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Založení společnosti Pivovarský hotel Kojetín, s.r.o.
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Z historie
Historie Hotelu Pivovar 

v Kojetíně sahá až do počátku 
17. století. Tehdy, 31. 5. 1602, 
vyhořel spolu se 195 městskými 
a předměstskými domy pivovar 
Jana Řepíka, měšťana kojetín-
ského. S povolením vrchnosti 
koupila téhož roku celé spále-
niště po pivovaru obec a posta-
vila do dvou let pivovar nový. 
Pod pivovarem stála na obecní 
půdě sladovna, protože měst-
ská sladovna v radnici nestači-
la a byla zchátralá.

Starý pivovar stál až do 
roku 1904. Byla to dlouhá pří-
zemní budova, nepříliš vzhled-
ná (viz foto). V roce 1904 
byla postavena na jeho místě 
velká budova nového hotelu 

pivovar sládkem a majitelem 
městského pivovaru v Kojetíně 
Antonínem Janáčkem. Za jeho 
budovou stála sladovna a malý 
pivovárek. Sládkem a hostin-
ským byl dlouhá léta pan Šimon 
Rosenfeld. Ve dvoře hotelu bylo 
umístěno kino, původně podnik 
žida Kleina, po válce pak váleč-
ného invalidy Josefa Šimka. 
V sále hotelu bylo vybudováno 
divadelní jeviště. Poté se stali 
majiteli manželé Kotoučkovi, 
kteří opravili zadní trakt hotelu, 
obsahující místnosti pro vaření 
a ukládání piva.

V roce 1913 prodal po-
slední majitel Karel Pokorný 
z Prahy tento objekt rolnic-
kému pivovaru Přerov, který 
ukončil vaření piva v Kojetíně 

a ponechal jen sklepy a hotel. 
Na fasádě objektu je letopočet 
L. P. MCMIIII označující rok 
postavení objektu a iniciály A - 
F. J., patrně iniciály A. Janáčka 
a jeho ženy či spolumajitele.

Současnost hotelu
Novodobou historií Hotelu 

Pivovar se zabývají zastupitelé 
a občané města Kojetín intenziv-
ně od roku 2001. Na třech zase-
dáních ZM členové zastupitel-
stva diskutovali, vyhodnocovali 
informace, navrhovali a schva-
lovali usnesení, která předurčila 
další osudy tohoto objektu.

Celý „hotel“ byl v té době 
naprosto zdevastovaný. Nad 
sálem chyběla střecha, většina 
místností v přízemí byla zapl-
něna odpadky a nádvoří bylo 
plné stavební suti a stavebního 
odpadu. Byl to výsledek něko-
likanásobné opakované snahy 
o jeho privatizaci. V té době byl 
objekt v podstatě ve vlastnictví 
České spořitelny, a. s., po vy-
hlášení konkurzu na poslední-
ho vlastníka a převzetí budovy 
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Z jednání Rady města
Zasedání Rady města Kojetín se konalo dne 17. května 2007.

Rada města se na tomto zasedání zabývala mimo jiné těmito záležitostmi:

jako zástavy oproti poskytnu-
tému úvěru.

Zastupitelstvo města Koje-
tína na svém zasedání 3. 5. 2001 
rozhodlo, že hotel od správce 
konkurzní podstaty odkoupí 
za 3 mil. 150 tis. Kč. Následně 
provedl Technis Kojetín spol. 
s r. o. základní vyčištění budov 
a jejich zabezpečení proti van-
dalismu. V následujícím roce 
2002 se Městu Kojetín poda-
řilo získat výraznou dotaci 
od Ministerstva kultury z tzv. 
programu „Střechy“ a mohla 
proto být provedena komplet-
ní rekonstrukce střechy nad 
sálem. Celkové náklady čini-
ly 1.100 tis. Kč, z toho dotace 
600 tis. Kč a 500 tis. Kč fi nanč-
ní prostředky města.

Významným mezníkem 
v dalším vývoji bylo vyhláše-
ní Společného regionálního 
operačního programu České 
republiky na léta 2004 - 2006, 
který obsahoval prioritu Roz-
voj cestovního ruchu a opat-
ření Rozvoj infrastruktury 
pro cestovní ruch. Na zákla-
dě obsažených podmínek byl 
zpracován v roce 2005 projekt 
a žádost o dotaci z uvedeného 
programu. Regionální rada 
NUTS II - Střední Morava 
(Olomouc + Zlín) rozhodla 
o spolufi nancování rekon-
strukce Hotelu Pivovar cel-
kovou částkou 23.840 tis. Kč 
(z toho 21.035 tis. Kč struk-

turální fondy a 2.805 tis. Kč 
fi nanční prostředky Olo-
mouckého kraje. Zbytek, tzn. 
cca 16 mil. Kč jsou fi nanční 
prostředky města (úvěr + in-
vestiční prostředky z rozpočtu 
v r. 2006 a 2007).

V červnu 2006 byla fi r-
mou Ptáček-pozemní stavby 
s. r. o. zahájena celková rekon-
strukce bývalého hotelu Pivo-
var. Ve stejném období došlo 
i k výrazné změně projektu 
a rozsahu celé rekonstrukce. 
Městu Kojetín byla nabídnuta 
k odkoupení sousední nemo-
vitost (původní vlastníci ro-
dina Pavlíkova) a po zvážení 
všech výhod a nedostatků roz-
hodlo ZM 10. 5. 2006 o koupi 
tohoto domu a jeho využití 
a začlenění do hotelového 
komplexu. Současně bylo do-
řešeno i průběžné fi nancování 
celé investiční akce. Ve výbě-
rovém řízení na poskytnutí 
překlenovacího úvěru byla 
vybrána Komerční banka a. s., 
pobočka Přerov.

Stavební práce při rekon-
strukci hotelu probíhají i přes 
problémy, které doprovází re-
konstrukce většiny historic-
kých budov (navíc kulturních 
památek) v souladu s harmo-
nogramem. Postup a kvalita 
prací je pravidelně hodnocena 
na kontrolních dnech stavby 
za účasti všech zainteresova-
ných stran - projektanti, pa-

mátkáři, dodavatel a investor. 
Navíc je projektové řešení 
jednotlivých úseků a provozů 
postupně konzultováno s od-
borníky z praxe.

Právě po konzultacích 
s odborníky na řízení a provoz 
hotelů byla zvolena varianta se 
zachováním maximálního vli-
vu Města Kojetína - jako vlast-
níka nemovitosti, na rozsah 
a především kvalitu poskyto-
vaných služeb. Hotel Pivovar 
by měl být „vizitkou“ města 
v tom nejlepším slova smyslu 
a tohoto cíle lze dosáhnout 
tím, že si město ponechá pří-
mý vliv na dění v obnovených 
objektech. V praxi to znamená 
provoz zajistit prostřednic-
tvím nově založené společnos-
ti, jejímž zakladatelem a jedi-
ným vlastníkem bude Město 
Kojetín (stejně jako v případě 
Technisu Kojetín spol. s r.o.). 
Vznik společnosti „Pivovarský 
hotel Kojetín s. r. o.“ schvá-
lilo zastupitelstvo města dne 
17. 5. 2007.

Zakladatelské dokumenty 
obsahují
- typ a název obchodní fi rmy 
Pivovarský hotel Kojetín s. r. o.
- sídlo nám. Dr. E. Beneše 61
752 01 Kojetín, Kojetín I-Město
- předmět podnikání hostinská 
činnost + ubytovací služby
- statutární orgán jednatelé, 
ředitel, starosta, místostarosta

- způsob jednání statutárního 
orgánu společně nejméně 2 
jednatelé
- základní kapitál, vklad a 
jeho splacení 500 tis. Kč (pře-
vodem z účtu zakladatele)
- určení společníka a správce 
vkladu jediný společník Měs-
to Kojetín, IČ 00301370
- dozorčí rada tři členové - FO 
MěÚ Kojetín (Lenka Tomko-
vá), člen RM (fi nanční výbor - 
Bc. Milada Šigutová), člen ZM 
(Miloslav Oulehla)
- STANOVY připraví právní 
kancelář
- pověření RM výkonem funk-
ce jediného vlastníka v soula-
du s § 120 odst. 2 písm. c zá-
kona č.128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení).

Během příštích 3 měsíců 
budou dokončeny stavební 
práce, po výběrovém řízení na 
dodavatele interiérů a dalšího 
vybavení budou dokončeny 
interiéry a celý hotel bude při-
praven ke kolaudaci, certifi ka-
ci a zkušebnímu provozu. Po 
obsazení místa ředitele bude 
plynule prováděn výběr další-
ho personálu, jeho seznámení 
s provozem a zaškolení tak, 
aby provoz mohl být zahájen 
počátkem srpna letošního 
roku a byly dodrženy všechny 
podmínky stanovené Městu 
Kojetín při poskytnutí dotace.

