dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kojetínska. Místostarosta si pro tuto
příležitost oblékl tričko se znakem
města Kojetína, toto tričko bylo připraveno i pro putující. Bylo milým
překvapením, že se na setkání dostavila zástupkyně mladé generace
z Kojetína, která se o problematiku
autismu také zajímá.
Zástupci města se nejprve setkali s doprovodem putujícího, Olgou
Černohorskou a Elen Barčišovou. Po
krátkém vyhlížení se objevil i putující, který byl toho dne pouze jeden,
a to Radek Čihák. Po vřelém přivítání
předal místostarosta putujícímu Radkovi dárkovou tašku, na oplátku byl
dekorován plackou s logem Putování. Po společném fotografování přijali
Elen, Olga a Radek pozvání na radnici k popovídání si nad kávou. Radek byl potěšen darovanou knihou
„Chvála Střední Hané“ s fotografiemi
od starosty Jiřího Šírka a požádal
o osobní věnování. Což zástupci
města nejen jemu, ale i jeho průvodkyním, rádi splnili.
Hlavním tématem společného rozhovoru byla problematika autismu.
Radek se také rozhovořil o problémech, které se vyskytují v jeho životě
díky této nemoci, o jeho zálibě ve hře
na kytaru a tvorbě šperků. Zástupce města zaujala Radkova cestovní
hůl, která byla zvláštně opracovaná.

Radek vysvětlil podstatu zvláštního
opracování – to má umožnit lepší
kontakt s „pocestnými“. Hůl by měla
zaujmout a podnítit tak k oslovení putujícího – autisty, protože mají většinou problém s navazováním kontaktů bez příčiny.
Protože bylo ještě třeba urazit do cíle
několik kilometrů, tak se hosté se zástupci města zanedlouho rozloučili.
Jejich putování pokračovalo dále do
jejich cíle – Kroměříže.
Záslužným počinem putujících je, že
se při svém putování setkávají jak se
zástupci měst a obcí, tak s další veřejností a seznamují je blíže s problematikou autismu. Díky nim si nemusíme za touto diagnózou představovat
pouze Dustina Hoffmana ze slavného filmu „Rain Man“, ale konkrétní,
v tomto případě mladé a sympatické
lidi, kteří potřebují naši pomoc.
Miloslava Rosíková
tajemnice MěÚ Kojetín
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Došlo do redakce
Nezapomínáme na
osvoboditele a oběti
II. světové války

vot touto činností zabývá.
Množství dokumentace (fotografie, dobový tisk, brožury, knihy,
plakáty, známky a další materiály), by vydaly náplň muzea. Františel Riegl nám dělal průvodce
u vystavených dokumentů. Po
ukončení prohlídky jsme se odebrali k památníkům. Památník na
náměstí Republiky a Památník
připomínající osvobození Kojetína
5. května rumunskou a Rudou
armádou na náměstí Svobody.
K oběma památníkům byly položeny věnce. Pietního aktu mimo nás

se zúčastnili funkcionáři Okresního
výboru KSČM z Přerova. Přítomen
byl také poslanec Parlamentu České republiky za KSČM.
bg

Propršená noc před závodem, který
se konal v neděli 24. května 2015,
nevěštila nic dobrého. Měli jsme
sice připravenou mokrou variantu,
ale spíše jako záložní. Déšť nám
znemožnil běhat po hrázi rybníka od
stavidla ke střelnici. Tak nezbývalo
vyrazit brzy ráno do terénu a upravit
trať, která se vyhnula blátivým úsekům. Naštěstí před závodem přestalo pršet.
Podmínky pro běh byly ideální, po
dešti se krásně dýchá. Kvůli chladnu
přišlo málo dětí a ty které běžely, zaslouží pochvalu. 1 km vyhrál Ondřej
Florec (8 let), 3. byla Kristýna Malá
(7 let) a 4. Natálka Otčenášková
(8 let) a na 3 km obsadila 3. místo
Daniela Malá (12 let) - všichni z Kojetína. Podobně uznání zaslouží
i dospěláci, kteří neváhali a postavili
se v počtu 43 mužů a 16 žen celkově v deseti věkových kategoriích na
start desítky.
Závod proběhl bez problémů. Start
a cíl je tradičně na loděnici, kde je
kvalitní zázemí. Trať byla podobně jako loni vedena přes pozemek

Martina Berčíka, a tak běžci nemuseli běžet po břehu Moravy, kde po
úpravách je za deště po jílovité půdě
problém jít, natož běžet. V Kojetíně
máme mnoho pěkných míst, kde se
dá běhat třeba kolem rybníku Na Hrázi a Špalírem. Nově jsme trať vedli
i mezi mosty mlýnského náhonu na
Stružní ulici, kde je kombinace zeleně a vody ideální a obyvatelé mají
možnost závodníky bezprostředně
povzbuzovat.
Potěšitelné je, že roste počet běhajících z mikroregionu Střední
Haná, letos deset mužů a dvě ženy
z Kojetína a tři muži z Uhřičic. Titul
„Nérychléši Hanák“ získal Josef Peřina v čase 39:30, ač měl v nohách
náročný sobotní fotbalový zápas.
„Nérychléši Hanačkou“ je Martina
Vavrouchová za 52:47. Na druhém
místě se v mužích umístil Pavel
Ernst za 40:59, v ženách Hana Machalová v cíli za 53:08. Třetí místo
obsadil Petr Křepelka v čase 41:09.
Bohužel v ženách se nenašla další
odvážná Hanačka, tak třetí místo
zůstalo neobsazeno.
Absolutně nejrychlejším mužem
byl Josef Sedláček z AK Kroměříž
v kategorii mužů 40 – 49 let v čase
34:17, v ženách teprve 19ti letá nadějná běžkyně Karolina Zádrapová

z AK Drnovice v čase 39:38. Z běžců mikroregionu Střední Haná byl
v kategorii M 18 na 1. místě Michal
Šafránek z Uhřičic za 42:01 a třetí
Michal Ille z Kojetína v čase 52:02.
V kategorii M50 byl na 2. místě Petr
Zdražil z Lihovaru Kojetín ve výborném čase 43:51.
Potěšitelné je, že se náš běh stává
populárnějším, o čemž svědčí účast
běžců kromě Olomoucka, Vyškovska a Kroměřížska i z Blanska, Slavičína, Brna Chrlic a Hradce Králové.
Proč si k nám běžci a běžkyně jezdí
rádi zaběhat?
Filozofie pořadatelů je taková, aby
si každý účastník odnesl nejen příjemný sportovní zážitek z pohybu
v přitažlivém přírodním okolí Kojetína, ale také kulinářský požitek
z koláčů, medaili byť perníkovou, diplom a případně další dárky. Třeba
originální keramické medaile obětavě „peče“ v keramické peci Marie
Beránková z kojetínského DDM.
Na tyto medaile poskytuje zdarma
stuhy firma pana Šťastníka. A jsou
i další příspěvkové organizace, které
nám každoročně pomáhají. MěKS
připravuje diplomy a plakáty. MěPO
a SDH organizačně vypomáhají při
samotném běhu.

Start desítky

Vyhlášení - Hanáci a Hanačky

Vyhlášení - děti

Dne 5. května 2015 se členové
KSČM z Kojetína a Uhřičic v odpoledních hodinách sešli před Vzdělávacím a informačním centrem,
aby si prohlédli výstavu s názvem
„Nástup nacismu a II. světová válka
1933 – 1945“.
S výstavou jsme byli velmi spokojeni a tímto také chceme poděkovat
Františku Rieglovi, jenž se celý ži-

Hanácká kojetínská
desítka 2015
byla opět úspěšná

Foto: Bohumil Gračka
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Přízeň sponzorů se pozitivně projevuje v pohoštění pro všechny závodníky. Hanácké vdolky a koláče
máme od tří dodavatelů, kteří nám
poskytli výhodnou cenu. Zcela zadarmo nám jako sponzorský dar
150 lahví pravé hanácké kyselky věnovala Hanácká kyselka. Také supermarket z Kojetína nám věnoval
tradiční dávku vitamínů v podobě

banánů. Letos nám kojetínský mlýn
Kojetín poskytl sedmdesát kg obilných klíčků, které jsou mezi běžci
oblíbené jako zdroj energie.
Takový závod je náročný i na financování (pronájem loděnice, rozhodčí, medaile, diplomy, občerstvení).
Zásluhou sponzorů a partnerů se
daří udržovat vysoký standart.
Je opravdu hodně lidí, kteří jsou

nám nápomocni a podporují prospěšnou sportovní aktivitu, kterou je
běhání v přírodě. Odměnou za úsilí
obětavých pořadatelů je spokojenost běžců a pocit, že se daří propagovat Kojetín.
Celkové výsledky běhu jsou na
www.stmsvs.cz
Hodnocení na www.bezvabeh.cz
Jaroslav Bělka

Staré zvyky, které
zanikly v první polovině
dvacátého století

riálem použitým jako na „chodníček“. Na chodníčky se používaly
rozředěné vápno, cukrovarské kaly
a další různé materiály, které se ke
značení daly použít. Někdy dělání
„chodníčku“ skončilo i rvačkou, ještě na cestě k domům dvou milenců. Také se stalo, že „chodníček“
prozradil tajné schůzky chlapce
a děvčete, kteří měli společné
schůzky zakázané od rodičů, když
některý z nich byl chudobný nebo
z dalších důvodů.
S příchodem teplých dní, jak uschly
chodníky, jarní sluníčko po dlouhé
zimě vytáhlo mládež ven, na náves. Kluci si přinesli pytlíky s kuličkami, udělal se důlek a mohlo se
hrát, šprtat do důlku. Hráli, vždy jen
dva a vsadili domluvený počet kuliček, začínal ten, který hodil kuličku
od čáry co nejblíže k důlku a šprtal
tak dlouho, dokud kulička nezůstala
v důlku. Tomu, komu se podařilo dostat poslední kuličku do důlku, vyhrál všechny z důlku. Kuličky
byly keramické, barevně smaltované, dále skleněné uvnitř zdobené
a vyskytly se i ocelové z ložiska.
Někteří kluci šlehali „káče“ (jinak
„vlky“ - jak později popíši), další
běhali se starou obručí kola, kterou poháněli kolíkem. Děvčata na
chodníku nakreslila a potom skákala „pannu“, jiná vozila v kočárku
panenku a mnohdy ji stále převlékaly do jiných šatů. Starší mládež
sbírala fotky ligových hráčů fotbalu,
které byly v každé čokoládě LIBO,
(ta stála padesát haléřů). Sestavení
fotografií hráčů Sparty nebo Slavie
bylo velice těžké pro jejich malý počet vložených do čokolády
Další zvyky zanikly na velikonoční
svátky, které začaly jako obvykle podle určitého výpočtu. Zeleným čtvrtkem, pokračovaly Velkým pátkem
a Bílou sobotou, byly to dny pracovní, ale školáci měli prázdniny. Do-

spělí brzy ráno v tyto dny chodili do
kostela. Na Zelený čtvrtek před polednem se u sochy sv. Floriána shromáždila uhřičická mládež a po příchodu dospělých občanů z kostela,
začala před domem číslo jedna volat
„nám, nám, hoďte nám“ a volala tak
dlouho, až někdo z domu přišel skutečně něco házet na houf dětí. Byly
to na příklad tvrdé bonbony nebalené (balené se neprodávaly) burské
oříšky, krajánky, sušené trnky nebo
sušené hrušky „pražky“, podle toho
co z kterého gruntu volajícím dětem hodili. Když volající děti končily
u posledního gruntu, bylo již skoro
poledne. Nasbírané ovoce, bonbóny a podobně se nemylo, prostě se
utřelo od prachu do oblečení. Nemocní jsme nebyli. Při ranní mši svaté zvony přestaly zvonit, říkalo se, že
odletěly do Říma, na Bílou sobotu
se rozezněly znovu. Na Velký pátek
chodili lidé do kostela „lóbat Pánbička“ a pomodlit se u Božího hrobu.
Bylo zvykem, že na Bílou sobotu
odpoledne každý kdo šel do kostela na Vzkříšení, měl vždy koupené
něco nového na oblečení nebo obutí. Po druhé světové válce v poledne ve dvanáct hodin začaly minutu
houkat sirény, aby se uctila památka občanů, kteří za války zahynuli.
Po dobu houkání měl každý zůstat
stát na místě a pokračovat až skončí
houkání. Houkání bylo asi zrušeno
po vítězství dělnické třídy, nevím, já,
jsem byl v té době na vojně.
První neděli v květnu na svátek
sv. Floriána se konaly v Uhřičicích
hody. Brzy ráno zahrála na vesnici dechová hudba jako budíček
a okolo šesté hodiny vyšel průvod
do kostela v Kojetíně. Průvod býval
veliký, protože se jej učastnili i hosté na hodech. To se nelíbilo místním
komunistům (jejich průvod na prvního máje byl malý), proto jej MNV
(místní národní výbor) zakázal. Lidé