Mojmír Haupt, Jiří Šírek

jmenovala ředitelem nově 
vznikající společnosti Pivovar-
ský hotel Kojetín, s.r.o., Ing. 
Jana Hanáka, s účinností od 
1.8.2007,

schválila - pronájem neby-
tových prostor v budově č.p. 
493 v areálu koupaliště v Koje-
tíně na pozemku p. č. st. 1788 
(klubovna vedle restaurace), 
o výměře cca 20 m2,

- pronájem pozemku v are-
álu koupaliště v Kojetíně (u re-
staurace) s 18-ti instalovanými 

drahami miniatur-golfu Klu-
bu golfových borců Kojetín, 
Nová 1215, Kojetín I-Město, 
IČ 67338780 za podmínek, uve-
dených v důvodové zprávě tisku 
R/116, za cenu 300 Kč/měsíc,

schválila uzavření Smlouvy 
o dílo na zpracování „Žádosti 
o poskytnutí fi nanční dotace 
na stavbu Rekonstrukce a nad-
stavba MŠ v Kojetíně“ pro rok 
2008,

schválila uzavření smlou-
vy o dílo mezi Městem Kojetín 

a Doc. RNDr. Ivanou Loučko-
vou, CSc. - Sociotrendy, Roo-
seveltova 95, 772 00 Olomouc. 
Předmětem díla je zpracování 
„Analýzy potřeb uživatelů so-
ciálních služeb v Kojetíně“. Cel-
ková cena díla činí 65 tis. Kč,

schválila uzavření smlou-
vy o dílo mezi Městem Kojetín 
a fi rmou Ol AUDITING, s. r. 
o., tř. Svobody 95631, 772 00 
Olomouc, na ekonomický au-
dit hospodaření spol. Technis 
Kojetín, spol. s r. o., za cenu 

47.600,- Kč vč. DPH,
vzala na vědomí uzavření 

Mateřské školy Kojetín v ter-
mínu od 16. 7. do 17. 8. 2007,

stanovila výši vstupného 
na koupališti v Kojetíně pro 
letní sezónu 2007 ve výši 40 Kč 
pro dospělé a 30 Kč pro děti, 
50 % sleva v době od 17.00 do 
19.00 hodin, provozní doba 
bude v pracovní dny od 10.00 
do 19.00 hodin a o víkendu od 
9.00 do 19.00 hodin.

Jiří Šírek, místostarosta
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Zasedání Zastupitelstva města se konalo dne 17. května 2007.
Zastupitelstvo města se zabývalo těmito body jednání:

Z jednání Zastupitelstva města

schválilo zakladatelskou 
listinu společnosti s ručením 
omezeným Pivovarský hotel 
Kojetín s. r. o. ze dne 17. května 
2007 ve znění Přílohy č.1,

schválilo stanovy společ-
nosti s ručením omezeným 
Pivovarský hotel Kojetín s. r. o. 
ze dne 17. května 2007 ve znění 
Přílohy č. 2,

schválilo umístění sídla 
společnosti Pivovarský hotel 
Kojetín s. r. o. na adrese Koje-
tín, náměstí Dr. E. Beneše 61, 
PSČ 752 01, tj. do rekonstru-

ovaného nemovitého majetku 
města s tím, že společnost je 
zřízena za účelem provozování 
tohoto majetku svěřovaného jí 
městem k hospodaření na zá-
kladě nájemní smlouvy,

uložilo - starostovi města 
Ing. Mojmíru Hauptovi jmé-
nem města jako jediného za-
kladatele a společníka založené 
společnosti Pivovarský hotel 
Kojetín s. r. o. učinit veške-
ré nezbytné, účelné a vhodné 
úkony související se založením 
a vznikem společnosti - v tom 

zejména zajistit sepis zaklada-
telských dokumentů ve formě 
notářského zápisu a zastoupit 
město při jeho sepsání, splnit 
povinnosti vyplývající ze závaz-
ku města uhradit peněžitý vklad 
na základní kapitál založené 
společnosti, zřídit k tomu od-
povídající bankovní účet a vy-
dat následně odpovídající pro-
hlášení správce vkladů a zajistit 
veškeré další náležitosti spojené 
s návrhem na zápis společnosti 
do obchodního rejstříku s tím, 
aby jako den zápisu společnosti 

do obchodního rejstříku bylo 
navrženo datum 1. 7. 2007,

- radě města vykonávat ve 
vztahu k založené společnosti Pi-
vovarský hotel Kojetín s. r. o. pů-
sobnost valné hromady v sou-
ladu s ust. § 102 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění a v sou-
ladu se schválenými zaklada-
telskou listinou a stanovami 
společnosti,

schválilo rozpočtové opat-
ření č.4/2007 ve výši 980 tis. Kč.

Jiří Šírek, místostarosta

Informace pro občany
Informace o provozu koupaliště v Kojetíně

Provozní doba koupaliště:
pracovní dny   10.00 - 19.00 hodin
soboty, neděle, svátky  09.00 - 19.00 hodin

Vstupné:
dospělí 40 Kč
děti, důchodci, držitelé průkazu ZTP, studenti 30 Kč
Po 17. hodině se platí poloviční poplatek.

Na koupališti je možno využít zdarma tobogán 
a za mírný poplatek si zahrát minigolf.

Srdečně zveme k návštěvě opraveného koupaliště v Kojetíně.

Komunitní plánování sociálních služeb

Vážení občané,
v minulém čísle jsme Vás 

informovali o zahájení procesu 
Komunitního plánování soci-
álních služeb ve městě Kojetín. 

Nyní bychom Vás rádi se-
známili s poskytovateli soci-
álních služeb v našem městě. 
Nejprve s Charitou Kojetín 
a v příštím vydání s Pečovatel-
skou službou Města Kojetín.  

Charita Kojetín je účelové 
zařízení římskokatolické círk-

ve s právní subjektivitou. Je 
součástí Arcidiecézní charity 
Olomouc. Spolu s ostatními 
diecézními Charitami tvoří 
Charitu Česká republika, které 
je členem mezinárodní organi-
zace Caritas Internationalis. 

Charita Kojetín provozu-
je svoji činnost od roku 1999. 
Jejím posláním je pomáhat li-
dem v obtížné životní situaci 
a motivovat a podporovat ty, 
kdo mají zájem, k pozitivní 
změně vlastního života.

Charita Kojetín provozuje 
v současnosti tato zařízení: 

Charitní ošetřovatelská 
služba poskytuje zdravot-

ní péči v domácím prostředí 
u takových klientů, jejichž zdra-
votní stav by vyžadoval ústavní 
péči nebo hospitalizaci ve zdra-
votnickém zařízení. Tato služba 
je indikována lékařem a hraze-
na zdravotní pojišťovnou, proto 
mohou být poskytovány pouze 
zdravotní služby.  K usnadnění 
péče o pacienty je také možnost 
zapůjčení zdravotnických po-
můcek (chodítka, polohovací 
postel, invalidní vozíky apod.). 

Služba je poskytována ne-
přetržitě 24 hodin denně, včet-
ně svátků a víkendů.

Denní stacionář pro seni-
ory a zdravotně postižené je 

určen všem, kteří pro svůj věk 
nebo zdravotní stav nemohou 
žít zcela samostatně a jejich 
rodina o ně nemůže celodenně 
pečovat. Je zajištěn dovoz do 
zařízení a zpět, strava, osob-
ní a hygienická péče, základní 
zdravotní péče, zprostředko-
vání kontaktů na odborníky, 
doprovod k lékaři apod. Denně 
jsou připravovány terapeutické 
programy a programy podle 
zájmu  uživatelů.

Služby jsou poskytovány 
v pracovní dny v době od 6.30 
hodin do 16.00 hodin. Za  pobyt 
se hradí 10 Kč/hod., strava a do-
prava – podle platného ceníku.
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Azylový dům pro matky 

s dětmi nabízí ubytování, zá-
zemí a bezpečí po dobu, která 
je nezbytně nutná pro zvlád-
nutí  nepříznivé situace matky 
a dítěte ve které se ocitly tím, 
že ztratily přístřeší. Je nabíze-
no ubytování,  sociální pora-
denství, právní poradenství, 

zprostředkování další pomoci 
u odborníků apod. Ubytování 
je v samostatných pokojích se 
společnou kuchyní, hygienic-
kým a sociálním zařízením.  

Za každý den pobytu je 
stanoven poplatek 60 Kč za do-
spělou osobu a 30 Kč za každé 
dítě.

Rodinný klub Maria posky-
tuje sociální služby romským a 
jiným obyvatelům města Ko-
jetín a okolních obcí, kteří se 
nacházejí v nepříznivé sociální 
situaci. Nabízí  pomoc při jed-
nání s úřady, sociálně právní 
poradenství, pro děti pomoc 
při vypracovávání domácích 

úkolů a přípravu na výuku, 
osvětu v oblasti hygieny, soci-
álních a stravovacích návyků, 
využití volného času  apod.

Charitní šatník je umístěn 
v prostorách Charity Kojetín 
a otevřen každý pracovní den 
v době od 8.00 hodin do 14.30 
hodin a je určen všem potřeb-
ným lidem, kteří mají zájem 
o materiální pomoc v podobě 
šatstva a obuvi.   

Kontaktní údaje:  
Charita Kojetín
Kroměřížská 198, 
752 01 Kojetín
e-mail: charita-kojetin@seznam.cz
www.kojetin.charita.cz
telefon:  581 761 828  
 řídící skupina KPSS

Sociálně-právní ochrana dětí
Den matek

V měsíci květnu jsme se opět 
sešli, a to v rekordním počtu 
dětí, ve víceúčelové klubovně. 
Důvodem našeho setkání byl 
svátek, který připadá na druhou 
květnovou neděli, v letošním 
roce tedy 13. května 2007. Den 
matek patří k mezinárodním 
svátkům a má připomenout je-
dinečnost a nepostradatelnost 
ženy ve společnosti.

To, že svátek slaví všechny 
mámy, matky, maminky, matič-
ky a máti, věděly i děti, které se 
snažily vytvořit co nejpěknější 
přání. Děti, které přišly, zastá-
valy názor, že všechny mamin-
ky, a to nejen ty současné, ale 

i dříve narozené, si zaslouží 
ke dni matek nějakou menší 
pozornost. Výroba přání vy-
padala složitě, ale přes některé 
komplikace se dětem přání ve-
lice povedla. Ale asi Vás spíše 
zajímá, co a jak jsme vyráběli. 
Tak jen ve stručnosti: děti se 
fotily, vybraly svoji nejpěknější 
fotku, kterou vytiskly a nalepi-
ly na podložku. Potom vystřih-
ly rámeček a svou fotku do něj 
vlepily. Všechny si také vybraly 
předtištěný text s přáním a to 
opět na rámeček nalepily. Na-
konec si děti po sobě vzorně 
uklidily a domů odcházely spo-
kojené i s hotovým přáním.

V závěru bych chtěla podě-
kovat Lence Svobodové, která 
nám ochotně pomohla s obslu-
hou počítače při tisku fotografi í.

A jaké přání se dětem ze všech 
osmi možných přání nejvíce líbi-
lo? To, které uvádíme níže.

„To, co k Tobě cítím, mami, 
se nedá popsat slovy. Zahrnuješ 
mě láskou, důvěrou a pochope-
ním pro vše, co dělám. Moc si 
Tě vážím.“

Lucie Zlámalová, 
sociálně-právní ochrana dětí

Odbor sociálních věcí – sociálně-právní ochrana dětí a Městská policie Kojetín
Vás zvou na akci 

„BĚŽÍME PROTI DROGÁM“
Dne 27. června letošního roku se v našem městě uskuteční běh proti drogám. Tento běh pořádají různá města po celé České 

republice. Hlavním posláním běhu je upozornit na problematiku drog, především ve spojení s mládeží a dětmi a pomoci zvýšit akti-
vitu na poli primární prevence. Vždyť drogy dnes nejsou žádnou zvláštností ani v našem městě. Prosazování preventivních opatření 
je nezbytné v  celé společnosti a je nejúčinnější mezi mládeží. O tom, že je to úkol nanejvýš aktuální, svědčí i zjištění, že česká mládež 
ve věku 15-16 let je ve zneužívání marihuany na zoufalém prvním místě ze všech evropských zemí.

27. června 2007
sportovní areál – před stadionem TJ Slavoj Kojetín, u tratě BMX

!!! Přijďte se připojit k myšlence tohoto běhu a poběžte s námi !!!
Více informací na letáku vloženém v tomto čísle Kojetínského zpravodaje nebo na telefonním čísle: 728 367 931.
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Setkání nejlepších žáků kojetínských škol
Každoročně se starosta města Kojetín setkává s nejlepšími žáky kojetínských škol. To letošní se bude 

konat ve středu 20. června 2007 v obřadní síni Městského úřadu Kojetín.

Oceněni budou tito žáci a studenti:
ZŠ nám. Míru Kojetín - Dominika Coufalová, Denisa Hrnčiříková, Tadeáš Hájek (do uzávěrky KZ nebyli ještě vybráni ostatní žáci 
- poznámka redakce)

ZŠ Sv. Čecha Kojetín - Michaela Pazderová, Petr Zbožínek, Michaela Sekaninová, Jan Hejda, Martin Zrotál, Tomáš Kudlička, Pavel 
Krejsa, Andrea Dušková, Natálie Hromádková, Lukáš Davidík, Agáta Hangurbadžová, Denisa Řihošková.

ZŠ Sladovní Kojetín - Petr Koban, Denisa Bejdáková, Jan Ohera, Luboš Vrána, Petra Sekaninová, Jana Šiváková, Barbora Žigová, Jiří 
Sklenář, Lukáš Krištof, Klára Spálovská.

Gymnázium Kojetín - Marek Machalík, Jan Kramář, Hana Hásová, Jakub Šírek, Tomáš Matuška, Adéla Hálková, Vendula Kozárková, 
Pavel Francírek, Karel Beneš, Martin Beránek.

Základní umělecká škola - Marcela Pěchová, Lucie Grygarová, Veronika Ježková, Barbora Kalousová, Lucie Zajacová, Aneta Ďurto-
vá, Petra Procházková, Kristýna Ježková, Alice Illeová, Ivana Tichá.

ZŠ  nám. Míru Kojetín
Dance maraton v Prostějově

Dne 11. května 2007 se 
uskutečnila soutěž DANCE 
MARATON v Prostějově, kte-
rou uspořádala taneční škola 
FREE DANCE. Naše škola se 
zúčastnila s jedním šestičlen-

ným družstvem děvčat ze 7. 
a 8. ročníku. Soutěž měla 4 
kola, která se skládala z půl ho-
diny aerobiku podle cvičitelky 
a půl hodiny diskotékového 
tance. Mezi jednotlivými koly 

byla vždy pětiminutová pře-
stávka. Na regulérnost soutěže 
dohlíželi rozhodčí a vyřazovali 
ty, kteří nedodržovali pravi-
dla určená pořadatelem. Naše 
družstvo děvčat bylo vyřaze-

no v průběhu 3. kola. Děvčata 
byla výborná a už se těšíme na 
příští ročník, na který se dobře 
připravíme.

Jaký byl ten minulý školní rok (tentokrát 2006 / 2007)?
Tento školní rok byl posled-

ní, kdy se výuka řídila vzdělá-
vacím programem „Základní 
škola“ ve všech ročnících naší 
školy.

Od 1. září 2007 zahájíme 
v 1. až 6. třídách výuku podle 
vlastního školního vzdělávací-
ho programu. Další informace 
uveřejníme v následujícím čísle 
zpravodaje.

Průvodním jevem práce 
naší školy v tomto školním roce 
byla, kromě zajištění výuky pro 
naše žáky, intenzivní práce na 

našem vlastním školním vzdě-
lávacím programu. Vyučující 
se zúčastnili řady vzdělávacích 
kurzů věnovaných této proble-
matice. Společně jsme všichni 
absolvovali seminář „Emoci-
onální a sociální rozvoj osob-
nosti“, fi nancovaný EU. Byl 
zaměřený na psychologickou 
stránku výuky a komunikace 
s dětmi i dospělými. Všichni si 
zaslouží veliké poděkování za 
aktivitu a práci odvedenou při 
vytváření vlastního školního 
dokumentu pro výuku.

Školu jsme se všemi no-
vinkami představili veřejnosti 
na tradičním Dni otevřených 
dveří v prosinci 2006. Výrazně 
se  zvýšil zájem o její prohlídku 
ze strany absolventů naší školy 
i dalších zájemců. Pozornost 
věnovaná podmínkám pro vý-
uku se také odrazila na zájmu 
rodičů o umístění dětí na naši 
školu, v posledních letech po-
čet žáků školy pravidelně stou-
pá. Příští školní rok budeme 
otvírat dvě první třídy. 

Kromě výuky absolvovaly 

naše děti plaveckou školu (2. 
a 3.třídy),  pojedou na tradiční 
školu v přírodě (2. – 5.třídy), 
zúčastnily se v rámci výuky 
různých předmětů (zeměpisu, 
přírodopisu, fyziky) řady ex-
kurzí na zajímavá místa naší 
republiky (hvězdárnu s plane-
táriem, chráněnou oblast Mo-
ravský kras), žáci se aktivně 
zapojili i do znalostních soutě-
ží vyhlášených MŠMT (nejlep-
ším výsledkem bylo 5. místo 
v okresním dějepisné olympiády 
v kategorii 8. – 9.tříd - Denisa 
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Hrnčiříková, IX.A a 5. místo 
v okresním kole Zeměpisné 
olympiády ve stejné kategorii 
- Tadeáš Hájek, IX.B. 

Sportovní soutěže v rozlič-
ných disciplínách jsou na naší 
škole již tradiční a velice oblí-
bené. Nemůžeme také zapo-
menout na velmi dobrou spo-
lupráci s kinem v Němčicích, 
kam dvakrát ročně vyjíždíme 
s našimi žáky na vybraná fi l-
mová představení. Do divadla, 
kromě kojetínského festivalu 
divadelních souborů, jezdíme 
do Brna, Zlína i Olomouce. Sna-
žíme se vytvořit pestrou nabíd-
ku, která pomáhá dětem rozšířit 
všeobecný rozhled a vybudovat 
základy kulturního cítění.

Na škole pracuje velice dob-
ře i Dětský parlament, který 
organizuje sběrovou ligu (letos 
nasbíráme přes 40 tun papíru). 
Kromě toho má možnost dávat 
návrhy na řešení některých zá-
ležitostí školy a spolupracuje 
i při nominaci na Cenu ředitele 
školy.

Škola v tomto školním roce 
pokračuje i přes ztížené eko-
nomické podmínky (MŠMT 
v letošním roce zrušilo dotace 
na ICT) ve vzdělávacích akcích 
v oblasti informačních tech-
nologií určených pro vyučující 
i veřejnost. V rámci možnos-
tí získáváme prostředky  pro 
další vylepšení podmínek pro 
naše žáky, ale i vyučující. 

Závěr školního roku byl 
jako každoročně ve znamení 
přijímacího řízení na střední 
školy, učiliště a víceletá gym-
názia, fi nišovali i všichni žáci, 
aby dosáhli co nejlepšího závě-
rečného hodnocení, vyučující 
i správní zaměstnanci ze sebe 
vydávají poslední zbytky fyzic-
kých i psychických sil, aby vše 
proběhlo v klidu a bez problé-
mů. 

Naše poděkování patří 
i všem partnerům školy – rodi-
čům, zřizovateli i sponzorům, 
že pomohli při zajištění hlad-
kého chodu školy.  