V tomto článku budu vzpomínat
na staré zvyky v Uhřičicích, kterých
bylo nejvíce hlavně v době vánoční.
Začnu 26. prosincem na svátek sv.
Štěpána. Tento den chodila svobodná děvčata brzy ráno umývat svobodné chlapce, předtím si tu dobu
návštěvy v jeho rodině domluvily.
Brzy ráno na prvního ledna nového
roku to chlapci děvčatům opláceli.
Pacholci nebo čeledíni, šli na novou,
(tak se té době říkalo na Štěpána
25. prosince). Proto bylo mnohde
slyšet z hospody zpívat „Na Štěpána není pána“. Nástup do práce
měli 1. ledna. Nepsaná pravidla byla
přibližně stejná, jaké měly ženy. To
se sešel hospodář a čeledín, dohodli pravidla budoucí služby, plácli si
a smlouva byla uzavřena a dodržovala se oboustranně, i když nebyla
podepsána.
Dívky odcházely „na novou“ prvního
ledna a nastupovaly do služby šestého ledna na Tři krále, na původní
místo k hospodyni, kde pracovaly.
Nebo některé změnily místo, jestli to
u nové hospodyně bude lepší. Byla
to vlastně dovolená, během roku
se pracovní místa neměnila. Ještě
musím dodat, že ženy dostávaly při
odchodu výslužku, bylo to prádlo do
výbavy nevěsty. Když dívka a čeledín pracovali u stejného sedláka
a měli svatbu, sedlák jim svatbu vystrojil.
V noci na svátek sv. Štěpána a také
v noci na prvního ledna, tj. Nový
rok se dělaly „chodníčky“ chlapcovi
a děvčeti, kteří se spolu tajně scházeli. „Chodníček“ byla jen značka na cestě mezi domem chlapce
a domem děvčete, tyto domy byly
různě poznačené stejným mate-
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si odvykli, takže se průvod v té velikosti již nikdy nekonal a mše svatá
se nyní slouží v Uhřičicích u sochy
sv. Floriána. Na hody bývali i stánkaři, kteří prodávali všechno možné.
Pro děti „kočku v měchu“ (kde byl
třeba jen knoflík), pistolky na kapsle,
nebo různé houkačky atd., také přijel i zmrzlinář. Vesnice byla vyzdobena větvemi střemchy, které hasiči
nasekali v místním lese. Odpoledne
chodíval průvod při modlení a zpěvu
mariánských písní ke kříži na předním díle (většinou jen staří lidé).
Některou jarní neděli byla obec pozvaná do Pivína na pouť místním farářem, který také určil poutní neděli.
Jezdilo se různými povozy. Před Pivínem se z povozů sesedlo a utvořil
průvod, který za zpěvu mariánských
písní a modlení přišel do kostela.
Pouť k Panně Marii Pivínské se
konala za ochranu úrody na polích
a obec ochránila před požárem a jinými škodami
Starší lidé většinou na venkově dlouho věřili, že blesk je posel boží. Když
přišla bouřka doprovázená blesky,
lidé zapalovali veliké svíčky zvané „hromničky“ (svěcené druhého
února na Hromice), modlili se a při
každém blesku se pokřižovali. Byli
i bojácní lidé, kteří bezpečí před
bleskem hledali v posteli pod peřinou.
Celoročním zvykem byly trhy každou středu v Kojetíně na náměstí,
kde lidé z okolních vesnic donesli
na prodej vajíčka, drobné zvířectvo,
zeleninu a máslo. Máslo se mačkalo
do dřevěných vyřezáváním zdobených forem různých tvarů (kulatých,
obdelníkových, čtercových) a velikostí (čtvrť kila, půl kila, třičtvrtě kila
a jedno kilo), chlazené bylo v nádobě
se studenou vodou. Ještě jedna za-

jímavost – manželky městské honorace zkoušely chuť každého másla,
pomocí malé lžičky. Místo k prodeji,
bylo určené v řadě několik metrů od
chodníku před domy na jižní straně
náměstí, kde městký strážník vybíral
od prodejců poplatek z místa.
Dvakrát za rok se konaly na náměstí
v Kojetíně výroční trhy (jarmak). Na
jarních trzích prodejci nabízeli jarní
a letní oblečení, na podzimní trhy
dovezli prodejci zimní zboží. Prodejců přijelo mnoho, že zaplnili náměstí
a co všechno nabízeli, se nedá napsat. Velký zájem byl o turecký med,
zlomkovou čokoládu, u mládeže
o hračku JO-JO a balonky od Bati
naplněné vodíkem. Prodávaly se
i novinky, které se v kojetínských obchodech ještě nedaly koupit.
Dobytčí trhy (tarmac) se konaly na
náměstí Kojetíně, jak se nyní prodávají pohonné hmoty. Prodejce si musel s prodávaným dobytkem přivézt
tak zvaný pas od starosty obce (to
bylo potvrzení, že zvířata jsou jeho).
Prodával se tady všechen dobytek.
Byli tady i handlíři, kteří skupovali
dobytek od zemědělců a napřed zvířata pohanili a se ziskem obratem
na místě prodali. Na pozvání přijel
do obce i zvěrokleštič na vykleštění
hřebečků, býčků, kozlů a selat.
Dříve se uhynulá zvířata na červenku, slez slezinnou a další nemoci
zakopávala do slepé uličky v ovocné
zahradě za vesnicí, než se začala
vozit na likvidaci do kafilérky. Když
přijeli do vesnice cikáni na Husárňu (jak je dnešní fotbalové hřiště),
kde pobývali, poslední zakopanou
zdechlinu vykopali, postupně uvařili
a snědli. Je zajímavé a nikdy jsem
neslyšel, že by nějaký cikán z toho
vykopaného masa onemocněl. Záhadou je, jak se o tom místě všichni

cikáni dozvěděli.
Na jaře přijížděli na Hanou z Valašska řemeslníci prodávat své výrobky,
které doma přes zimmí období vyráběli. Jezdili od vesnice k vesnici, kde
nabízeli žebře různé délky, i dvojáky,
hrábě, kosiska na kosení trávy, také
na kosení obilí, u nás zvané hrabice.
Do kuchyně prodávali různé veliké
vařechy, šprudláky, paličky na maso.
Na praní prádla prodávali valchy
a pro děti soustruženou káču také
se ji říkalo „vlk“, Taková káča, aby
se na zemi točila, se poháněla čubáním biče (bič byl proutek a na něm
kousek provázku na konci rozcupovaným). Roztočení káče se dělalo
tak, že se na káču namotal provázek
biče, rychlým trhnutím se káča roztočila a okamžitým čubáním dosáhla
vysokých otáček, tak se startovala.
Zboží vozili otec se synem na dvoukoláku s velkou bednou pro osobní
věci a drobné zboží. Po žních přijížděly valašské ženy prodávat různé
druhy papučů pro různé použití.
Stejná řemesla byla sdružena do
cechů a každý cech měl i svůj erb,
ty byly upevněny na okraji lavic
v hlavní lodi kojetínského kostela.
Neznám stanovy jednotlivých cechů
řemesel, jen k tomu z minulých časů
dodávám, že tovaryš, který splnil
předepsané zkoušky, mohl obdržet
vandrovní knížku, která mu umožňovala cestovat do zahraničí i mimo
Rakousko–Uhersko a tam získávat
nové řemeslné dovednosti.
Jedním z posledních starých využívaných památek, skoro do poloviny
dvacátého století, byl obecní buben,
který používal obecní sluha, když na
několika místech obce po zabubnování hlásil obecní zprávy.
Ze vzpomínek napsal
Bohumil Kyselý st.

Městská policie Kojetín informuje
Chybějící čísla popisná
Městská policie Kojetín se při výkonu hlídkové služby na území města
Kojetína a v místních částech Popůvky a Kovalovice často setkává
se skutečností, kdy některé domy
nejsou opatřeny číslem popisným.
Buď není budova číslem popisným
označena vůbec, nebo je stávající
číslo popisné již nečitelné, nebo

neúplné. K neoznačení domu číslem popisným často dochází po
rekonstrukcích fasád domů, kdy
majitelé po provedené rekonstrukci opomenou vrátit na nově opravenou fasádu domu dříve sundané
číslo popisné. Tato skutečnost následně ztěžuje práci jak Městské
policii, poštovním doručovatelům,
tak všem složkám Integrovaného
záchranného systému tudíž Poli-

cii ČR, Hasičskému záchrannému
sboru a Rychlé zdravotní službě.
Povinnost majitelů budov označit
budovu číslem popisným je stanovena v § 47b odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích,
kde je stanoveno, že „Přestupku se
dopustí ten, kdo neoznačí budovu
čísly popisnými“. Za tento přestupek může obec uložit pokutu až do
výše 10 000 Kč.
Adrian Jiřík
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Došlo do redakce
Jaro
v ZŠ a MŠ Křenovice
Koncert skupiny MARBO
Ve čtvrtek 9. dubna 2015 jsme navštívili výchovný koncert hudební
skupiny Marbo v Němčicích. Celým
sálem se ozýval dětský zpěv známých i nových písní např. píseň
„Lentilky“, „Škola“... Vystoupení
bylo velmi hezké, kvalitní a pro děti
určitě přínosné. Velký úspěch u dětí
sklidily také barevné světelné efekty a kvalitní ozvučení.

Skřítek Vítek, divadlo Hodonín
Ve čtvrtek 16. dubna 2015 nás
přijelo rozveselit loutkové divadlo
z Hodonína. Poučná pohádka
s ekologickým námětem se jmenovala „Skřítek Vítek“. Dětem poskytlo divadlo nejenom krásný zážitek,
ale zanechalo v nich také emoce,
které je dále podnítily k přemýšlení.
Návštěva u Nelinky
Velkým obohacením dopolední vycházky dětí MŠ byla návštěva hospodářství u rodičů a prarodičů Nelinky Vránové. Čekala na nás dvě
roztomilá kůzlátka, holoubci, kočka,
slepice a dokonce jsme viděli i koně
a ovečky. Krásné počasí a spousta
mláďátek v nás opravdu vyvolala
nádherné pocity jara.
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Malí zahradníci
Jeden dubnový týden nás v MŠ
provázelo velmi oblíbené téma:

„Zaměstnání, řemesla a povolání“.
Podstatou celého projektu byly tématické hry spolu s praktickými
pracovními činnosti. Například manipulace se zahradním nářadím,
nákup rostlin v zahradnictví, sázení, zalévaní… Děti si ozdobily vstup
do MŠ výsadbou muškátů.

Vyškově. Počasí nám přálo, užili
jsme si spoustu zábavy a legrace.
Velmi nás zaujala prohlídka environmentálního centra. Trochu nás
však mrzelo, že v době školních
výletů ještě nebyl otevřen Dinopark, který jsme se chystali také
navštívit.

Tvoříme dárky pro maminky
Protože byl začátkem května svátek našich nejmilejších - samozřejmě „maminek“, pozvali jsme opět
do školy keramičku Renču Sedlákovou, s jejíž pomocí si děti vyrobily krásný dárek pro svou maminku.
Myslíme si, že se jim vše moc podařilo, a že měly maminky z dárečku radost.

Návštěva knihovny v Kojetíně
Středa 22. května 2015 byla plná
zážitků a legrace. Dopoledne se
děti z MŠ i ZŠ společně vyřádily
v sauně, vířivce a díky překrásnému počasí využily i venkovní bazén. Po saunování jsme spěchali
do městské knihovny, kde na nás
již čekala usměvavá knihovnice
Iva Kusáková. Seznámili jsme se
s milým a útulným prostředím dětské knihovny, prohlédli zajímavé
knihy, pobesedovali a uháněli na
autobus.Tímto děkujeme za vstřícnou spolupráci s knihovnou a těšíme se na další setkání.

Návštěva Ferdy Mravence
– výukový program
Ferda Mravenec – náš kamarád,
tento zajímavý projekt osvětlil dětem
zábavnou a hravou formou život
v mraveništi, dělbu práce, pospolitost v říši hmyzu. Součástí výukového programu byly také týmové
hry dětí, u kterých jsme se všichni velmi pobavili. Děti si přirozeně
vytvořily elementární povědomí
o přírodním prostředí a jeho rozmanitosti a neustálých proměnách. Děkujeme DDM Kojetín za spolupráci.
Školní výlet
V úterý 5. května jsme byli na
školním výletě v ZOO Parku ve

vedení
ZŠ a MŠ Křenovice
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Anketa

English Corner

V červnové anketě se studentky Gymnázia Kojetín
zaměřili na blížící se prázdniny
a zeptali se na následující otázky:
1. Jak trávíte letní dovolenou?
2. Trávíte ji raději v ČR, nebo v zahraničí?
3. Kam nejraději jezdíte?
4. Jaký dopravní prostředek preferujete?
Marie Brabcová,
učitelka na Odborném učilišti
v Křenovicích
1. Mám velkou
zahradu,
kde
pěstuji zeleninu,
a skalku, kde
pěstuji skalničky.
Tomuto
koníčku věnuji velmi
mnoho času.
2. Když už si
udělám čas a ušetřím peníze, ráda
jezdím na dovolenou do zahraničí.
3. Je těžké si vybrat místo, kam nejradši jezdím. V Česku jsou krásné
lokality, kde se dá příjemně strávit
čas.
4. Na dovolenou jezdím různými
dopravními prostředky. Záleží na
tom, s kým cestuji. Pokud bych si
mohla vybrat a chtěla jet jenom za
sluncem, tak jedině letecky.
Jakub Okruhlica,
student Gymnázia v Kojetíně
1.
Relaxací
a menšími výlety.
2. Nejraději na
území středního
a západního Slovenska, či střední
Moravy.
3. Vysoké Tatry,
Malá a Veľká Fatra, okolí Plumlova, Střední Haná.
4. Autem s rodinou, s kamarády na
kole či motorce.
Lenka Malinová,
turistka z Karviné
1. Mám ráda slunce, proto trávím
ráda léto u vody a také ráda houbařím.
2. Pokud mi to rodinný rozpočet dovolí, jedu k moři, ale nejraději mám
procházky lesem a sbírání praváků.
3. Do Chorvatska, Itálie. Stačí mi jakýkoliv lesík a palouk.
4. Auto, letadlo, loďku a kolo.