Do nastupujících prázdnin 
přejeme všem žákům příjemné 
užití zaslouženého volna, vy-

učujícím i pracovníkům školy 
krásnou dovolenou, čerstvým 
absolventům školy mnoho 
úspěchů v dalším životě a no-
vým prvňáčkům hodně sluníč-
ka a pohody na zářijovou cestu 
do školy.

Hodně štěstí, klidu a poho-
dy o prázdninách všem přeje 
vedení školy.

vedení školy

ZŠ Sv. Čecha Kojetín
Fermiho úlohy

Katedra experimentální 
fyziky přírodovědecké fakul-
ty UP v Olomouci vyhlásila 
v říjnu 2006 soutěž Fermiho 
úlohy. Soutěžit mohli jednot-
livci i skupinky žáků.

Fermiho úloha je koncipo-
vána formou otázky, přičemž 
výsledku se dobereme klade-
ním doplňujících otázek a vý-
sledek je pouze přibližný.

Příklad: Zadání úlohy: Kolik 
ladičů pian žije v New Yorku?

Řešení: Kladení doplňují-
cích otázek 
1. Jaký je počet obyvatel New 
Yorku? 10 000 000
2. Má každý z nich klavír? NE
3. Může mít rodina klavír? 

ANO
4. Kolik rodin připadá na 
10 000 000 obyvatel? Asi 2 mi-
liony 
5. Má každá z těchto rodin kla-
vír ? NE
6. Kolik rodin vlastní klavír? Od-
hadem asi každá pátá tj. 400 000
7. Jak často se ladí klavír? Ně-
kdo ladí každý měsíc, někdo 
vůbec ne. Odhadneme, že asi 
1x do roka.
8. Kolik klavírů je schopen na-
ladit 1 člověk? Pokud pracuje 
tak, že naladí 4 klavíry denně 
a pracuje 200 dnů v roce, potom 
naladí asi 800 klavírů za 1 rok.
9. Kolik ladičů je potřeba? 
400 000 / 800 = 500

Odhadem je potřeba pro 
město New York 500 ladičů 
klavírů.

Kritériem pro hodnocení 
byla přesnost výsledného od-
hadu, počet doplňujících otá-
zek, originalita a způsob pre-
zentace výsledků řešení.

Skupina žáků z 8.A se zú-
častnila 1. kola soutěže, ve 
kterém byli žáci úspěšní (je-
jich řešení bylo uvedeno i jako 
ukázka na webu katedry), po-
stoupili do 2. kola a získali 
knižní odměnu.

Skupinka splnila rovněž 
kritéria 2. kola soutěže a nyní 
postupuje do fi nále, které se 
uskuteční 25. 5. 2007 v areálu 

katedry experimentální fyziky 
v Olomouci. Kromě samotné 
soutěže je žákům nabídnuta 
krátká exkurze po pracovišti 
katedry a také možnost navští-
vit výstavu Významné osob-
nosti vědy a techniky ve Vlasti-
vědném muzeu v Olomouci.

Účastníci 1. kola: Michaela 
Sekaninová, Natálie Hromád-
ková, Martin Zrotál, Tomáš 
Kudlička, Jan Hejda a Lukáš 
Davidík.

Účastníci 2. kola: Michaela 
Sekaninová, Andrea Dušková, 
Martin Zrotál, Tomáš Kudlič-
ka, Jan Hejda a Pavel Krejsa.

Ivana Frýdová, 
vyučující na zš

Vídeň 2007
Ve čtvrtek 24. května 2007 

žáci osmých a devátých tříd 
Základní školy Sv. Čecha 
v Kojetíně spolu s žáky ze ZŠ 
Tovačov vyrazili o šesté hodině 
ráno autobusem směr Vídeň. 
Hlavním účelem exkurze bylo 
navštívit centrum Organizace 
spojených národů ve Vídni. Na 
místo jsme se dostali o desáté 
hodině dopoledne. Po přivítá-
ní se nás ujali průvodci, kteří 
nás seznámili s historií i sou-

časností vídeňské sekce OSN 
a s jejich prací i ostatních za-
městnanců. Odpoledne jsme 
navštívili zámek Schönbrunn 
a historické centrum města. 
Pověstnou třešničku na dortu 
vytvořila návštěva zábavního 
parku Prátr. Žákům se tato 
skladba zájezdu velmi líbila 
a určitě se do Vídně rádi vrátí 
na podrobnější prohlídku.

Pavel Navrátil, 
Marie Němečková

Nový projekt 
- dětství ve zdraví a bez úrazů

Od září 2007 se rozběh-
ne na Základní škole Svato-
pluka Čecha Kojetín nový 
projekt pro žáky l. ročníku 
nazvaný Dětství ve zdraví 
a bez úrazů. Bylo vybráno 
5 škol Olomouckého kra-
je a v rámci působení školy 
v projektu Zdravá škola byla 
vybrána i naše škola. Celý 
projekt financuje Zdravotní 
ústav a Všeobecná zdravot-

ní pojišťovna. V rámci pro-
jektu bude škole poskytnuto 
spoustu materiálů týkající 
se této problematiky (např. 
pracovní sešit Už vím, oma-
lovánky, pexeso, samolepky, 
metodická příručka pro uči-
tele, listy prevence dětských 
úrazů, hra Jak předcházet 
dětským úrazům apod.). Na 
škole budou probíhat i be-
sedy, na kterých bude spolu-
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pracovat policie, Střední po-
licejní škola MV, záchranná 
služba, studentky ze zdravot-
ní školy. Další aktivitou bude 

Den bez úrazů. Děti budou 
mít možnost prohlédnout si 
sanitku, hasičský vůz apod. 
Celý projekt by měl být ve-

den tak, aby byl přitažlivý 
a zajímavý pro žáky 1. třídy, 
měl by být nápomocný vyu-
čujícím v řešení otázek dané 

problematiky především, jak 
předcházet úrazům.

Olga Odehnalová, 
ředitelka školy

Gymnázium Kojetín
Věda je zábava aneb jak jsme „trumfl i Škodovku“

Začátkem školního roku 
2006/2007 utvořilo „několik 
statečných“ z našeho gym-
názia přírodovědný kroužek 
a zapojilo se do projektu „Věda 
je zábava při STM – Morava“ 
podporovaného Univerzitou 
Palackého v Olomouci.

Hlavním tématem na-
šich středečních kroužků byly 
rostliny, léčivé látky a drogy. 
Tento projekt nás provázel po 
celý rok a zajistil nám mno-
ho nových poznatků a přinesl 
potěšení i zábavu z různých 
pokusů, které jsme prováděli, 
ať už byl výsledek jakýkoliv. 
V rámci tohoto našeho snažení 
byla uskutečněna exkurze na 
Přírodovědeckou fakultu UP 
v Olomouci, kde jsme navští-
vili katedru biochemie a mik-
robiologie. Zde jsme jen ohro-
meně pozorovali, co se kolem 
nás děje. Ať už nás zaujala 
funkce spektrofotometru nebo 
význam různorodosti živných 
půd, které napomáhají růstu 

různých bakterií a mikroorga-
nismů, odjížděli jsme všichni 
s nepopsatelnými pocity. Ne-
můžeme nepodotknout, že to 
bylo obrovským přínosem pro 
naše „velké mozečky“, které se 
nám, díky získaným znalostem, 
málem nevlezly do vlaku.

Po celý rok jsme se pilně 
připravovali pod „přísným“ 
dohledem paní profesorky Pe-
try Topičové na závěrečnou 
konferenci, která se konala 18. 
května 2007 v uměleckém cen-
tru Konvikt. Zde jsme zúročili 
všechny nasbírané informa-
ce a vědomosti. Všechen čas 
věnovaný tomuto projektu se 
vyplatil a naše práce se umísti-
la, z celkového počtu dvanácti 
zúčastněných škol, na druhém 
místě. Zasloužené první místo 
patřilo Gymnáziu Šternberk 
a třetí místo obsadilo Gymná-
zium Jakuba Škody z Přerova. 
Celá konference byla rozčleně-
na do několika fází. Po příjez-
du nás čekalo milé překvapení 

v podobě bohaté snídaně, po 
které následovala první série 
prezentací našich prací. Dal-
ší část zahajovalo právě naše 
gymnázium. Zvolenými zástup-
ci byly Adéla Hálková (kvinta) 
a Vendula Kozárková (3. roč-
ník).

Po obědě jsme si vyslechli 
poslední sérii přednášek, kterou 
zakončilo již zmíněné Gymnázi-
um J. Škody. Posléze jsme již jen 

nervózně vyčkávali slavnostní 
vyhlášení, po kterém nám řádně 
vyhládlo, tudíž nám přišel vhod 
přichystaný raut za hudebního 
doprovodu skupiny Karamel. 
Domů jsme se vraceli naplněni 
novými zážitky, znalostmi, ště-
stím ze skvělého umístění, ale i 
smutku, že už to všechno končí.

Pavla Manová 
a Petra Topičová

za přírodovědný kroužek při GKJ

Městský dům dětí a mládeže
ZK Šikulka má napilno

Posezení u ohýnku
Děti ze ZK Šikulka připravily 13. května ke Dni matek pro své 

rodiny společné odpoledne na koupališti ve Stříbrnicích. Nejdříve 
na hřišti hrály vybíjenou, pak v areálu koupaliště na schovávanou. 
Až se pořádně vydováděly, přiložily ruce k dílu, z blízkého parku 
donesly popadané větve a vytvořily ohniště. Ještě než se začaly 
opékat špekáčky, 
všem přítomným, 
ale hlavně mamin-
kám patřila před-
nesená básnička, 
kterou děti složily 
samy.

Akce se vydařila 
a shodli jsme se na 
tom, že ji budeme 
opakovat.

Vernisáž „Na židli“ ve Stříbrnicích
Celé akci dne 

14. května předcházely 
bouřlivé přípravy. Děti 
ze ZK Šikulka špend-
lily své obrázky, které 
vytvořily za celý rok, na 
připravené nástěnky, ty 
pak instalovaly na židle. 
Chystaly posezení pro 
očekávané hosty a při-
pravovaly občerstvení.

V 16 hodin téhož dne se usadili všichni přítomní, děti přišel 
podpořit také pan starosta Holík a pan místostarosta Bartošek. 
Kapela Šikulka zahrála a zazpívala čtyři lidové hanácké písně 
a dvě vlastní. Z toho měla absolutní premiéru původní píseň 
Střébrnice, která vzbudila u posluchačů obzvlášť bouřlivý potlesk.
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Po programu děti nabízely občerstvení v podobě jednohu-

bek a nechyběl ani přípitek dětským šampaňským.
Nakonec si všichni přítomní prohlédli připravenou výstav-

ku. Na závěr celé akce jsme si společně pobesedovali. 

Pěvecká soutěž v ZUŠ Němčice nad Hanou
Kapela Šikulka ve složení Eliška Straková a Lenka Humpová 

- zobcová fl étna, zpěv, Lucie Matějčková - zobcová a altová fl ét-
na, zpěv, Patrik Zdráhal - bubínek, zpěv, Ondřej Matějček - vio-
loncello, zpěv vystoupila v neděli 20. května na Pěvecké soutěži 

v ZUŠ Němčice nad Hanou. V první kategorii bylo 12 účastníků, 
z toho naši čtyři šikulkové, ve druhé kategorii mezi 9 soutěžícími 
se účastnila nejstarší Lucka.

Domů si všechny děti odvezly Čestná uznání a Patrik Zdráhal 
obsadil pěkné 3. místo s písní Mašinka, kterou složila Lucie Ma-
tějčková a pro kapelu upravil Antonín Ježowicz. 

Nezbývá než poděkovat panu Antonínu Ježowiczovi za vede-
ní kapely, rodičům za velkou podporu svých dětí a popřát našim 
malým muzikantům mnoho dalších úspěchů.

Vedoucí ZK Šikulka 

Chybí v Kojetíně opravdu kultura?
Jako každý Koječák, jestli se 

za něj můžu pokládat, jsem i já 
našla v poštovní schránce Pře-
rovský deník, který celý svůj 
obsah zvláštního vydání věno-
val městu Kojetín. Po přečtení 
ankety na titulní straně „Co vás 
v Kojetíně nejvíce trápí?“, kdy 
si místní občané mimo jiné stě-
žují na nedostatek kulturního 
vyžití v našem městě, jsem do-
šla k závěru, že zareaguji tímto 
článkem v našem měsíčníku 
Kojetínský zpravodaj.

Kdybych já měla odpově-
dět na anketní otázku, tak od-
povím právě naopak. Město 
Kojetín je bohaté na kulturní 
akce, ale bohužel bez zájmu 
místních obyvatel a to je právě 
to palčivé místo.

Chápu, že ve městě s tak 
vysokou nezaměstnaností, ne-
můžeme chtít zázraky. Ale 
uvedu pár zarážejících příkla-
dů: Když do Kojetína pozveme 
profesionální divadlo a uspo-
řádáme víkendovou pohádku, 
na kterou přijde necelých pa-
desát dětí za směšné vstupné 
(30 korun), tak nám měsíc co 
měsíc nezbývá než divit. Ale 
když vyhlásíme, že každé dítě 
dostane např. mikulášskou na-
dílku, přijde jich místo padesá-

ti o dvě stě víc. To je nepoměr, 
co? Když uspořádáme profe-
sionální Módní přehlídku, na 
kterou přijde necelých padesát 
lidí, tak se nepřestáváme zase 
divit a nezbývá nám, než se na 
umělce pěkně usmívat a omlu-
vit se. Přijeli jste holt do Koje-
tína, kde se někdy hraje před 
prázdným publikem. Nezapo-
mínáme ani na starší generaci. 
Na loňském hudebním létě vy-
stoupila dechová hudba Hulí-
ňané, která sklidila neobyčejný 
aplaus zaplněného náměstí. Na 
vyžádání publika jsme zpro-
středkovali Vánoční koncert, 
s touto kapelou na který přišlo 
necelých třicet návštěvníků. 
A opět jsme řešili stejný pro-
blém a položili si stejnou otázku 
- proč? Opakem a protipólem 
bývají Kojetínské hody, kdy je 
náměstí plné a všichni se veselí 
a baví. Musím podotknout, že se 
řadíme mezi jedno z mála měst, 
které na tak velké a bohaté akci 
nevybírá žádné vstupné. Ale 
zdá se, jakoby „to“ kojetínským 
stačilo, poveselit se jednou za 
rok v létě na hodech zdarma. 
Kde si všichni řeknou - tak zase 
za rok a začaly nám „kulturní 
prázdniny“. Nás, pracovnice 
MěKS Kojetín, právě tato sku-

tečnost velmi mrzí.
Zareaguji také na konkrétní 

odpovědi: Paní Marie Fišerová 
konstatuje, že by se mělo dělat 
více akcí pro děti a to i starší. 
MěKS Kojetín každý měsíc po-
řádá pro menší děti víkendové 
pohádky a pro mládež se od 
ledna 2007 konají pravidelné 
klubové večery s živou hudbou, 
zaměřené na všechny hudební 
žánry, které mladí lidé v sou-
časné době poslouchají (rock, 
ska, hiphop, techno apod.).

Míša Vavřík se zmiňuje 
o zanedbané kultuře, což jsem, 
právě od něj, nečekala. Jak mi 
vysvětlil, bral to jako nezájem 
o kulturní dění ze strany rad-
ních a zastupitelů. Je pravda, že 
by se někteří radní i zastupitelé, 
kteří jsou čelními představiteli 
našeho města, mohli o kulturu 
zajímat více a účastnit se, jako 
se účastní starosta a místosta-
rosta města Kojetín, aspoň ta-
kových akcí, které prezentují 
město Kojetín v rámci celé 
České republiky. Mám na mys-
li např. kojetínskou divadelní 
přehlídku, která našemu městu 
dělá dobré jméno a reklamu.

Dále Jaroslavu Šimkovi 
chybí v Kojetíně kino a málo 
kulturních akcí. Provoz ko-

jetínského kina byl zastaven 
v roce 1997. Hlavním důvo-
dem byl havarijní stav budovy 
a ztrátovost kina. V době, kdy 
kino bylo plně funkční, bylo 
ztrátové hlavně z důvodu níz-
ké návštěvnosti (někdy se ani 
nehrálo, ale poplatek za fi lm 
musel být uhrazen), přestože se 
v kojetínském kině promítaly 
velmi brzy i premiérové fi lmy.

Bohužel nevím jak je kul-
turně zaměřen a jaké akce má 
na mysli pan Šimek, ale asi 
jsme se mu zatím netrefi li do 
vkusu, protože jsme ho ještě na 
žádné kulturní akci neviděli. 
Karla Gotta bohužel v Kojetíně 
nezaplatíme, to je snad jasné 
každému.

Paní Janě Brožkové také 
chybí kulturní vyžití ve městě - 
kino a divadla. Paní Brožková, 
každý rok v březnu se v Kojetí-
ně koná Přehlídka amatérských 
divadelních souborů, která trvá 
celý týden. Mimo amatérských 
souborů se zde každým rokem 
představí i nějaké profesionální 
divadlo. Zajděte někdy a pře-
svědčíte se, že divadlo v Koje-
tíně existuje. A mimo jiné, jak 
jsem se již zmínila, pro děti se 
konají každý měsíc víkendové 
pohádky a jsou také divadelní.
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Dle mého názoru, nás 

v našem městě pálí jiné problé-
my, které byly zmíněny v an-
ketě. Ale bohaté kulturní dění 
v našem městě vždycky bylo, 
je a bude, stačí je navštěvovat. 

Pozvánky na veškeré kulturní 
akce, které pořádá MěKS Koje-
tín jsou uvedeny v Kojetínském 
zpravodaji, na www.kojetin.cz 
nebo www.kojetin.cz/meks, na 
pravidelných letáčcích, které 

objevujete ve svých schránkách 
každý měsíc a na plakátech. 
Stačí je sledovat a vybrat si.

Závěrem si přeji, aby nezů-
stalo u slov, ale i u činů. Proto 
se těším na shledání při někte-

ré blížící se kulturní akci. Ať je 
tedy nejen místní Sokolovna 
vždy plná kultury chtivých ná-
vštěvníků.