Jakub Hlavinka,
student Střední zemědělské školy v Přerově
1. V létě většinu
času trávím prací. Prioritou léta
jsou pro mě žně.
Pár dní strávím
s kamarády na
rybách.
2. Rád trávím dovolenou v ČR.
3. Rád jezdím do Uhřičic.
4. Jezdím na motorce.
Lukáš Laski,
technik technické podpory internetového dodavatele
1.
Zpravidla
s klukama na softu, sem tam nechybí nějaká párty nebo tak. Letos to však vidím
víc
pracovně.
2. Zpravidla na
Moravě,
ale
chtěl bych jet na poloostrov Krym.
3. Na kasárny ve Slavičíně.
4. Autem nebo veřejnou dopravou.
Alena Nováková,
žákyně Základní školy v Kojetíně
1. Nejraději trávím
prázdniny
u koní.
2. V ČR.
3. Mé nejoblíbenější místo jsou
Krkonoše.
4. Hlavně autem.

Anketu zpracovaly
Zuzana Lodlová a Jana Macková

Last month I wrote about Tomáš
Baťa (Sr.) and this month I will
write about his son Tomáš Baťa
(Jr). When his father died, young
Tomáš was 17 years old. After
his father’s death, Tomáš’ uncle
Jan Antonin Baťa took over leadership of the company. In
1939 Tomáš and over 100 families from Czechoslovakia moved
to Ontario Canada where they
established a factory and engineering plant for the Bata Shoe
Company in Canada. At the
same time his uncle Jan Baťa
immigrated to Brazil and Tomáš
became the leader of Bata. In
1945 all the possessions of the
Bata enterprise in Eastern Europe were nationalized by the
Communist government. The
headquarters for Bata were moved to East Tilbury near London,
England.
Much like his father, Tomáš strove to expand the company into
more countries and to innovate
the shoe business. By 1962 the
company had expanded to 79
countries with 66 factories and
more than 80,000 employees.
Tomáš was a very popular businessman in Canada and even in
Czechoslovakia. When the Communist regime ended in 1989,
Tomáš was invited back by Vaclav Havel and was given a hero’s welcome in his hometown of
Zlin.
In 2008 at the age of 93 Tomáš
Baťa (Jr) died in Canada leaving
behind a rich legacy.
leadership (li:dəʃip) – vedení
establish (is’tӕbliʃ) – založit
factory (fӕktəri) – závod/fabrika
nationalized (,nӕʃnəlaizd) –
znárodněný
headquarters (,hed’kwo:təz) –
sídlo firmy
strive – strove – striven (straiv strəuv – strəvn) – usilovat
hometown (həumtaun) – rodné
město
legacy (legəsi) – dědictví/odkaz

Jay Davis
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Mateřská škola Kojetín
Květen v MŠ Kojetín
Měsíc květen přináší plno zajímavých zážitků a činností. Hned zkraje
měsíce se za námi „přišel“ podívat
Kašpárek s maňáskovou pohádkou, kterou zahrály dětem učitelky.
Nejmladší děti z obou školiček se
zúčastnily v prvních květnových
dnech výukového programu „Stříbrná studánka“, který proběhl
v prostorách DDM Kojetín. Seznámily se s vílou Vodněnkou, která je
celým programem provázela. Vysvětlila dětem význam vody a její
funkci v přírodě. S vílou Vodněnkou
poznávaly také zvířata, která žijí ve
vodě, vytvářely si povědomí o širším přírodním prostředí, o chování
v přírodě. Děti tak metodou prožitkového učení získaly plno zajímavých vědomostí.

Berušky

Sluníčka

Srdíčka

Koťátka

Druhý květnový týden jsme slavili svátek všech maminek. Povídali
jsme si o tom, jaké naše maminky
jsou a čím bychom jim udělali největší radost. Proto jsme pozvali své
blízké na besídky a potěšili je nejen básničkou, písničkou a hranou
pohádkou, ale také děti ukázaly, jak
jsou pohybově nadané. Závěrem
svého vystoupení předaly děti maminkám své vlastnoručně vyrobené dárečky, či výrobky z keramiky.
Odměnou pro všechny byl potlesk
a rozzářené úsměvy všech maminek, babiček…
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Další společnou akcí MŠ je jako
každoročně školní výlet. V pondělí
18. května jsme všichni odjeli autobusy za exotickými zvířaty do ZOO
Lešná. Každý si odnesl plno zážitků, počasí bylo přímo ukázkové

a nikomu se z výletu nechtělo
domů.
Den dětí oslaví děti z jednotlivých
tříd podle vlastního připraveného
programu. Ve čtvrtek 28. května
děti ze třídy „Sluníček“ a „Pastelek“ navštívily Hanácký dvůr
v Polkovicích. Prohlédly si celý
areál, seznámily se s technikou
a zemědělskými stroji, prohlédly
si výběh s hospodářskými zvířaty,
vyzkoušely si jízdu na koni…Celý
program byl pro děti nejen poučný
ale i zábavný a určitě se sem rádi
zase vrátíme.
Před námi je už jen poslední měsíc školního roku – červen. Těšíme
se na pohádku v podání Divadla
Úsměv a na účast na výukovém
programu DDM pro nejstarší děti
s názvem „Život u rybníka a v rybníce“. Také se jako každoročně
rozloučíme s budoucími prvňáčky
v obřadní síni na radnici. Jsou před
námi ještě poslední společné dny
před prázdninami, tak ať je tedy ten
červen plný sluníčka!
vedení MŠ

Minizahrádka - Berušky
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Jak prvňáčci oslavili
Den Země

Soutěž mladých
zdravotníků

Jak jinak oslavit
Den Země, než
pobytem
venku. Zaměstnanci
DDM Kojetín si
pro nás připravili zajímavý program, kde nechyběly soutěže
a kvízy o přírodě.
Program se vydařil a soutěžní klání jsme zakončili vítězným prvenstvím ve skupinkách. A protože jsou děti tvořivé,
vdechly život použité PET lahvi.

Krásného slunečného dne, v pátek
15. května 2015, se pět žáků třídy
5.A zúčastnilo okresního kola Soutěže mladých zdravotníků v Přerově. Jako minulý rok je na stanovištích čekaly nelehké úkoly. Naštěstí
ani dokonalé, občas až strach nahánějící maskování, žáky neodradilo od perfektního ošetření. Přesun
zraněných, obvazovou techniku,
standardní i improvizovaný způsob
ošetření jsme zvládli v daném časovém limitu a netrpělivě jsme čekali
na výsledky. Krásné druhé místo
nás opravdu příjemně překvapilo.
Děti si odnesly upomínkové předměty od Červeného kříže, pěkné
batohy a jako já i ten nejlepší pocit
z výborně poskytnuté první pomoci.
Lucie Krejsová

Vybíjená
Dne 6. května 2015 se žačky
5. a 4. tříd ZŠ nám. Míru zúčastnily okresního přeboru ve vybíjené
základních škol, konané v Přerově, v hale u Zimního stadionu.
Do okresního kola postoupily jako
náhradnice za školu, která jela
na pobyt v přírodě. Již od začátku se jako náhradnice nechovaly
a jejich výsledky tomu neodpovídaly už vůbec. První zápas děvčata absolvovala se školou z Hranic,
se kterou se žačky ještě neutkaly. Nastupovalo se s respektem.
Ten vyprchal při prvních třech vybitých protihráčkách a celý zápas
holky hravě strhly na svou stranu.
Povzbuzeny vítězstvím nastoupily holky proti Oseku nad Bečvou, který je v předchozím kole
drtivě porazil. Možná proto se
do něj obuly a první kolo ukončily před časovým limitem vybitím
kapitánky. Vše šlo až moc lehce
a druhou hru holky malinko polevily.

Na počátku to byla pouhá láhev,
ta však během chvilky ožila. Bylo
krásné pozorovat, jak dětem pod
rukama vzniká „ekovčelka“ a jakou
radost jim společné tvoření přináší.
Do jaké míry se jim jejich tvoření
povedlo, můžete posoudit sami.
Ivana Šilhánková
I přesto nad Osekem vyhrály a před
nimi byl poslední soupeř. Druhé
místo bylo jisté a holky se vrhly na
boj o první místo se sportovní školou Dlážka, která doposud všechno
vyhrála. Začátek zápasu děvčata
z Dlážky velice překvapil. Družstvo
z Kojetína se rozhodlo nedat první
místo zadarmo a bojovalo jako lev.
Lépe řečeno jako lvice. Holky se
nebály chytat těžké míče a překvapovat tak protihráče i svou trenérku Ivu Trefilkovou, která na ně byla
hrdá ještě před koncem posledního
boje. Po skončení dvou kol v časovém limitu dopadl boj o první místo
nerozhodně. Holky byly naprosto
vyčerpané, ale protihráčky, které
stály neporaženy proti nim, jim vlily
adrenalin do žil. Šlo se na tříminutové prodloužení, které však bohužel měla v režii Dlážka. Jejich dvě
nejlepší hráčky si prohazovaly balón mezi našimi holkami tak dlouho,
až se jim z toho točila hlava. Přesto se nedaly a dokázaly kombinovat a přenést hru na celé družstvo.
První místo z toho bohužel nebylo,
ale holky si odvážely velmi příjemný pocit z fair play
hry. Všechny členky včetně
náhradnic hrály a díky všem
v družstvu na sebe mohly
být patřičně hrdé. My ostatní jsme jim vděčni za to, že
sportovním školám z Přerova ukázaly bojovnost a umění kojetínské školy.
Jan Krejsa
a Iva Trefilková

Měření rychlosti
s Policií ČR
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
S hudbou proti drogám
Nedílnou součástí Školního vzdělávacího programu je prevence rizikových projevů chování. Aby byla
účinná, musí žáky oslovit a to předpokládá vybrat ze široké nabídky
preventivních aktivit takovou, která
je šitá na míru cílové skupině žáků.
Takovou se podařilo vybrat v rámci projektu, který vyhlásilo MŠMT
a naše škola se do něho úspěšné
zapojila.

Dne 23. dubna 2015 proběhl v tělocvičně školy hudebně vzdělávací
program nazvaný „S hudbou proti
drogám“ v podání učitele hudby kytaristy Jiřího Klemsy a jeho kolegyně, zpěvačky a klávesistky Markéty
Doleželové. Při sestavování svého
programu spolupracují s metodiky
prevence a výchovnými poradci
ve školách a školských zařízeních,
aby se mohli zaměřit na konkrétní
problém.
Zazněly známé melodie hudební-

ků, kteří podlehli následkům předávkování drog. Mezi jednotlivými
písněmi nechybělo také povídání o škodlivosti návykových látek
a o projevech rizikového chování
včetně kyberšikany. Protagonisté
podali informace netradičním způsobem. Program byl energický,
zajímavý, svým hudebním zpracováním velmi blízký mladé generaci
a byl především varováním před rizikovými fenomény společnosti.
Dagmar Luxová

Základní škola Sladovní Kojetín
Realizace preventivního
programu školy
Součástí školního vzdělávacího
programu Základní školy Kojetín,
Sladovní je Minimální preventivní program rizikového chování dětí
a mládeže.
V rámci tohoto programu mimo jiné
pořádáme pravidelné besedy a přednášky se zástupci Policie ČR Přerov,
Městské policie Kojetín, kurátorkou
OSPOD a právníkem. Cílem těchto setkání je zvýšit osobní bezpečí
našich žáků, informovat je o problematice rizikového chování v běžném
životě, předcházet výchovným problémům, problémům ve vztazích,
dětské kriminalitě, toxikomanii, alkoholismu a tabakismu.

Úspěch naší atletky
Dne 13. května 2015 se žákyně
Základní školy Kojetín, Sladovní
Iveta Kozlerová a Vanesa Oláhová
zúčastnily okresního turnaje v lehkoatletickém čtyřboji v Hranicích na
Moravě. V silné konkurenci žáků
škol z Hranic, Lipníka a Přerova
si vedly velmi dobře. Zvláště pak
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V říjnu se konala přednáška Policie
ČR na téma „Nebezpečí sociálních
sítí“, která se zabývala problematikou osobního bezpečí a kyberšikany.
Žákům poskytla informace o tom, jak
pomoci sobě nebo druhým v krizové
situaci. V měsíci listopadu se uskutečnila beseda s Městskou policií
Kojetín, jejímž tématem bylo bezpečné chování dětí v silničním provozu
a bezpečná jízda na kole. Žáci se dozvěděli, jak se zachovat v určitých situacích (chodec, cyklista) a jaká jsou
oprávnění strážníka Městské policie.
V březnu proběhl diskuzní klub s kurátorkou OSPOD. Ta informovala děti
o činnosti kurátora pro mládež – co
dělá, co je jeho úkolem, dále co je
záškoláctví a jak se řeší, zabývala se
i trestní odpovědností dětí a mládeže.

zabodovala Iveta Kozlerová, která
si z turnaje odvezla krásné druhé
místo a zajistila si tak postup do
krajského kola, které se uskuteční
26. května 2015 v Šumperku. Oběma žákyním děkujeme za vzornou
reprezentaci školy, Ivetě držíme
palce a přejeme mnoho úspěchů
v krajském kole.
Pavla Stiborková