Hana Svačinová
za MěKS Kojetín

Kam za kulturou 
Červen 2007

Expozice muzea VIC Kojetín
CÍRKEVNÍ PAMÁTKY stálá roční výstava

Putovní výstava Tisíc tváří ženy
Výstava otevřena od 7. května do 15. června 2007

Galerie VIC, Masarykovo nám. 8, Kojetín
Otevřeno: po – pá 9.00 – 11.00 a 12.00 - 17.00 hodin, 

so, ne po tel. domluvě

Jubilejní výstava 30 let tábora ve Vrážném 
- Sokol Kojetín

Výstava otevřena od 15. června 2007
Galerie rodáků VIC, Masarykovo nám. 8, Kojetín

Otevřeno: po – pá 9.00 – 11.00 a 12.00 - 17.00 hodin, 
so, ne po tel. domluvě

Prodejní výstava naivních, lehce erotických 
obrazů Lady Hamerníkové z Třebíče

Vernisáž výstavy se uskuteční 22. června 2007 v 17.00 hodin
Výstava otevřena od 25. června do 10. srpna 2007

Galerie VIC, Masarykovo nám. 8, Kojetín
Otevřeno: po – pá 9.00 – 11.00 a 12.00 - 17.00 hodin, 

so, ne po tel. domluvě

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VIC 
SPOJENÝ S VÍTÁNÍM LÉTA

po celý den přístup do všech galerií a expozic zdarma!
Na nádvoří od 16 hodin program - taneční vystoupení, mažoret-

ky, pohádka pro děti - Dlouhý, Široký a Bystrozraký, soutěže...
1. června 2007, celý den, Vzdělávací a informační centrum 

Kojetín, Masarykovo nám. 8, Kojetín

PEKELNÝ KLUBOVÝ VEČER 
 DnB IN HELL

RAMIREZ (Basstards), BERTHOLD (Sintetik), HYNX (Synaps), 
NI-GAZZ (Km), BLABLA (DnB production)

8. června 2007, 21 hodin, peklo Sokolovny Kojetín, 
vstupné 40 Kč

PEKELNÝ KLUBOVÝ VEČER 
 OPIČÍ GULÁŠ

NIBIRU (Kroměříž), IQ OPICE (Kojetín), SKINNED ALIVE 
(Kojetín), DAVID KODÝTEK (elektrik boogy), HIP HOP, BEA-

TBOX (hlasové bicí)...
15. června 2007, 20 hodin, peklo Sokolovny Kojetín

Městské kulturní středisko pořádá 
ve spolupráci s CK Marion Tour tyto zájezdy:

Vrátná Dolina - Jánošíkovy diery (pěší tura)
9. června 2007, cena 460 Kč

Muzikál Angelika - Divadlo Broadway Praha
16. června 2007, cena 1060, 860, 710 Kč (vstupenka, doprava, průvodce)

Krakov - Velička
16. června 2007, cena 730 Kč

Tulln - Květinový veletrh - Rakousko
25. srpna 2007, cena 760 Kč

Severní Maďarsko
28. - 30. září 2007, cena: 3500 Kč

Bližší informace a přihlášky: Městské kulturní středisko Kojetín, nám. Republiky 1033, 
752 01 Kojetín, tel: 581 76 20 46, 774 001 405

Z kroniky MěKS
2. května 2007
po dvouleté přestávce divadelní sou-

bor Hanácká scéna při MěKS Kojetín 
opět vtrhl na prkna, jež znamenají svět. 
Spolek, kromě známých tváří, rozšířili 
nově přibraní herci a pod vedením br-
něnského režiséra Radima Korába nastu-
dovali komedii s názvem Holt někdo to 
rád hot na motivy známého fi lmu Někdo 
to rád horké. Zhruba hodinová hra nás 
zavedla do Ameriky v období hluboké 
hospodářské krize a tvrdé prohibice. Pít 
se chodí tajně do různých podniků mas-
kovaných za autoservisy, sklady, v kraj-
ních případech dokonce, za tak pro tyto 
účely nezvyklé podniky, jako je pohřeb-
ní služba. A právě do takového ústavu se 
vydali Joe a Jerry, dva obyčejní hudebníci 
z Chicaga. Během večera však bar navští-
ví i parta obávaného mafi ána Psí dečky. 
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Joe s Jerrym jako jediní přeživší prchají, 
ale gang si jich na poslední chvíli všimne 
a zahajuje pronásledování. A jak se hu-
debníci se situací vypořádali, jsme měli 
jasno po shlédnutí skvělé inscenace.

V hlavních a mnoha rolích se předsta-
vili: Tereza Panáková, Jan, Kramář, Marek 
Machalík, Lenka Šípková, Marie Němeč-
ková, Hana Hásová, Jakub Šírek, Hana 
Svačinová, Jana Dvořáková, Leoš Novák, 
Markéta Páleníková, Klára Krčmařová, 
Tomáš Mikulíčka, Zdeněk Novák a Mar-
kéta Malíková.

Tímto MěKS Kojetín děkuje všem 
členům divadelního souboru Hanácká 
scéna i samotnému režisérovi Radimu 
Korábovi  za skvěle odvedenou práci na 
divadelní scéně a přeje co nejvíce zdaři-
lých repríz.

11. května 2007
ke škodě místních, kterých do soko-

lovny nečekaně přišlo minimum, se konal 
pořad plný překvapení s názvem Hvězdy, 
humor, módní show. Modelky Moniky 
Žídkové představily jarní a letní módní 
kolekci modelů fi rmy Jaal. Velký úspěch 
sklidila přehlídka spodního prádla. Ce-
lým večerem nás provázel moderátor, 
herec a imitátor Petr Stebnický, známý 
z pořadu Gogoshow z TV Nova.  Zábavný 
večer obohatil svým vystoupením i Mi-
chael Jackson a na úplný závěr se předsta-
vila travesti skupina Šemeron - Madona, 
Cher, Helena Vondráčková, Tina Turner, 
Ilona Czáková.... 

Nás pořadatele velmi zamrzela nízká 
návštěvnost (to jsme nečekali) a nezájem 
kojetínských navštěvovat kulturní akce.

13. května 2007
jsme pro děti opět uspořádali víkendo-

vou pohádku. Tentokrát se dětem předsta-
vila známá pohádková postavička Ferda 
mravenec v podání Divadla Genus Brno. 
Příběh nejslavnějšího mravence Ferdy 
a neméně známého brouka Pytlíka děti 
natolik zaujal, že si nakonec některé z nich 
i samy zahrály společně s herci. Sladkou 
odměnou jsme ocenili všechny děti, které 
nám namalovaly obrázek a přinesly ho se-
bou do Sokolovny.

Foto: kronikameks-ferda01.jpg
Foto: kronikameks-ferda02.jpg

14. května 2007
jsme v Kojetíně opět přivítali naše zná-

mé Pohodáře z Kopřivnice. Tentokrát si 

pro žáky obou základních škol připravili 
zeměpisnou přednášku o Austrálii. Z vel-
mi zajímavého, poučného a poutavého 
vyprávění, které bylo doplněno projekcí 
fotografi í, jsme se dozvěděli spoustu no-
vinek ze země našich protinožců. Pořad 
pojednával o dokumentaristické práci 
Martina Dufk a v potápěčské expedici 
na jižním pobřeží Austrálie v roce 1999 
a o zážitcích z cesty po přírodních rezer-
vacích a dalších zajímavostech ve státech 
Victoria a Jižní Austrálie a na ostrově 
Kangaroo Island.

16. května 2007
se konal tradiční Koncert žáků a uči-

telů Základní umělecké školy Kojetín, 
který tato škola každoročně pořádá ve 
spolupráci s MěKS Kojetín.

18. května 2007
se v rámci pekelného klubového veče-

ra, zaměřeného na techno, představili To-
rin, Funsmaker, Luxus, Louis, Čad a další. 
Hrálo se do brzkých ranních hodin a kdo 
se zúčastnil, nelitoval. Akorát vás chodí, 
čím dál míň!
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Městská knihovna v Kojetíně informuje

21. května 2007
úspěch a pozitivní ohlasy na nové diva-

delní představení Hanácké scény „Holt ně-
kdo to rád hot“, na motivy fi lmu Někdo to 
rád horké, přimělo kojetínský divadelní spo-
lek vystoupení na domácí půdě reprízovat. 
Představení se opět vydařilo a členové Hanác-
ké scény se už těší jak pokoří brněnskou Vaň-
kovku, kde vyráží ve čtvrtek 31. května 2007.

25. května 2007
páteční letní večer jsme příjemně 

strávili s cimbálovou muzikou Dubina 
při tradičním pořadu s názvem Posezení 
u cimbálu. Název sice láká na posezení, 
ale v pátek se v sále VIC určitě nesedělo. 
Cimbálovka hrála jednu krásnější písnič-
ku za druhou, parket byl stále plný taneč-
níků a k dobré náladě nechybělo dobré ví-

nečko. Kdo přišel - nelitoval. Už se těšíme 
na další setkání s oblíbenou cimbálovou 
muzikou Dubina v srpnu na Kojetínských 
hodech.

Beseda s cestovateli Jiřím Márou a Štefanem Kunou „NOVÝ ZÉLAND – Severní ostrov“

Školení – Internet pro seniory

Život Františka Körnera vlastence, odbojáře-partyzána
František Körner se narodil 

15. ledna 1909 v Dolních Stu-
dénkách, na severní Moravě. Zde 
vychodil obecnou školu a přešel 
do Šumperka na tamní reálku. 
Jako berní adjunkt nastoupil do 
Zábřehu na fi nanční úřad. V Zá-
břehu se seznámil s Františkou 
Sázelovou, kterou si v roce 1935 
vzal za manželku. V roce 1936 se 
jim narodil syn Dušan.

V zářijové mobilizaci roku 
1938, František Körner nastou-
pil jako poručík do Šumperka 
k tamnímu 15. pluku Stráže 
obrany státu a podílel se na ob-
sazení pohraničních opevně-
ní. Podle rozkazu pak musela 
československá armáda předat 
pohraniční opevnění nepříteli 
a odstoupit Německu zabrané 
území, tak zvané Sudety.

Manželka se odstěhovala 
v roce 1939 do obce Uhřičice 
u Kojetína, kde bydlela její se-
střenice Miluše Kyselá, manžel-
ka mého bratra. Obecní úřad 
jim přidělil byt v domě č. 132, 
vedle místní školy. Tyto byty 
byly postaveny původně pro 
učitele. Manžel za nimi přijel 
až po demobilizaci asi za čtr-
náct dní. Dne 12. října 1939 se v 

Prostějově narodil jejich druhý 
syn Vladimír. Do druhého bytu 
v domě se přistěhovala, po 
opuštění Sudet, rodina Kučír-
kova. Život Körnerových dětí 
byl v Uhřičicich nafi lmován 
a po válce na ČT 1 pak promít-
nutý ve večerním pořadu.

Pan František Körner, byl 
zaměstnán na berním úřadě 
v Kojetíně, později byl v roce 
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1944 přeložen do Bystřice pod 
Hostýnem. Jak se ale přiblíži-
la fronta, práci opustil a vrátil 
se do Uhřičic. Pan František 
Körner pracoval v odboji, byl 
členem partyzánské skupiny 
Jana Žižky z Trocnova. Byla to 
skupina napojená na exilovou 
vládu v Londýně. Kdy v této 
skupině začal působit se přesně 
neví, také se neví jaké byly jeho 
úkoly. Na potvrzení, vydaném 
o jeho činnosti v partyzánské 
jednotce, je uvedeno: „Vedoucí 
a organizátor odboje v rajonu 
Kojetín“.

Že byl František Körner 
v odboji, to manželka věděla, 
proto byl v roce 1944 přeložen 
do Bystřice pod Hostýnem, aby 
ji uchránil od výslechů na ge-
stapu, kdyby byl zatčen. Obával 
se, že by výslechy nevydržela 
a také tím chtěl ochránit jejich 
děti. Jaké ale plnil úkoly, to jí 
nikdy neprozradil.

Také dne 7. května 1945 
jí neprozradil, že půjde spo-
lu s panem Zahradníčkem asi 
zjistit postavení německého 
vojska za řekou Moravou v sin-
gulárním lese a jestli se tam 
vůbec Němci nacházejí. Jakmi-
le pan Körner vstoupil na most 

přes řeku Valovou, byl napaden 
střelbou německého kulometu, 
byl zasažen do hrudníku stře-
lou zvanou dum-dum. Ještě se 
odplazil a schoval za nájezd na 
most, kde vykrvácel. Pan Za-
hradníček raněn nebyl, tak se 
vrátil pro pomoc do vesnice.

V tu dobu přišel do Uhřičic 
na náves sovětský průzkumník, 
se kterým jsem se já a ještě dva 
občané snažili domluvit a zjis-
tit, kde se bojuje. Bylo to před 
domem číslo 1, ale jak na náves 
nepozorovaně přišel, bylo záha-
dou. Za chvíli k nám přišel pan 
Zahradníček a vyprávěl nám, 
že na mostě přes řeku Valovou 
byl postřelen pan Körner. To 
mu voják porozuměl, dal si sa-
mopal na rameno a řekl: „kděs 
germán“ a vydal se spolu s pa-
nem Zahradníčkem a několika 
občany Uhřičic pro pana Kör-
nera. Když jej donesli, uložili jej 
v místní škole. Německý voják 
při jejich příchodu již nestřílel. 
Z jakého důvodu se nezjistilo. 
Traverza zábradlí byla na něko-
lika místech prostřelena a stala 
se němým svědkem tragédie 
a hrdinství. Německý kulomet 
měl postavení za řekou Mora-
vou v ose toku řeky Valové, od-

hadem asi sto metrů. Na místě, 
kde pan Körner skonal, je dnes 
postaven dřevěný kříž s pamět-
ní deskou.

Po skončení války v květnu 
1945 byl pan Körner pochován 
jako první, na pozemku urče-
ném jako hřbitov pro obec Uh-
řičice. Současně byli také po-
chováni padlí občané Antonín 
Zdražil a Jindřich Urbánek, 
kteří byli zabiti při ostřelovaní 
Uhřičic německými dělostřelci 
z místního lesa.

Později byl pan Körner pře-
vezen na hřbitov do Dolních 
Studének a nakonec na hřbitov 
v Zábřehu. Koncem května byl 
v Přerově vyznamenám gene-

rálem Ludvíkem Svobodou, in 
memoriam, válečným křížem. 
Na hasičské zbrojnici v Uhřiči-
cich je umístěna pamětní deska 
se jmény občanů, kteří v obci 
zahynuli za německé okupace. 
Je tam napsáno i jméno Fran-
tiška Körnera.

Byla to pro rodinu velká 
tragédie, o to horší, že se stala 
dne 7. května 1945 a na druhý 
den 8. května byla druhá světo-
vá válka ukončena.

Napsáno v květnu 2007 
k výročí tragické smrti pana 
Františka Körnera při plnění 
jeho vlastenecké povinnosti.

Bohumil Kyselý z Uhřičic
Foto: Zdeněk Tichý 

z Uhřičic.

Informace získány při tele-
fonickém rozhovoru s paní Kör-
nerovou-Hronovou a z časopi-
su ZPRAVODAJSTVÍ ze dne 
2. května 2001, oddíl kultura

Jsem Moravan
Jsem hrdý na tu mou rodnou zem,
kde život poznávám, ze vší jeho krásy.
V útulné vesničce, v prosté rodině, jsem zrozen,
ve vesničce Moravské, kde hanácké a čuhácké, zaznívají hlasy.

Zrozen jsem v chaloupce – té Moravské – hezké,
všech kroků na její půdě, si rád užívám.
Příroda tu dává hojné úrody k životu, květiny,
stromoví hájů zde voní – je to tak prosté,
často a rád se krajinou Moravskou procházím, 
rád cestou i píseň si zazpívám.

Ta krajina Moravská, má přes své půvaby,
historii, zámků, kostelů a kulturních stánků,
které tu poznávám a rád se v nich s přáteli setkávám.
Pro lesknoucí se a významnou čistou jejich stránku,
z nich radost a lásku v srdci svém, si na vždy zachovám.

Láska a šťastné žití, aby nám na Moravě, nikdy nechyběly,
spokojenost člověka v práci, v domech, nechť se vždy v radost nachází.
Naši potomci, aby toho všeho vždy a všude v dostatku měli,
neb to vše, tvoří jádro národa, pokoje, míru a to pak člověku,
v žádný čas neschází.

Jaroslav Střelák
Člen klubu Poesie „Violka“ Prostějov

Pro tebe
Já a ty se známe už léta.
Chci ti říct, že tvé oči září
jako rozvětvené vlny v moři.
Chci ti říct, že tvé vlasy,
planoucí v měsíční záři,
vypadají jako květiny,
cos dostala na své jmeniny.

Mamince
Maminko, má maminko,
tolik bych ti přála,
abys byla ráda 
s námi všemi.
Přeji ti hodně štěstí, zdraví,
jen nám nenastydni!!
Mám tě moc ráda,
jsi přece moje máma!!
Nevím, co bychom bez tebe dělali,
ale vím, že bychom byli jako motýl na dlani.

Bohdana Hnízdilová 10 let, 
členka lit. klubu „Violka“ Prostějov
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Pro děti od 7-12 let
v termínu 29. 6. - 8. 7. 2007 v Beskydech – Horní Bečva
Cena je 2000 Kč

Pro mládež od 13-18 let
v termínu od 8. - 22. 7. 2007 v Beskydech – Horní Bečva
Cena je  2 700 Kč

Centrum pro volný čas mládeže se sídlem v Přerově pořádá tábory:
Pro mládež ve věku od 13-26
v termínu 10. - 23. 8. 2007 - Chorvatsko – Zaostrog tábor let
Cena je 6 300 Kč

Bližší informace na tel.čísle: 608 909 916

Milujte jedni druhé
Jan 13,34-35 „Dávám vám 

nové přikázání: Milujte jedni 
druhé. Milujte jedni druhé, jako 
jsem já miloval vás. Podle toho 
všichni poznají, že jste moji 
učedníci, když budete mít lásku 
jedni k druhým.“

Kdysi jsem slyšel: Ježíš visel 
na kříži a pod ním svatý An-
toníček se modlil za jeho duši, 
protože co nevidět měl jeho mi-
str vydechnout naposled. Ježíš 
zavolal dolů na svatého Anto-
níčka: „Antoníčku, vylez sem 
nahoru, chci ti něco říct.“ Svatý 
Antoníček ani nezvedl oči a od-
pověděl: „Nemohu Pane, pro-
tože se právě modlím za tvou 
duši.“ Ježíš se ozval ještě hlasi-
těji, tentokrát se zřetelnou nalé-
havostí: „Toníku, prokristapána, 
nech těch hloupostí a pojď na-
horu, je to důležité!“ „Nemůžu, 
vždyť ti říkám, že se modlím 
za tvou duši!“ Ježíš už téměř 
křičel: „Antoníne, naposled ti 
pravím, pojď nahoru, tohle ne-
smíš propásnout!“ Svatý Anto-
níček se tedy slituje, odebere se 
pro žebřík a v duchu si říká: „To 
snad není pravda, ten člověk se 
musel vážně zbláznit. Chce po 
mě nějaké hlouposti, když jde 
o jeho duši.“ Opře žebřík o kříž 
a zdráhavě leze nahoru. Když 
vyšplhá až na poslední příčku, 
ptá se mistra: „Tak jsem tady. 
Řekneš mi konečně, proč jsi 
mě musel vytáhnout až sem?“ 
A Ježíš nato: „Koukej, je odsud 
krásně vidět na náš dům!“

Tohle znamená milovat, mít 
rád. Ježíš právě umírá na kříži 
a říká: „Koukej, je odsud krásně 
vidět na náš dům.“ Toto je jedi-
ný způsob jak opravdu milovat. 
Prostě, jen tak. Bez předsudků 
a bez předpojatosti. Jen být, 

existovat a milovat. Přijímat ži-
vot, tak jak je, být zato vděčný, 
i když vás právě přibíjí na kříž 
a radovat se, vždyť i na kříži je 
něco pozitivního. Když už nic, 
je odtud krásný výhled!