V dubnu se žáci zúčastnili besedy
s právníkem, který jim zábavným
způsobem přiblížil své zkušenosti ze soudní praxe a odpověděl na
všechny otázky týkající se rodinného
a trestního práva. V témže měsíci se
děti ještě setkaly s policisty přerovského oddělení prevence kriminality
mládeže. S nimi mluvily o vzrůstající
agresivitě dětí při setkávání s vrstevníky, o nežádoucím chování na veřejnosti a šikaně.
V květnu navštívili naši školu příslušníci Městské policie v Kojetíně. Ti si
s dětmi prvního stupně zopakovali
nejdůležitější dopravní značky, ukázali jim, co patří do řádné výbavy jízdního kola, zdůraznili nutnost používání cyklistické přilby a zorganizovali
malý závod na koloběžkách. Setkání
zpestřili prohlídkou služebního vozu.
Své znalosti a dovednosti z oblasti
dopravní výchovy zúročili žáci prvního stupně na dopravním hřišti v Kroměříži.
Chtěla bych jménem naší školy vyslovit poděkování všem, kteří provedenou besedou a přednáškami
přispěli ke zvýšení bezpečnosti dětí
v silničním provozu a v oblasti prevence rizikového chování.
Pavla Stiborková
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Základní škola Sladovní Kojetín
Vítězství našich žáků
v okresním kole
dopravní soutěže
Jízda zručnosti, test z pravidel silničního provozu a test ze znalostí
první pomoci. Toto jsou disciplíny, ve kterých naši žáci bojovali
o umístění v okresním kole dopravní soutěže v Přerově. Všechny
úkoly splnili na jedničku a tím pro
naši školu získali skvělé 1. místo.
Družstvo ve složení Karel Kozler,
Vítězslav Patráš, Vanesa Džugová
a Patrícia Čuryová vzorně re-

prezentovalo naši školu nejenom
vynikajícím výkonem, ale i svým
chováním a vystupováním. Vanese
Džugové se podařilo získat i celkové prvenství v kategorii jednotlivců.
Všichni si z této soutěže odvez-

li hodnotné ceny. Všem čtyřem
jmenovaným žákům děkujeme za
vzornou reprezentaci školy a gratulujeme k zisku prvního místa v této
okresní soutěži.
Radka Dufková

Základní umělecká škola Kojetín
Úspěch ZUŠ Kojetín
v krajské konkurenci
a ocenění za pedagogické vedení na krajské
úrovni
V předešlém čísle zpravodaje jste
se mohli dočíst o úspěchu žáků
ZUŠ Kojetín v okresních kolech
celostátní soutěže ZUŠ. Kojetínští
hudebníci uspěli i v těžké konkurenci výběru Olomouckého kraje
a získali pro Kojetín skvělá umístění. Krajská kola probíhala v Olomouci, Šternberku a Hranicích.
Umístění našich žáků:
3. místa ve svých kategoriích:
- Angela Dynžíková (zobcová flétna),
- Barbora Malíková (zpěv),
- Anna Hrušáková (zpěv),

ZUŠ Kojetín rozezněla
nejen Olomouc
Naše zuška se neprezentuje jen
soutěžením, ale reprezentuje i na

- Veronika Horňáková (zpěv),
2. místa ve svých kategoriích:
- Adam Juračka (trubka),
- Radek Juračka (trubka),
- Jan Kočvara (zobcová flétna),
- Kamila Navrátilová (zpěv),
- Aneta Šubíková (zpěv).
Vynikající 1. místo pak patří:
- Lucii Grygarové (zobcová flétna)
- Anetě Dostalíkové (zobcová flétna), která si spolu s prvním místem
vybojovala postup do celostátního
kola a zařadila se mezi nejlepší
v ČR ve své věkové kategorii. Je
to skvělý úspěch a my srdečně gratulujeme všem soutěžícím. Veliký
dík patří také pedagogům: Liboru
Žabenskému, Miriam Ščurkové
a Evě Mizerové, která opět získala Ocenění za pedagogické vedení
a korepetitorům: Miluši Venclíkové,
Lence Čechové a Janě Žabenské.
mnoha jiných kulturních akcích regionálního a mimoregionálního dosahu.
Z celé řady akcí, které naleznete na
našich stránkách (www.zuskojetin.
cz), můžeme uvést např. vystou-

pení Malého dechového orchestru
a Flétnového souboru na olomoucké Flóře v rámci festivalu - Hudba
v květech, promenádní koncert
v lázních Teplice nad Bečvou, nebo
koncert v rámci Hanáckých slav-
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Základní umělecká škola Kojetín
ností v Chropyni, Koncert souborů
21. května, který se stal již tradicí
a bývá jednou z nejnavštěvovanějších akcí, nebo Absolventský
koncert 1. června, na kterém se
prezentují žáci absolvující první,
případně druhý stupeň studia ZUŠ.

Zápis do ZUŠ Kojetín
A tak, jako pro některé žáky nastal
čas rozloučit se absolventským vystoupením se svou školou, pro jiné,
potencionální muzikanty, kterých
je v Kojetíně jistě spousta, nazrála
doba přijít a stát se jedním z nich.
Právě pro tyto děti je určena
naše
poslední
důležitá informace – ve dnech
22. - 26. června 2015 bude probíhat v době od 12 do 17 hodin ZÁPIS nových žáků do Základní
umělecké školy, a to ve studijních
zaměřeních:

- klavír,
- elektrické klávesové nástroje,
- zpěv,
- příčná flétna,
- zobcová flétna,
- klarinet,
- trubka (pozoun, tuba, tenor),
- lesní roh,
- bicí, kytara,
- elektrická kytara,
- baskytara,
- housle,
- akordeon,
- PHV.
Přijďte, těšíme se na vás.
vaše ZUŠ Kojetín

Gymnázium Kojetín
Galerie absolventů
Gymnázia Kojetín
I v červnovém pokračování představujeme bývalé studenty a jejich
vzpomínání.

Bc. Veronika Krejčířová

studentka magisterského studia
na FI MUNI a Project Engeneer na
poloviční úvazek
ve společnosti
Freescale Semiconductor s. r. o.
Ráda vzpomínám
na všechny dobré zážitky, vesele
na všechny průšvihy a s nostalgií
na profesory a spolužáky. Nejraději vzpomínám na Prahu, na týdenní
výlet na začátku 4. ročníku, kdy už
nám všem začalo docházet, že jako
třída končíme. Tak nějak to dokonce
i naši třídu (velmi různorodý a protichůdný kolektiv) spojilo. Jinak i porovnávání fotek z primy a z oktávy
stojí za to, je těžko uvěřit, že se ta
banda prcků, kterými jsme byli, dokázala změnit v docela obstojné dospěláky. Škole přeji prosperitu a růst
(na další patra místa dost), učitelům
pevné nervy a žákům štěstí nejen při
písemkách.
To, že jsme poměrně malé gymnázium, je i naše přednost: dobrý kolektiv netvoří jen každá třída zvlášť, ale
i všech dvanáct dohromady.
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Ing. Šárka Kubíčková

asistentka vedení
hokejového
klubu PSG Zlín
Čtyři roky, které
jsem strávila na
gymnáziu, považuju za nejhezčí
roky mého života.
Ne, že by ty následující nebyly hezké, ale byly to roky
bezstarostnosti a skvělých zážitků.
Těch zážitků bylo hodně, vzpomínky
jsou díky mým kamarádkám ze školy stále živé. Při vzpomínce na školu
se mi vybaví cesty vlakem do a ze
školy, spolužáci ze všech možných
vesnic kolem Kojetína, první setkání
s Věrou Trávníčkovou, první hodinu
zeměpisu pana Štefka, veselé vzpomínky na pana Holase a jeho super
auto se včelou a humor učitele Šikuly. Skvělé hodiny ruštiny, vtípky Honzy, Ladíka a Kuby, plesy, maturita,
prostě plno živých vzpomínek.
Studentům gymnázia přeju, aby si
to užili tak jako já, aby vzpomínali
na všechno dobré a to špatné zapomněli. Aby si udrželi vazby se spolužáky, ať se naučí co nejvíc, dokud
to jde zadarmo. A ať dělají dobré
jméno škole, která má opravdu vysokou úroveň, protože ze znalostí,
které jsem na škole získala, jsem na
vysoké žila ještě rok.
Dobrá rada na závěr? Na škole jsou
skvělí kantoři, proto je nenechejte
utéct, dejte jim volnou ruku ve výuce

a to, že si studenti stěžují, že jsou
přetěžováni nebo jsou na ně kladeny příliš vysoké nároky, neberte
v potaz. Tehdy mi také přišlo, že je
toho moc, ale dodnes těžím z toho,
co jsem se naučila. Plno lidí se diví,
že umím rusky, a to, že někoho něčím překvapíte, je cesta k úspěchu.
Uspěje ten, kdo má něco navíc.

Ing. Pavel Žondra

finanční analytik,
Unipetrol (Praha)
Na
studentská
léta na GKJ vzpomínám velmi rád.
Bylo to jedno
z krásných období
mého života - období objevování
se a rozvíjení. Když se řekne GKJ,
tak si nejdříve vzpomenu na hodiny
češtiny s prvky „morální výchovy“
(a to v dobrém slova smyslu) s paní
Švédovou, kde jsme často společně
s literárními hrdiny naráželi na otázky smyslu lidského bytí a hledání
sama sebe.
Gymnáziu, resp. pedagogům současným i budoucím přejí hodně trpělivosti a sil. I když se to nemusí zdát,
tak vaše práce má hluboký význam.
Ovlivňujete a dotváříte celistvý obraz dospívajícího člověka. I díky
vám jsem tam, kde teď jsem – děkuji. A žákům přeji spoustu odhodlání,
chtíče a motivace – bez toho to totiž
nejde.
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DDM Kojetín informuje
Víkendové rybaření
v Rakvicích
Ve dnech 1. - 3. května 2015 se mladí rybáři zájmového kroužku Cypri-

Dopravní výchova
Dne 19. května 2015 se konal výukový program zaměřený na dopravní výchovu. V parku u nádraží
bylo nainstalováno mobilní dopravní hřiště, kde si žáci 3. a 5. tříd pod
vedením strážníků Městské policie
a policistů Policie ČR, obvodního

nus Carpio vypravili do Rakvic. Lovili
na místním rybníce i u řeky Svratky.
Kromě lovu zbyl i čas na společné
hry, opékání a posezení u táboráku,
večerní hry a další zábavu. Byl to
opět prima víkend na rybách.

První pomoc v praxi
Dne 18. května 2015 proběhl na
DDM výukový program pro žáky
9. tříd. Žáci získali teoretické vědomosti, které si ověřovali na praktických příkladech pod vedením zkušené lektorky Českého červeného
kříže.

oddělení Kojetín, procvičovali dopravní značky a jízdu na kolech
a koloběžkách. Na stanovišti ČČK
Přerov děti poskytovaly první pomoc svým „zraněným“ kamarádům
a u stranoviště strážníků Městské
policie Kojetín žáci dokazovali svou
schopnost orientovat se v mapě
a rozlišit dopravní přestupek.

Informace
o ukončení činnosti
zájmových kroužků
Léto s domečkem:
Pobytové tábory

Příměstské tábory

1. 7. – 5. 7. 2015
Doplňkománie v Luhačovicích

7. 7. – 10. 7. 2015
DISCO Scooby-Doo

4. 7. – 11. 7. 2015
Rybářský tábor - Rakvice

13. 7. –17. 7. 2015
Cesta do pravěku II

13. 7. – 24. 7. 2015
Příběh bez konce - Nejdek
25. 7. – 1. 8. 2015
Taneční tábor - Třemešek
26. 7. – 1. 8. 2015
Vodácký tábor - Železný Brod
9. 8. – 14. 8. 2015
Outdorový tábor
- Kouty nad Desnou

20. 7. – 24. 7. 2015
Tintinova dobrodružství
27. 7. – 31. 7. 2015
Týden různých profesí
3. 8. – 7. 8. 2015
Mimoni
10. 8. – 14. 8. 2015
Pohádková dopoledne
17. 8. – 21. 8. 2015
Sportujeme s Noemi

K 31. květnu 2015 končí v tomto
školním roce pravidelná činnost na
našem Domě dětí a mládeže.
Tímto bychom chtěli poděkovat
vám všem, co naši činnost využíváte a popřát vám krásné, teplé
a slunečné prázdniny, plné nezapomenutelných zážitků. Opět se
na vás těšíme v září, kdy společně
naplníme naši širokou nabídku volnočasových aktivit.
Jedno končí a druhé začíná…
Naši milí táborníci, společně s vámi
si užijeme léto plné táborových setkání, nových přátelství a zábavy.
Už se na vás všechny moc těšíme.
Děkujeme vám všem za přízeň,
kterou nám zachováváte po celý
kalendářní rok.
„Na světě nejsou nejkrásnější věci,
ale okamžiky.“
Karel Čapek
Jana Hrušáková
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DDM Kojetín informuje
Připravované akce:
2. – 3. 6. 2015
Výukový program zaměřený
na dopravní výchovu
- pro ZŠ v Kojetíně
4. – 5. 6. 2015
„U rybníka“
- přírodovědný
výukový program pro MŠ

12. 6. 2015
Závody dračích lodí
- areál Kanoistiky Kojetín
- od 8 do 14 hodin
Vyvrcholení
celoroční soutěže
„Velká cena DDM Kojetín
- O putovní pohár
ředitelky DDM Kojetín“

25. 6. 2015
„O putovního Jaryna“
- turnaj v ringu pro žáky
6. – 9. ročníků základních škol
a odpovídajících ročníků gymnázia

11. 6. 2015
„Ferda Mravenec“
- přírodovědný
výukový program

20. 6. 2015
Pohádkový rybník
- Střelnice Kojetín
- registrace od 14 do 15 hodin

Fotodokumentace
ke všem akcím
je k dispozici na
http://ddm-kojetin.rajce.idnes.cz/

26. 6. 2015
„Běh proti drogám“
- pro školy i veřejnost

Městská knihovna MěKS Kojetín
Květen v knihovně...
V květnu se konala literární beseda pro žáky 4. tříd základních škol
o regionálních pověstech na motivy
knihy „Kam až dohlédneš“ od Bohumila Štégera „Kam až dojedeš od
věže tovačovského zámku“.
Kdo vyžene šotka z knihovničky?
Tak se jmenovaly soutěžní úkoly
a hádanky z knížky Jiřího Havla
„Překlepy a nedoklepy“, které byly
určeny dětem ze školní družiny.
V polovině i koncem května (přesně
11. května 2015 pro uživatele Domu
sv. Josefa a 28. května 2015 pro klienty Centra sociálních služeb Kojetín) proběhly dvě literární hodinky
s románem Poslední aristokratka,
aneb Čemu se Češi smějí? Evžena Bočka, která obdržela cenu Miloslava Švandrlíka za nejhumornější knihu roku 2012.
Hlavní postavou knihy je František
Antonín hrabě Kostka z Kostky,
potomek šlechtického rodu, žijící v New Yorku. Po pádu komuni-

stického režimu se s americkou
manželkou Vivien a dcerou Marií
vrací do Čech, aby převzal rodinné sídlo. Chudobný navrátilec,
krkolomně navazující na slavný
rodokmen, emigrantství, místní
zemitost, zámek jako konkurenceschopná atrakce, bohatý kníže
Schwarzenberg, zpěvačka Cher
a Helenka Vondráčková, to jsou
motivy, z nichž autor, profesí kastelán na zámku v Miloticích, upředl
sérii panoptikálně komických situací. Rozesmáté tváře posluchačů a dlouhý potlesk byl potěšující
a potvrzující rčení, že „humor je kořením života“.
Také nám v květnu děti ze školní
družiny vyzdobily dětské oddělení
kytičkami a zajíčky z papíru, které
vyrobily ve výtvarné dílničce.

V týdnu od 11. května do 22. května
2015 jste mohli v dospělém oddělení městské knihovny navštívit výstavku šperků Ivety Pouperové.
Šperky Iveta vyrábí z polymerové
hmoty FIMO a jsou velice krásné,
o čem svědčil zájem a pochvala především od kojetínských čtenářek.
-jl-

Z připravovaných akcí
Knihovnická minima
- první seznámení s knihovnou
- pro předškolní oddělení
MŠ v Kojetíně
„Kam až dojedeš od věže
tovačovského zámku“
- literární beseda
o regionálních pověstech
na motivy knihy
„Kam až dohlédneš“
od Bohumila Štégera
Exkurze do dětského oddělení
- pro I. stupeň
ZŠ v Polkovicích
a v Křenovicích
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Představujeme
knihovny
střediska Kojetín
Středisko Kojetín zahrnuje devět
místních knihoven: Kovalovice,
Křenovice, Lobodice, Měrovice nad
Hanou, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Troubky a Uhřičice.

Místní knihovna
v Uhřičicích
Místní knihovna je umístěna v domě
č.p. 111, je organizační složkou
obce a zajišťuje knihovnické služby. Ve výpůjční době je v knihovně možnost přístupu na internet
a kopírování. Je doplňována knižními novinkami pravidelně měsíčně
v rámci cirkulačních souborů, čtvrtletně dalšími dvěma soubory, celkem dvacet souborů ročně.

zřizovatel: Obec Uhřičice
knihovník: Dagmar Bocanová
půjčovní doba: čtvrtek 16 -18 hodin
počet obyvatel: 571
stav knihovního fondu: 3.071
(+ cirkulační soubory)
registrovaní čtenáři: 28
z toho děti do 15 let: 0
počet výpůjček: 2.087
počet návštěvníků: 275
(údaje k 1. 1.2015)
Děkujeme zřizovateli – obci Uhřičice, který poskytuje knihovně nejen
finanční prostředky, ale i další všestrannou podporu.

Další informace najdete na adrese:
www.uhricice.cz
-jlPřehled o knižních novinkách
najdete na adrese:
www.mekskojetin.cz/
mestska-knihovna
Přehled o knižních novinkách
najdete na adrese:
www.mekskojetin.cz/
mestska-knihovna

Pozvánky
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Kam za kulturou
Výstava ze sbírek Muzea Komenského v Přerově

Srpnové městské oslavy

Od lovců mamutů k cihle

Kojetínské hody 2015

Osud světoznámé archeologické lokality Předmostí
a příběh hrobu, který ji proslavil.
8. června 2015 – 31. červnece 2015
Galerie Vzdělávacího a informačního centra
Masarykovo náměstí 8, Kojetín

14. srpna 2015 – 16. srpna 2015
Třídenní hodové oslavy v našem městě

Neobvyklý název charakterizuje výstavu o výjimečné
archeologické lokalitě, kterou na konci 19. století
proslavil odkryv pohřebiště obsahující
kosterní pozůstatky více než dvaceti jedinců populace
lovců mamutů. Výstava přibližuje dobu působení
známých českých badatelů i smutný zánik lokality
při těžbě cihlářských surovin.
Návštěvníci se mohou seznámit s životem lovců
z Moravské brány ve světle nových vědeckým bádání
a prohlédnout si originální nálezy.
Otevřeno: po – pá 9 –11.30 a 12.30 – 17 hodin,
so a ne po telefonické dohodě – mobil: 774 001 403
MěKS Kojetín a Kanoistika Kojetín
zvou na vodácky zaměřenou akci pro dospělé i děti

SJÍŽDĚNÍ ŘEKY MORAVY
OD BOLELOUCE DO KOJETÍNA
neděle 14. června 2015 od 9.30 hodin
Sraz 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!!!
Rybník Na Hrázi plný pohádkových bytostí

Pohádkový rybník
na hrázi v kojetíně
sobota 20. června 2015 od 14 hodin
Start i cíl: Střelnice, Rybník Na Hrázi Kojetín
Registrace soutěžících: 14 - 15 hodin
Startovné: 20 Kč / osoba
(pro děti špekáček na opékání v ceně)
Procházka okolo pohádkového rybníku (Na Hrázi
v Kojetíně), soutěžení a plnění různých úkolů
a nástrah, které pro děti i rodiče připraví
pohádkové postavičky...
Doprovodný program na střelnici: táborák a opékání
špekáčků, skákací hrad, jízda na ponících, koloběžky,
střelba ze vzduchovky, malování na obličej,
sladké odměny a sposta další zábavy...
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Pátek 14. srpna 2015
dětská diskotéka, vernisáž výstavy „Ulicemi Kojetína“,
hudební festival Kojetínská kytara,
předhodová diskotéka, taneční večery...
Sobota 15. srpna 2015
Soutěže hasičů, volejbalový turnaj Střední Moravy,
Hodové divadlení, setkání harmonikářů,
hodová zábava...
Neděle 16. srpna 2015
krojovaný průvod městem a Ječmínkova jízda králů
přehlídka národopisných souborů
koncerty dechové hudby a cimbálové muziky
kolotoče, jarmark, autovláček, atrakce pro děti
hry a soutěže pro děti, mažoretky
soutěž v pojídání pukačů
koncerty - Pavel Novák z Přerova,
kapely BUTY a KoWall CompanY
Program bude upřesněn...
Výstava

Ulicemi města Kojetína
Historický i současný pohled na kojetínské město
a jeho ulice komentářem i ve fotografii
14. srpna 2015 – 16. října 2015
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Vernisáž v rámci Kojetínských hodů
v pátek 14. srpna 2015 v 17 hodin
Otevřeno: po – pá 9 – 11.30 a 12.30 –17 hodin,
so a ne po telefonické dohodě – mobil: 774 001 403
Týden hudby všech žánrů
na Masarykově náměstí Kojetín

Kojetínské hudební léto 2015
17. srpna 2015 – 21. srpna 2015
Masarykovo náměstí Kojetín
Program bude doplněn...
9. ročník
veřejného závodu dračích lodí v Kojetíně

Dračí Morava - Draci na Hané
22. srpna 2015 – 23 srpna 2015
Loděnice Kojetín

Žáci 8.B ZŠ nám. Míru Kojetín zahrají
divadelní představení
Potrestaná lež aneb Popletené pohádky...

DRAČÍ ZÁBAVA s živou kapelou

Akci pořádá: MěKS Kojetín a DDM Kojetín

sobota 22. srpna 2015

V rámci festivalu na loděnici
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Novinky z kultury
Pamětní mince Kojetína
Městské kulturní středisko Kojetín
vydalo pamětní mince města Kojetína.
Pamětní mince města jsou 3D a
máají zlatou barvu.
Na líci je nápis „Město Kojetín“
a znak města, na rubu nápis „První
písemná zmínka 1233“ a motiv kojetínského kostela.

Kojetínská rodačka
Miroslava Besserová

Na Městské kulturní středisko Kojetín přišly krásné řádky od kojetínské rodačky - publicistky, dramaturgyně a scénaristky Miroslavy
Besserové, kterou tímto představujeme a připomínáme kojetínským
občanům. Zároveň jí tímto blahopřajeme k jejím jmeninám.
„Čím jsem starší, tím víc na Kojetín
vzpomínám, protože některé momenty z dětství se nedají vymazat.
Třeba ty, kdy jsem chodila ke strejdovi Hlobilovi do ateliéru, mladšímu
i staršímu, se Standou jsme byli
ve spojení až do jeho smrti. Táta
– Josef Sedlář, byl většinu života
dirigentem v Olomouckém divadle,
s Karlou Chadimovou, která je také
rodačka z Kojetína, jsme se několikrát setkaly, když byla v Praze,
s Honzou Třískou (kolegou mého
muže Viléma Bessera) jsem točila
dokumenty a Jana Bednářová patří
mezi velice uznávané novinářky.
Máte hezké stránky, děláte řadu

Minci si můžete zakoupit
na informacích Vzdělávacího
a informačního centra,
Masarykovo
náměstí
8,
Kojetín. Cena
je 55 Kč.
hodně zajímavých akcí. Držím palce i do budoucna, zdravím...
Miroslava Besserová, publicistka,
dramaturgyně, scenáristka (tohle
mám na vizitce), jen tam nedali, že
umím i skvělé domácí nudle!“
Miroslava Besserová se narodila
v Kojetíně 30. května 1946 a s oblibou o sobě říká, že se potom „prošla“ třemi školami. Základní, SVVŠ
v Olomouci a pražskou FAMU. Ta
poslední se ji prý snažila naučit
psát scénáře a jak se správně předvést v roli dramaturga, aby to bylo
k uživení, protože její muž Vilém
Besser nepatřil mezi oblíbence mocipánů. Tvrdí, že se jejích „pár“ scénářů realizovalo určitě jen náhodou.
Přesto doufá, že ti úplně malí viděli
alespoň některé její pohádky (Král
a písnička, Malování s princeznou
ad.), ti větší netrpěli při sledování
Kečupu a marmelády, Vlaštovky
před i porevoluční, dámy se bavily
u vysílání Maximagazínu pro ženy,
chce věřit, že diváky neurazila ani
detektivkami (Poslední zastávka
smrt, Opožděná vražda ...), intelektuálové rádi soutěžili ve znalostech literatury a všichni dohromady
sledovali přílohy Televizních novin
z divadelních premiér nebo některé dokumenty (Jan Tříska, Jára
Kohout, Nadja Paetzold
– žena světa, Nadace
Olgy Havlové – Výbor
dobré vůle) z festivalů
divadelních a hudebních
(Mezinárodní hudební
festival PONTES, Harfové soubory z celého
světa na setkání v Praze
a další).
Za víc než třicet let, co
se jako vetřelec pohybuje mezi novináři, napsala stovky recenzí, kritik,

glos, rozhovorů, nejrůznějších literárních útvarů a také „pár“ knížek.
Nemá ráda oslovení spisovatelka.
To podle ní byla Němcová…
Z dosavadních titulů Miroslavy Besserové jmenujme například: Herci
v horoskopech, Hezčí nad všecky
je svět herecký, Soukromý život
Rudolfa Hrušínského, Bróďa ve
vzpomínkách a fotografiích Petra
Našice, Vždycky jsem to já (o Jiřím
Adamcovi), Život je parádní jízda
(o Miroslavu Moravcovi), Nova
křížem krážem, nejen Receptář
slavných, Snowboarďáci, Laskavý
dobrodruh Zdeněk Podhůrský, Jiří
Adamec - Štěstí má v popisu práce, Receptář klasických českých
Vánoc, Vánoce v kuchyni slavných,
Boris Rösner – Život jako divadlo,
Klíče k životu, Jan Šťastný – Chlap
se sametovým hlasem. Miroslav
Moravec – Život je skutečně parádní jízda, Aby nám bylo fajn aneb
cvičím tělo i ducha a Martin Dejdar
– Hercův úsměv, smích i pláč, Cesty domů (podle TV scénářů), Maturitní srazy radši ne!, Chlapi na odstřel i na lásku.
V současné době pracuje na rukopisu Daniel Hůlka – Diagnóza
Blíženec a Jeden večer s nulou,
vzpomínka na jejího muže Viléma
Bessera… www.databazeknih.cz

19

Kojetínský zpravodaj

6/15

Z kulturních akcí...
Smotaná hadice
Křenovice v Němčicích
a Kovalovicích
Od premiéry divadelního souboru
Smotaná hadice Křenovice uběhl
více jak měsíc a za tu dobu soubor
Klimáčkův Nízkotučný život odehrál
pětkrát. První svou reprízu věnoval
soubor Kojetínu, před soutěžním
kláním v Němčicích vystoupil před
zcela zaplněnými hledišti v Uhřičicích a Bezměrově, aby se v pátek
1. května 2015 mohl důstojně zúčastnit postupové regionální přehlídky venkovských divadelních souborů s výběrem pro národní přehlídku
„Krakonošův divadelní podzim“ Vysoké nad Jizerou Hanácký divadelní
máj v Němčicích nad Hanou.
Nízkotučný život seznamuje diváky
s poslankyní trpící bulimií, redaktorkou vydavatelství naučné literatury
a pokladní v supermarketu, které se
potkávají v redukčním sanatoriu se
zpřísněnou kontrolou tuků, glycidů
a mastných kyselin. Účastní se tu
kurzu hubnutí pod vedením přísné
koučky. Upřímnou snahu ale hatí
duch svobody Egon, v jehož podaní
zní jedlý hřích jako příslib ráje.
Úspěšná komedie s podtitulem Nejím, nežiju, nemiluju šestinásobného
držitele Ceny Alfréda Radoka Viliama Klimáčka přináší skvělé herecké
příležitosti pro čtyři představitelky
výrazných ženských postav, které
se zdráhají zakousnout s chutí do
života.
A jak si Smotaná hadice Křenovice
vedla u odborné poroty Hanáckého
divadelního máje, která pracovala
ve složení Milan Strotzer, Ladislav
Valeš a Jaroslav Kodeš vám přinášíme ze závěrečného přehlídkového
kukátka:
„Pravidelný němčický divák musel
uznat, že skladba představení této
přehlídky se vyznačovala pestrou

Oslavy 70. výročí
ukončení II. světové války
v Kojetíně
Ve čtvrtek 7. května 2015 v 16 hodin se sešli u Sokolovny kojetínští
radní i zastupitelé, zdejší zástupci politických stran, Hasiči, Sokoli,
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dramaturgií, a pokud se diváci bavili
na samém počátku při morkovských,
tak se osvobozovali od smíchu i na
závěrečném představení křenovických. Tento pomyslný kruh byl totiž
uzavřen hrou Viliama Klimáčka „Nízkotučný život“ v podání DS Smotaná
hadice Křenovice. Na samém počátku této krátké reflexe musím poznamenat, že výběr, spíše než hry, ale
hraného fejetonu, hříčky, považuji za
zdařilý dramaturgický plán a tah na
divákovu bránici.
Je sympatické na souboru, že na
své divadelní cestě odkrývá náměty
a divadelní témata, která jsou divákům notoricky známá, přitom nepropadají laciné a povrchní komerci.
Klimáček jako autor nás zavádí do
sanatoria, či spíše léčebny pro otylé ženy, kde pod vedením koučky
hubnutí Miriam podstupují tři ženy,
jejichž charaktery a sociální zařazení jsou pevně autorem zakotveny,
drastickou léčebnou kůru.
Pokud se jedná o interpretaci vnějšího působení těchto žen v tomto
zařízení, tak se to daří křenovickým
herečkám poměrně zdařile, ale pokud se dostáváme na plochu, kde
se rozehrávají terapeutická sezení,
začíná to trochu skřípat, jako by si
inscenátoři nebyli jisti při hledání
klíče pro tvoření tak složitého mechanismu jako jsou psychohrátky.
Tady se domnívám, že je na škodu,
že je to tvořeno jako samostatně
secvičené uzavřené scénky, nikoliv
jako výrobní proces, kdy je jednáno
tak, abychom jako diváci společně
s koučkou hubnutí, rozkrývali pozvolna problémy jednotlivých aktérek. Pokud se to inscenátorům
v budoucnu podaří zahrnout do celkového kontextu, dostane představení naprosto jiný level.
Z hereček se nejvíce daří Martině
Večerkové a Haně Svačinové, neboť se mi zdá, že jejich empatická
sounáležitost ke svým hrdinkám má

jasnější kontury.
V samotném závěru prostřednictvím slova představitelky Miriam
Ilony Pospíšilové, si zahrajeme na
sociální notečku, a musím poznamenat, že to I. Pospíšilová zvládla
s přehledem a divákovi se tak dostalo, mimo tak častých salv smíchu,
i jiného poslání této inscenace.
Jak jsem řekl na začátku, kruh je
uzavřen. A jeho konce jsou uzavřeny dokonale. Tato přehlídka patřila
svým výběrem k těm, na které se
bude vzpomínat (LV)
Odborná porota Hanáckého divadelního máje 2015 Němčice nad
Hanou doporučila inscenaci Nízkotučný život Divadelního souboru Smotaná hadice Křenovice na
4. místě na celostátní přehlídku Krakonošův podzim ve Vysokém nad
Jizerou, udělila čestné uznání divadelnímu souboru za dramaturgický
výběr a úpravu inscenace, čestné
uznání Haně Svačinové za roli Aniti a cenu Martině Večerkové za roli
Kristy.
V pátek 22. května 2015 si Nízkotučný život užili diváci zcela zaplněného hlediště zámečku v Kovalovicích, kterým celý soubor děkuje za
skvělou atmosféru. V letních měsících můžete Nízkotučný život ještě
vidět v Tištíně (28. června 2015),
v Kroměříži (24. července 2015)
a v Uherském Brodě (29. července
2015). Děkujeme všem za podporu,
vážíme si vaší přízně – smotané hadice!
-svah-

Skauti, krojovaní Hanáci, pamětníci a vůbec všichni, kteří chtěli uctít
památku padlých a umučených ve
II. světové válce. Na začátku tohoto
pietního aktu pronesl starosta města, Jiří Šírek, krátkou řeč a spolu
s místostarostou Miloslavem Oulehlou zasadili před sokolovnou lípu
svobody. Poté následovalo položení

květin k pamětní desce Sokolovny
Kojetín. Všichni zúčastnění se následně vydali vzpomínkovou procházkou k Památníku Osvobození
na náměstí Republiky, k Pamětní
desce plk. Františka Březovského,
který se účastnil leteckých bojů ve
Francii a Anglii, dále pak k Památníku padlým hrdinům na hřbitově
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Z kulturních akcí...
v Kojetíně, k Památníku osvobození
rumunskou a sovětskou armádou
a nakonec samozřejmě k Pamětní
desce umučených židovských občanů na budově synagogy. U každého z výše jmenovaných památníků drželi čestnou stráž zástupci
politických stran a místních spolků či
sdružení, všichni přítomní pak uctili
památku symbolickou minutou ticha
a položením květin. Zajímavý byl vý-

klad Františka Řezáče v prostorách
synagogy i vzpomínky pamětníků,
kteří svým vyprávěním zpestřovali
průběh vzpomínkových oslav.
Celá pietní akce byla zakončena
v galerii VIC Kojetín, kde probíhala
od začátku dubna výstava s názvem
Nástup nacismu a II. světová válka
1933 – 1945 autora Františka Riegla,
který při této příležitosti přiblížil svým
proslovem smysl své expozice. Další nedílnou a důstojnou částí celého
dne byl křest publikací týkajících se
II. světové války. Byly to autorské
počiny Petra Jiráka – Kojetín v období protektorátu (vybrané kapitoly)
a Františka Řezáče – O židovské komunitě v Kojetíně (...také oni utvářeli
tvář tohoto města...). Autoři seznámili
přítomné s těmito publikacemi, které
byly následně slavnostně pokřťeny

starostou Jiřím Šírkem. Na závěr si
všichni společně zazpívali českou
hymnu jako připomínku všech, kteří
trpěli v těchto nelehkých letech za
svobodu a náš národ. Věříme, že
i když se tato vzpomínková akce nenesla v duchu ryčných a bouřlivých
oslav s ohňostroji, okázalými průvody a vojenskou technikou, byla důstojnou připomínkou a holdem našim
padlým a umučeným spoluobčanům.
Ty bychom si měli připomínat nejen
v tyto dny, ale i mimo ně. Svoboda
není samozřejmostí a u těch, kteří za
ni položili své životy, máme dodnes
dluh. To potvrzují i moudrá slova
protinacistického odbojáře Vojtěcha
Drbala, který řekl: „,Národ, který nedovede bojovat, který zbaběle vyčkává, až to za něj udělá někdo jiný, si
svobody nezaslouží.“
-miza-

Kroměřížské
Barevné sny

mý je jako básník. Svůj první literární
text uveřejnila už v sedmnácti letech
v Četnických listech. Od roku 1963
pravidelně publikovala ve Slovácké Jiskře, Obraně lidu, Svobodném
slovu, Hlasu revoluce či v časopise
Letectví. Dnes její texty uveřejňují
Slovácké noviny, Brodský zpravodaj
a Sokolské noviny.
Zdramatizovaná koláž pod souhrnným názvem Barevné sny fabuluje
skutečné prožitky Židů za II. světové
války, které jsou propojeny uměleckou fikcí a nabízí originální řešení
zápletky. Dramatické napětí není
na první pohled patrné. Je skryto
za slovy dialogu a často za pouhou
fatálností popisovaných lidských
osudů. Hrdinové povídek nejsou
postavami velkých činů, ba naopak,
prožívají obyčejné, malé lidské příběhy a často je smete mohutný tok
velkých dějin. Přesto to nejsou „zbyteční lidé“. Jsou to důstojní jedinci,
kteří vždy jednají podle základních
morálních zásad.

Všechny čtyři povídky jsou spojeny
v jeden kompaktní celek, mají silný
dramatický potenciál a jsou kolorovány dobou druhé světové války. Týkají se Židů a města Uherského Brodu. V celé koláži sledujeme osudy
mladých lidí, kterým právo žít vzala
doba, ve které žili. Všichni hrdinové
berou život (i přes svou mladost) velmi vážně a chtějí se prát s osudem,
ale není jim to bohužel umožněno.
Tito hrdinové jsou velkým protikladem k mnohým dnešním mladým
lidem. Ti, ač mají možnost vzít budoucnost do svých rukou, dobrovolně se této cesty vzdávají... -svah-

Ve středu 13. května 2015 uvedli
nejmladší herci Divadelního spolku
Kroměříž v Kojetíně zdramatizované
příběhy židů z období II. světové války. Koláž na motivy povídek Červený
kohoutek, Madame de Thébes, Princezna a Barevné sny autorky Ivony
Konečné zdramatizoval a zrežíroval
s mladými kroměřížskými herci Roman Švehlík z Uherského Brodu.
Ivona Konečná se narodila v Uherském Brodě v roce 1930. Otec Ivony Konečné byl v roce 1943 zatčen
a vězněn za pomluvu státního zařízení a roku 1958 byl tentokrát komunisty označen za nepřítele státu
a opět uvězněn. Vlivem těchto událostí nemohla až do roku 1971 najít
práci. Její manžel – Rudolf Konečný
– působil jako středoškolský učitel
v Kroměříži, Uherském Hradišti a na
gymnáziu v Uherském Brodě. Zná-

Nové publikace o Kojetínu
Městské kulturní středisko Kojetín
vydalo dvě publikace z historie našeho města.
Autor Petr Jirák
zpracoval
první
ucelenou knihu týkající se II. světové války a Kojetína
s názvem Kojetín

v období protektorátu (vybrané kapitoly). Cena: 100 Kč.
František Řezáč
v publikaci O židovské komunitě
v Kojetíně (...také
oni utvářeli tvář
tohoto
města...)
mapuje židovskou

historii a památky v našem městě.
Cena: 50 Kč.
Oběma autorům patří velké díky za
zpracování důležitých mezníků kojetínské historie.
Obě publikace si můžete zakoupit na Vzdělávacím a informačním
centru a určitě by neměly chybět ve
vaší knihovničce...
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Centrum sociálních služeb Kojetín
Inkontinence a stomie
– nejste na ně sami!
V úterý 21. dubna 2015 jsme ve Víceúčelové klubovně Centra sociálních
služeb Kojetín připravili pro seniory
a širokou veřejnost praktickou přednášku s možností poradenství v oblasti inkontinence a stomie. Všem
devíti přítomným seniorkám byli k dispozici jak zástupce firmy dodávající
inkontinenční pomůcky na trh, tak
také zástupce firmy, která zajišťuje
bezplatný rozvoz těchto pomůcek přímo do domácností pacientů, a to bezplatně. Tuto trojici doplnila stomická
sestra paní Hoffmannová, která přítomné krátce seznámila s možností
nejen pomoci při nácviku a samotném
ošetření stomií, ale nabídla své bezplatné služby spojené s výběrem a vy-

Expediční kamera
a cestovatelské
vyprávění Venduly
Pudelkové
V pondělí 27. dubna 2015 jsme

Senioři v pohybu
– nordic walking
První květnové odpoledne 4. května 2015 jsme strávili nejen s našimi
klienty, ale i dalšími seniory z řad
Virtuální univerzity třetího věku, Kojetína a okolí, a to pohybem. Nebyla to žádná procházka v parku. Ve
14 hodin jsme si udělali společné
setkání s lektorkou nordic walkingu
z Centra pohybu Olomouc Lenkou
Fasnerovu. Ta přijela za našimi seniory, aby je seznámila s touto seniorům velmi prospěšnou pohybovou
aktivitou, která slouží nejen jako tré-
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světlením používání inkontinenčních
pomůcek přímo v domácnosti uživatelů těchto hygienických potřeb. Oba
pánové se snažili seniorky seznámit
s možnostmi výběru mezi pomůckami, jejich druhy, velikostmi a systémem preskripce. Taktéž s možnostmi
a omezeními, která naopak omezují v předepisování těchto pomůcek
samotné lékaře. Na závěr byl dán
prostor k individuálnímu poradenství

a každý účastník si s sebou domů
mohl odnést vzorek potřebných pomůcek pro svou potřebu či pro potřebu svých blízkých. Pokud by někdo
z čtenářů měl zájem o bližší poradenství v této oblasti, jistě se může
s důvěrou obrátit na svého obvodního lékaře, případně se informovat
u naší sociální pracovnice Lenky Pazderové na tel.: 581 762 282 nebo na
mobil: 775 753 342.
A. H.

v prostorách naší Víceúčelové klubovny přivítali milého a zajímavého hosta, kterým byla studentka,
novinářka a cestovatelka slečna
Vendula Pudelková, která za našimi 17 přítomnými seniory přijela
z nedaleké Kroměříže. V první části
společného setkání nám představila filmový festival Expediční kamera. Původně jde o celovečerní
promítání filmů o dobrodružství,
divoké přírodě, poznávání nového,
o extrémních zážitcích i sportech.
Obvykle to bývá čtyřhodinové pásmo filmů z celého světa. My jsme
však zúžili výběr na cca 0,5 hodiny,
během které jsme zhlédli dva filmy.
První byl příběhem pěti slacklinerů
a jednoho dokumentaristy o tom,

jak se rozjeli za svým snem natáhnout první highliny na Islandu. Druhý film pojednával o vzdušné cestě
z jihu Utahu do Jackson Hole ve
Wyomingu. Poté následovalo velmi
zajímavé vyprávění samotné cestovatelky z cest po Gambii, Namibii a Srí Lance, kterých se osobně
účastnila. A že to nejsou zdaleka
poslední zážitky, které si ze svých
cest přivezla, to nám došlo, když se
nám tato mladá cestovatelka svěřila se svými plány na další výjezdy
za poznáváním světa. Doufáme, že
se z cest vrátí vždy v pořádku a že
ji budeme moci opět v budoucnu
u nás přivítat s dalším zajímavým
vyprávěním.
A.H.

nink a udržování dobré fyzické kondice, ale je dobrou příležitostí potkat
se se známými lidmi, či se spřátelit
s lidmi novými stejného zájmu.
Někteří z čtenářů možná netuší, jak
je tento způsob chůze prospěšný
pro lidské zdraví. Tato intenzivní
chůze v přírodě, doplněná strečinkovou rozcvičkou a dostatečným
přísunem tekutin působí blahodárně
jak na psychiku člověka, odbourává
stres, napomáhá vyplavování toxických látek z těla, lepším okysličováním mozku zdokonaluje paměť,
pomáhá regulovat hmotnost, je
prevencí vzniku chorob oběhového
a pohybového aparátu, cukrovky

a zmírňuje průběh například nemocí srdečních, kloubů, vysokého
krevního tlaku, astmatu. Správně
prováděná chůze s holemi, kdy se
střídá levá noha vpřed s pravou rukou vpřed a zase naopak, je označována jako nejpřirozenější a nej-
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Centrum sociálních služeb Kojetín
kompletnější fyzická zátěž lidského
organizmu. Zkrátka tento způsob
pohybu má spoustu pozitiv, o kterých by se dalo napsat ještě mnohem více řádků. My se ale vraťme
k našemu sportovnímu odpoledni.
Nálada byla velmi veselá, senioři
byli odhodláni naučit se něco nového. Nad hlavami se nám sice honily
husté bouřkové mraky, ale přesto
jsme se vydali na cestu. Začínali jsme na parkovišti u restaurace
Na Hrázi, kde nám paní lektorka
zapůjčila ty správné hole na severskou chůzi, byli jsme poučeni, jak si
správně nastavit hole, jak vypadá
běžná chůze s nimi a na co slouží
všechny jejich části. Poté se vydala skupinka třináct seniorů na trasu
směr stadion Slavoje Kojetín. Po
cestě jsme udělali ještě zastávku
u koupaliště, kde následovala dal-

ší důležitá fáze výuky a to ukázka
rozcvičení se před chůzí. Pravda,
občas to vypadalo jako šermířské
závody, ale nakonec každý přišel na
to, jak hůl správně uchopit, paní lektorka nás bedlivě pozorovala, chyby
hned opravovala a ubezpečovala
nás, že tuto velmi zdravou techniku
chůze se naučíme v krátkém čase
a pak se můžeme vydávat společně na další procházky do přírody.
U stadionu jsme využili i malý kopec
pro nácvik chůze do kopce a z kopce. Několik koleček před stadionem
za příjemného, téměř letního počasí, mnohé účastníky přesvědčil
o pravdivosti slov paní lektorky, ale
taktéž příjemně unavil. A proto tato
odpolední fyzická aktivita nemohla
skončit jinak a lépe než návštěvou
nedaleké restaurace U Tondy, kde
se každý posilnil dle vlastní libosti

Putování za krásami
Hané – návštěva Květné
zahrady v Kroměříži

kem se výletu zúčastnilo 41 seniorů
a tři pracovnice CSS Kojetín, které
je doprovázely. Zároveň jedna z pečovatelek posloužila i jako řidička
našeho nového vozidla Renault
Kangoo s úpravou pro vozíčkáře,
čehož jsme rádi využili pro převoz
jedné z našich imobilních klientek,
která by za jiných podmínek jen
s obtížemi cestovala, nebo by se do
Kroměříže nedostala vůbec.
Poté, co jsme do autobusu nechali
nastoupit všechny zájemce o výlet
u jednotlivých domů s pečovatelskou
službou, vyrazili jsme směr Kroměříž, kde jsme již měli na 14.30 hodin
objednánu prohlídku zahrady, pro
zájemce za příplatek i s průvodkyní.
Bylo hezké a mnohdy až dojemné
zpovzdálí pozorovat dříve narozené výletníky, kteří vzpomínali, kdy
naposled do této rozsáhlé raně barokní zahrady a památky UNESCO
zavítali. Jak uvádí odborné zdroje,
Květná zahrada (původním názvem
Libosad) v Kroměříži, patří mezi nejvýznamnější zahradní díla v celé

Když jsme s našimi seniory cestovali
v loňském roce v rámci Evropského
týdne mobility do Kojetína – Popůvek, padlo mnoho přání, aby to
nebyl výlet poslední, ale abychom
zorganizovali v letošním roce další
z výletu za poznáváním krás našeho okolí.
A tak nám přišla velmi vhod skutečnost, že se v nedaleké Kroměříži
znovuotevřela Květná zahrada, která prošla nákladnou, avšak slušivou
rekonstrukcí. Překážkou k uskutečnění výletu za touto jedinečnou
památkou UNESCO zůstávalo jen
vybrat vhodné datum s pěkným
počasím a sehnat peníze na financování autobusu. Vše se podařilo
a tak jsme společně vyrazili v pondělí 11. května 2015 autobusem
za návštěvou Květné zahrady. Cel-

a pak jsme se individuálně rozcházeli domů. Pro všechny to bylo příjemně a užitečně strávené odpoledne ve skupince seniorů, kteří projevili společný zájem o nový sport
v jiných státech již tolik rozšířený
a věříme, že nezůstane jen u této
první „vlaštovky“, ale že podobná
sportovní setkání uskutečníme ještě
v dalších měsících tohoto roku.
A. H.
Evropě - ve své době byla označována jako zahrada Moravy (Hortus
Moraviae). Tato původně raně barokní zahrada si dodnes zachovala
obdélníkový půdorys (485 x 300 m)
a koncepci z dob svého založení.
Hlavními dominantami zahrady jsou
osmiboká rotunda s kopulí a 244 m
dlouhá kolonáda. Pro zahradu jsou
dále typické nádherné ornamentální
květinové záhony a živé ploty. Od
roku 1998 památka UNESCO.
Paní průvodkyně se nám plně věnovala, nosila s sebou těžké složky
s náčrtky původního vzhledu jednotlivých částí zahrad, které prošly rekonstrukcí. Tak jsme si mohli
velmi pohodlně porovnat, jaké to
dříve bylo a jak si s úpravami poradili současní architekti. Odpoledne velmi rychle ubíhalo a po téměř
dvouhodinové prohlídce byl čas na
odjezd domů. Ti zdatnější by v zahradě klidně zůstali až do její zavírací doby. Ti, kterým již dělá delší
chůze potíže, byli vděčni za komfort
ve formě přistaveného autobusu
hned před vstupem do zahrady. Plni
zážitků jsme všichni odjížděli spokojeně domů. Je prima mít ve svém
blízkém okolí takové významné zahradní dílo a moci se do něj kdykoliv
vrátit. A to třeba hned druhý červnový víkend (13. a 14. června), kdy se
již počtvrté kroměřížské zámecké
zahrady zúčastní Víkendu otevřených zahrad. Během tohoto víkendu
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Centrum sociálních služeb Kojetín
mohou zájemci nahlédnout jak do
běžně nepřístupných prostranství,
tak parků a zahrad, které jim jsou
v průběhu dvou dní přiblíženy neobvyklým způsobem.
Na oba dny pro vás NCZK chystá
bohatý doprovodný program, který
má za úkol poskytnout návštěvníkům novou dimenzi poznání a netradičních zážitků. Mimo klasických
komentovaných prohlídek na vás
v Květné zahradě čekají dětské

hrátky, šermířské představení nebo

ojedinělé bylinkové workshopy a semináře. To vše doplněné kulturními
akcemi šitými zahradě na míru. Za
zmínku stojí i každý prázdninový pátek, kdy v době od 11 do 14 hodin
je možné s dětmi i bez nich poznat
Květnou zahradu skrze hru a vyprávění.
Inu co dodat, návštěvu Květné zahrady vám naši senioři mohou vřele
doporučit!
A. H.

Charita Kojetín
DŮM SVATÉHO JOSEFA

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Komenského náměstí 49, 752 01 Kojetín, tel.: 581 762 160, mobil: 720 126 475
e-mail: cds@kojetin.charita.cz,www.kojetin.charita.cz

PROGRAM NA MĚSÍC ČERVEN 2015
PRO VŠECHNY SENIORY A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
úterý 9. 6. 2015 od 14 hodin
ZDRAVOTNÍ PŘEDNÁŠKY:
 OSTEOPORÓZA
– VZNIK, VÝVOJ A LÉČBA
Miloš Táborský, Yvona Hrčková
 POHYBOVÉ AKTIVITY
PŘI OSTEOPORÓZE
Beata Brošová

středa 10. 6. 2015 od 10 hodin
středa 17. 6. 2015 od 10 hodin
Pletení
z papírového proutí
Pro všechny
seniory kojetínska (materiál + provozní náklady
20 Kč/hod)

V tento den vás zveme také na
prohlídku
centra denních služeb.
Přijďte se seznámit s naší činností,
příjemným prostředím,
pracovnicemi i uživateli. Prohlídka
celého zařízení je spojená s
prodejní výstavou
ručních prací
uživatelů Domu sv. Josefa.

Mimořádně proběhne
MŠE SVATÁ
ve čtvrtek 18. 6. 2015 od 9 hodin
za Charitu Kojetín,
její pracovníky,
uživatele i dobrodince.
V případě zájmu je možná
doprava charitním automobilem.
(nutno telefonicky nahlásit)

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
bude v prázdninových měsících
pouze v úterý od 9 hodin
v tělocvičně
v Domě sv. Josefa.
Cena za jednu lekci je 20 Kč.
Možnost i
cvičení na rotopedu
a masáži
na masážním křesle.

Ve dnech
25. – 26. 6. 2015
bude zařízení
z důvodu výběru
řádné dovolené
UZAVŘENO!

Charita Kojetín

Kroměřížská 198, 75201 Kojetín
vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
který se bude konat

v úterý 24. června 2015 od 9 do 17 hodin

ve všech zařízeních Charity Kojetín

- všechna zařízení Charity Kojetín budou pro veřejnost otevřena
- rádi Vás uvítáme a provedeme všemi prostorami
● Azylový dům pro matky s dětmi v tísni – Kroměřížská 198
● Rodinný klub Maria – Kroměřížská 198
● Centrum denních služeb pro seniory – Dům sv. Josefa
– Komenského nám. 49 (pod kostelem)
Těší se na vás pracovníci Charity Kojetín
24
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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov

„Ne (lidskou) silou a mocí, ale mým Duchem!“ Praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6b

Pozvání k setkání v červnu 2015 (v čase "svátků Svatodušních")
4. 6. 2015 (čtvrtek - Těla a krve Páně)

14. 6. 2015 (neděle)

- od 16.00 hodin na faře

- od 8.15 hodin v Polkovicích (Obřadní síň OÚ)
- od 10.00 hodin v Husově sboru (hl. sál)

bIBLICKÁ HODINA

7. 6. 2015 (neděle)
Mezinárodní den dětí a mládeže

RODINNÉ bohoslužby

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

bohoslužby

21. 6. 2015
(Svatojánská neděle)

bohoslužby

- od 10.00 hodin v Husově sboru

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:
Úterý: Duchovní péče o děti
a mládež; výuka husitského náboženství a duchovní výchovy
- ve škole, na faře a v Klubovně
Modlitebny.
Středa: Klub dětí a mládeže „Dobrá
zpráva“ v Klubovně Modlitebny.
Středa: Modlitby a zpěvy z Taizé
v Husově sboru.
Čtvrtek: Biblická hodina s besedou
na faře v kanceláři.
Neděle: Bohoslužby ve sboru
(1. neděle v měsíci - rodinné bohoslužby, po jejich skončení následuje tradiční „nedělní škola“ pro děti
a mládež).
Připravujeme:
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.
Oznámení:
Od 15. do 17. června 2015 bude
farní úřad uzavřen z důvodu synody
v Brně.
Farní úřad CČSH v Kojetíně (Husova 796, kancelář v přízemí) je k dispozici členům i veřejnosti od pondělí
do středy od 9 do 15 hodin. Jinak
dle dohody. Volejte laskavě na tel.
č. 777 706 511 nebo pište na email:
ccsh.kojetin@centrum.cz.
V době konání obřadů a setkání:
- jsou prostory Husova sboru (syna-

gogy) plně otevřeny veřejnosti. Pokud máte zájem o prohlídku sboru
s výkladem, kontaktujte předem farní úřad či VIC Kojetín. 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.
Otevření Centra Mistra Jana Husa
v Husinci
V sobotu dne 30. května 2015 se
uskutečnilo slavnostní otevření
Centra Mistra Jana Husa v Husinci
u Prachatic – Národní kulturní památky – za účasti pana premiéra,
ministra kultury, předsedy poslanecké sněmovny, hejtmana jihočeského kraje, rektorů, církevních představitelů a dalších hostů.
http://www.hus2015.cz/editace-clanku/162-otevreni-centra-mistra-jana-husa-v-husinci.html
Pravdu neupálíš - Univerzita Karlova v Praze vzdává hold Mistru
Janu Husovi
Univerzita Karlova připravila v Husově roce speciální webové stránky,
které mají vzdát poctu Janu Husovi jako bývalému rektorovi UK. Na
stránkách se dočtete o nově otevřené výstavě Jan Hus a pražská univerzita, která je přístupná zdarma
od 28. 4. - 28. 8. 2015 v Křížové
chodbě Karolina. A dále o populárně-naučném dokumentu Mistr a kazatel režiséra Zdeňka Pojmana, který vznikl v gesci Univerzity Karlovy.
http://www.hus.cuni.cz/HUS-21.html

Slavnostní večer k 600. výročí Mistra Jana Husa
pozvání do Smetanovy síně Obecního domu v Praze, 6. 7. od 19.30
hod. na slavnostní večer s koncertem Symfonického orchestru hl.
města Prahy FOK, kterým vyvrcholí
Husovské slavnosti 2015.
h t t p : / / w w w. c c s h . c z / v i e w. p h p?id=2585
Film Jan Hus
Matěj Hádek v roli výjimečné osobnosti Mistra Jana Husa a synové
Karla IV., bratři Václav a Zikmund,
ve středověkém dramatu o smyslu
pravdy a oběti nejvyšší. Premiéra
první části třídílného filmu České televize o jednom z nejvýznamnějších
Čechů historie. Dále hrají: V. Javorský, P. Lněnička, J. Dolanský,
J. Plouhar, M. Šoposká, P. Špalková, M. Kňažko, M. Dlouhý, T. Dastlík
a další. Scénář E. Kantůrková. Hudba M. Kocáb. Kamera V. Smutný.
Režie J. Svoboda
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10446079238-jan-hus/
600. výročí Mistra Jana Husa
v NO Kojetín a Tovačov
vzpomeneme slavnostní bohoslužbou v neděli 5. 7. 2015 od 8.15
hodin ve Skalce a od 10 hodin
v kojetínském Husově sboru. Olomoucká diecéze v rámci „Husovských slavnostní 2015“ vzpomene
Mistra Jana slavnostní bohoslužbou
v pondělí 6. 7. 2015 od 10 hodin
v olomouckém Husově sboru.
Jiří Pleva
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Ze sportu
Poděkování
Vážení příznivci kojetínského fotbalu,
běh sportovního života je neúprosný
pro každého sportovce a dnešního
dne nastal čas, abychom poděkovali
našemu hráči Liboru Bosákovi, který
se definitivně rozhodl ukončit kariéru
aktivního fotbalisty. Libor patřil vždy
ke stabilním, spolehlivým hráčům
a v průběhu utkání dokázal tvořivou
hrou a svými góly rozhodnout spoustu zápasů, které absolvoval.
Svoji sportovní kariéru započal v roce
1988 v žácích Slavoje Kojetín.
V letech 1988 – 1995 byl hráčem
Viktorie Přerov a v roce 1996 hrál
v oddílu Dukla Hranice, kde sloužil
vojenskou základní službu. Po jejím
ukončení se vrátil do Přerova, kde
v letech 1996 – 1998 hrál II. ligu.
Největších sportovních úspěchů do-

sáhl v Synotu Staré Město, kde v letech 1998 – 2008 hrál v I. celostátní
fotbalové lize.
Hostoval v druholigových klubech
v Karviné, Pardubicích, Mladé Boleslavi, dále v Koba Senec a Kroměříži.
Moravskoslezskou fotbalovou ligu si
zahrál v Sigmě Hranice.
Fotbal hrál i v zahraničí, kde působil
v rakouských sportovních klubech St.
Polten a sv. Radserdorf.
Po návratu ze zahraničního angažmá hrál i za FK Chropyně a od roku
2008 se vrátil do Slavoje Kojetín, kde
pomohl vybojovat postup do krajské
soutěže.
Libore, děkujeme Ti za skvělé sportovní výkony, reprezentaci FK Slavoj
a města Kojetín. Do dalších let Ti přejeme pevné zdraví, hodně osobních
a pracovních úspěchů. Věříme, že
se do budoucna rozhodneš v našem

klubu působit na jiné sportovní, nebo
funkcionářské pozici.
Výbor FK Slavoj Kojetín

prvním místě se umístila Sárinka
Ošťádalová a z kluků byl nejrychlejší Daniel Popovský.
Chci poděkovat všem dětem za

účast a popřát jim krásné prožití letních prázdnin.
Těším se na vás v září!
Lenka Popovská

běh na 400 m a 800 m). Závodů se
také zúčastnili členové TJ Sokol
Kojetín a to v kategoriích:
 Mladší žákyně I.: Aneta Zaoralová, Lucie Drbalová, Magdaléna
Hedvičková, Aneta Šubíková, Barbora Uhrová, Aneta Čechová, Julie Indráková, Kateřina Klaperová
a Zuzana Medunová.
 Mladší žákyně II.: Tereza Králová
a Tereza Baďurová.

 Starší žákyně III.: Eliška Takáčová, Natálie Čechová, Zuzana Zatloukalová a Andrea Jedináková.
 Starší žákyně IV.: Lucie Večerková.
 Mladší žáci: Ondřej Florec, Dominik Hošek, Hossain Seldon Yari,
David Karel Popovský, Miloš Nečas, Lukáš Kozubík, Jan Polách
a Dušan Ševčík.
Do Krajského kola postoupili vítězové své kategorie Tereza Baďurová
a Ondřej Florec.
Vedení TJ Sokol
Kojetín
děkuje
všem
závodníkům a jejich vedoucím za vzornou reprezentaci.

Dětský duatlon
V pondělí 30. dubna 2015 se na
sokolské zahradě konal Dětský
duatlon, kterého se účastnily děti
z Hopíku. Jsou to ty nejmenší děti,
které navštěvují cvičení Sokola
Kojetín přes celý školní rok bez rodičů. Závod se skládal z jednoho
kola ujetého na odrážedle či jízdním kole a druhý okruh děti běžely.
S obrovským nasazením se všechny děti dostavily v pořádku do cíle
za povzbuzování svých rodičů. Na

Okresní atletické
závody v Přerově
V neděli 17. května 2015 se uskutečnila soutěž v atletice, pořádaná
Českou asociací sportu pro všechny. Jednalo se o okresní soutěž
v Přerově na atletickém stadionu
TJ Spartak Přerov, soutěžilo se ve
čtyřboji (sprint, skok do dálky, hod,
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Ze sportu
Mistrovství České
republiky v teamgymu
V sobotu 9. května se konalo v Praze
Mistrovství České republiky v teamgymu. V kategorii Junior I se umístilo na
prvním místě družstvo gymnastek z
TJ Chropyně. A proč se o tom zmiňujeme v kojetínském zpravodaji? Pro-

Kde je vlastně
ten Kojetín?
Kde je vlastně ten Kojetín? Nevíte
někdo? Tato otázka zazněla nejednou dne 2. - 3. května 2015 na Mistrovství České republiky mladších
žáků ve volejbale, které probíhalo
v Novém Jičíně.
Parta kluků z Kojetína začala ve
třech letech kopat do míče na fotbalovém stadionu a před třemi lety
začali do míče bouchat i rukama,

Mistrovství ČR
ve volejbale
mladších žáků
Republikové kolo MČR ml. žáků
uspořádal ve dnech 2. - 3. května
2015 TJ Nový Jičín. Republikovému kolu předcházelo kolo regionální, které proběhlo v Bojkovicích
v sobotu 10. dubna 2015 a našim
chlapcům se podařilo v něm v kon-

tože třetinu družstva
tvoří děvčata z Kojetína. Tímto gratulujeme
Marušce
Medunové, Lence Kusákové
a Verči Vyskotové
k zisku zlaté medaile a přejeme mnoho
dalších sportovních
-ikúspěchů.
při volejbale. Obojí za asistence
obětavých otců několika z nich,
kteří se téměř každý den v týdnu
převtělují do rolí trenérů. Obětavost
otců a snaha synů již začíná přinášet ovoce v podobě úspěchů I na
poli celorepublikovém.
Už se o nás ví? Jasně. Proč by jinak soupeři z Prahy, Liberce, Ostravy, České Třebové a mnoha dalších českých měst dumali nad tím,
kde se vlastně Kojetín nachází? Je
to tak. Mladí volejbalisté dokázali,
že se o nich bude mluvit častěji.

Z celkového počtu šestnácti družstev se umístili po urputných bojích
na nádherném 4. místě. Sem tam
ukápla slzička, protože, co si budeme povídat, bramborová medaile
je jenom brambora. Co je to proti
stupínku a kovu na krku? Nicméně.
Stát na bedně budou tito Páni kluci
ještě mnohokrát a díky nim a jejich
úspěchům bude určitě i město Kojetín známé široko daleko. Proto se
nebojím říci za všechny: Kluci děkujem a jen tak dál!
Yveta Gorčíková

kurenci takových volejbalově zvučných měst, jako jsou Bojkovice,
Přerov, Zlín, Brno a Ostrava, zvítězit a postoupit tak z prvního místa.
V republikovém kole byla družstva rozlosována do čtyř skupin
z celkových šestnácti družstev.
Našim chlapcům byla nalosována
družstva: Ostrava, Česká Třebová
a České Budějovice. Po jedné prohře s Českou Třebovou jsme postoupili do play-off z druhého místa
ve skupině, kde nás čekala VK Příbram. Po vítězství nad VK Příbram
2:0 (16, 14) jsme dále postoupili do
finálové čtyřky. Ještě tento den večer jsme odehráli ve finálové skupině jedno utkání s Českou Třebovou, kde jsme jim oplatili porážku
ze skupiny, a vyhráli jsme 2:0. Na
druhý den naši
chlapci nestačili
na družstva VK
Dukla Liberec, TJ
Nový Jičín a tímto
skončili na krásném čtvrtém místě MČR ml. žáků.
Vyhrálo družstvo
TJ Nový Jičín,
druhý byl Sokol Česká Třebová, třetí VK
Dukla
Liberec

a TJ Sokol Kojetín se umístil na
krásném, leč nepopulárním čtvrtém místě. Celá akce byla výborným vyvrcholením pro kategorii
mladších žáků a všem trenérům
i hráčům tímto děkujeme za vzornou reprezentaci!
Radek Ptáček
TJ Sokol Kojetín
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Inzerce
Novou magnetku si můžete
zakoupit na VIC Kojetín
za cenu 15 Kč

SEZNAM
PRODEJNÍCH MÍST
KOJETÍNSKÉHO
ZPRAVODAJE:

● Vzdělávací
a informační centrum
Kojetín
Masarykovo náměstí 8,
Kojetín
● Dolabuž
Masarykovo náměstí
54, Kojetín
● Dobrůtky
od Verunky
náměstí Republiky,
Kojetín
● Městská knihovna
Kojetín
Masarykovo náměstí 8,
Kojetín
● DOMINO Křenovice
Křenovice 157
● Potraviny Hýbner
Padlých hrdinů, Kojetín
!POZOR!
od 1. června je zrušen
prodej v novinovém
stánku v ulici
Sladovní v Kojetíně

Sedlářství
Libor Krčmař

 výroba opasků,
vodítek a obojků
 opravy
 výroba na zakázku
Zhotovím vše
podle přání zákazníka!
Telefon: 737 563 686
e-mail: Country3@seznam.cz
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Blahopřání
Život Ti píše zas o rok víc, slovíčkem psaným chceme Ti říct
Měj pevné zdraví, života si užívej a na svět se usmívej.
Dne 11. června 2015 oslaví 85 let
Náš tatínek, dědeček a pradědeček

pan Josef Capanda
Hodně zdravíčka do dalších let přejí dcery Alena s rodinou, Vlasta s rodinou,
Helena s rodinou, Jana s rodinou, Ivana s rodinou a syn Zdeněk

Dne 25. června 2015 oslaví životní jubileum 60 let

paní Marie Adámková
Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let přeje
manžel Ladislav, syn Michal s rodinou a dcera Andrea

Vzpomínky
Dne 15. května 2015 to bylo dvacet let, co zemřel
a 25. srpna 2015 by se dožil 72 let

pan Karel Večerka
Vzpomíná sestra Zdeňka H. s rodinou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkuji

Dne 8. června 2015 vzpomeneme druhé smutné výročí úmrtí

paní Věry Kubíkové
Vzpomínají maminka, dcera Vendula, syn Filip,
sestra Dagmar s rodinou a všichni kdo ji znali

Kdo ve vzpomínkách svých blízkých žije,
není mrtvý, pouze se vzdálil.
Dne 26. června 2015 si připomeneme 15. smutné výročí úmrtí paní

Jarmily Zahradníčkové z Kovalovic
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
synové Alois a Jaromír s rodinami
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