Toto je Ježíšovo poselství. 
Nikdy nezapomínejme, že Bůh 
nemá ani své vlastní rty! Vždyc-
ky nás líbá ústy někoho jiného. 
Nemá své vlastní ruce, objí-
má nás pažemi někoho jiného. 
Nemá své vlastní oči, protože 
všechny oči na světě jsou jeho, 
dívá se na nás očima druhých. 
Dívá se na nás očima někoho 
jiného a je viděn našima očima 
a i našima očima se neustále dívá.

Naši vzdálení bratři, kvake-
ři, říkají, že Bůh nemá nikoho 
kromě nás samotných. Když 
do této myšlenky pronikneme 
hlouběji, porozumíme Ježíšo-
vým výrokům. Pochopíme, že 
milovat znamená především 
nic neodmítat, nic neodsuzovat. 
Zjistíme, že často si myslíme, 
jak chováme v lásce a úctě dru-
hé lidi, ale že jim často říkáme 
„ne, ne.“ Ale Ježíšovo přikázání 
zní přesně opačně: „Vždy a za 
všech okolností říkejme ´ano, 
ano´.“ „Ano,“ je totiž modlitba. 
Stačí jen toto slovo, jediný vý-
dech. „Ano!“ Pane Ježíši, „ano“ 
Pane Bože, „ano“ celé existenci. 
Protože „ano“ znamená být v 
souladu s  Božím zákonem, být 
v souladu s celým Božím stvo-
řením. Oproti tomu „ne“ vytvá-
ří rozdíl, zlost, zuřivost. Ne je 
negace sama. „Ne“ vytváří ego, 
pocit oddělenosti, vydělenosti. 
Ale Ježíš přece říká: „Bůh je ve 
mně a já v něm.“ Není žádné 
oddělení. To je jen klam. Ale 
zbavit se toto klamu zname-
ná říkat, myslet a činit „ano.“ 

Protože „ano“ znamená radost, 
lásku, život. Zato „ne“ je bolest, 
nenávist, smrt.

My se často dáváme naším 
sobeckým já klamat, a pod zá-
minkou starosti o druhé, mrhá-
me drahocenným časem, jako 
Toníček v té anekdotě. Když 
nás Pán zavolá, měli bychom 
k němu přijít ihned a bez rep-
tání či dotazování. I když nám 
třeba jen ukáže výhled na náš 
dům, i když nás vyzve, ať vy-
lezeme k němu na kříž. I když 
nás povolá, abychom se nechali 
ukřižovat po Jeho pravici. A my, 
pokud chceme být Jeho učední-
ky, musíme v každém případě 
odpovědět: „Ano.“ Nic jiného. 
Jen „ano.“ Protože kdo milu-
je, opravdově a bez podmínek, 
říká vždycky „ano.“ I kdyby to 
znamenalo „ano“ poslední.

Toto je Ježíšovo učení, po-
dobenství, poselství. „Milujte 
jedni druhé, jako jsem já milo-
val vás.“ Protože On nás miluje 
do posledního dechu. Miluje 
nás i na kříži, v hodině posled-
ní, aby nám ukázal, co je pra-
vým smyslem života. Modlí se 
za ty, kdo ho bičují a přibíjejí na 
kříž. Dívá se dolů, na svou zem 
a z této velké lásky říká „ano“ 
i smrti. Aby nám ukázal cestu, 
po které máme jít. Není to jen 
Jeho cesta, nabádá nás: „řekněte 
ANO a pojďte za mnou.“

Na závěr několik slov Chálí-
la Džibrána O lásce - Když vám 
dá láska znamení, následujte ji, 
přestože její cesty jsou nesnad-
né a příkré. A když k vám pro-
mlouvá, důvěřujte jí, přestože 
její hlas možná roztříští vaše 
sny tak, jako severní vítr mění 
zahradu v pustinu. I když vás 
láska bude korunovat, zároveň 

vás i ukřižuje. I když je vaším 
růstem, zároveň je i omezením. 
Milujete-li, neměli byste říkat 
„Bůh je v mém srdci“, ale raději 
říkejte „Já jsem v srdci Boha.“ 
Láska nemá žádnou jinou tou-
hu, než naplnit sebe samu. Ale 
když milujete a chcete mít ně-
jaké touhy, nechť jsou toto vaše 
touhy: Rozplynout se a být jako 
zurčící potok, jenž zpívá svou 
melodii do noci. Probudit se 
za úsvitu se srdcem na křídlech 
a vzdát dík za další den milo-
vání; odpočívat v hodině po-
lední a rozjímat o extázi lásky; 
vracet se domů za soumraku 
s pocitem vděčnosti; a pak spát 
s modlitbou za svou lásku v srdci 
a s písní chvály na rtech. Amen.

Jiří Pleva

Nemám, Hospodine, 
domýšlivé srdce,

ani povýšený pohled.
Neženu se za velkými věcmi,

za tím, co mi nepřísluší.
Ano, uklidnil jsem se, 

utišil svou duši.
Tak jako se ukonejší dítě 

u své matky,
tak se ve mně ukonejšila 

má duše.
Izraeli, očekávej Hospodina,

nyní i navěky.  Žalm 131
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V pokorné poslušnosti, 

pevné víře a naději v život věč-
ný, oznamujeme, že Pán života 
a smrti dal svému věrnému 
služebníku Th Mgr. Dobromilu 
Malému, faráři v Kojetíně, do-
jít na konec jeho pozemského 
putování.

Jeho srdce se tiše zastavilo 
dne 2. května 2007 v ranních 
hodinách ve věku 83 let.

„Abraham věřil, a proto 
uposlechl, když byl povolán, 
aby šel do země, kterou měl 
dostat za úděl; a vydal se na 
cestu, ačkoli nevěděl, kam jde.“  
(Židům 11, 8)

Písmo nám ukazuje zástup 
svědků víry. Bůh nám ale své 
svědky posílá stále. Máme je 
i kolem sebe, a někdy blíž než 
si myslíme: chce to jen otevřít 
oči. Jedním z takových svědků 
byl duchovní pastýř Dobromil 
Malý. I on - stejně jako kdysi 
Abraham - uslyšel Boží zavo-
lání..., vyházel z pokladnice 
svého srdce všechno pomíjivé 
harampádí a vydal se na cestu 
do Božího království. A život 
zasvětil volání a vedení svého 
malého národa ve svěřených 
náboženských obcí po téže ces-
tě. Nebyla to cesta snadná. Byla 
plná těžkých zkoušek.

Jeho bohoslovecké stu-
dium přervali fašisté a násled-
ná deportace na otrocké práce 
v nacistickém Německu z nichž 
se mu za dosti dobrodružných 
okolností - riskujíc zastřele-
ní - podařilo - s Boží pomocí 
- utéci. 

Po válce teologickou pří-
pravu na službu lidem a Bohu 
dokončuje, a slouží v Třebíči 
a v Jihlavě. Zažívá šťastné chví-
le plné poválečného optimis-
mu. Bere si za manželku svou 
1. ženu Olgu,  spolužačku z fa-
kulty a také farářku, která mu 
na Štědrý den roku 1950 dává 
krásný dar, když přivádí na svět 
jeho 1. dítě, dceru Světlu. Ra-
dost však trvá jen několik dnů, 
když - možná paradoxně - na 
výročí vzniku církve 8. ledna 
1951 žena Olga umírá... 

Bratr Dobromil zůstává 
sám s dítětem v náruči na prahu 
50. let. Let kdy stalinistické me-
tody prosazování totalitní zvůle 
dopadají plnou vahou i na círk-
ve a jejich duchovní, jež jsou 
pokládáni za tmářské nepřátele 
režimu. Co se mu v těch dnech 
a nocích asi honilo hlavou?

Jisté je, že právě díky své ori-
entaci na Boha a ne na pomíjivé 
věci všechno vydržel, nepodlehl 

bolesti a utrpení, nezlomil se, 
ale šel dál za Ježíšem.

Na místo propadnutí apatii, 
beznaději nebo alkoholu, utápí 
svou bolest v horečnaté práci 
pro Boží Království: obhaju-
je doktorskou práci na téma 
„Modlitba“ a buduje úplně 
nový sbor v Morkovicích.

A jelikož Bůh neopouští své 
věrné, tak mu dává setkat se 
s jeho 2. ženou, také Olgou, 
která mu byla po celý život ne-
bližší oporou i radostí - v do-
bách těžkých i příznivějších. 
A tak jako Abrahamovi i br. 
Dobromilu Bůh požehnal a roz-
množil jeho potomstvo: 3 děti, 
7 vnuků, a dokonce již jsou na 
světě i první 4 pravnoučata. 

Nedá se však říci, že by-
chom mu dělali jenom radost. 
Pohlceni svými zájmy a úkoly 
zapomínali jsme někdy na ná-
vštěvy, a pokud už jsme přijeli 
či přišli, ne vždy slyšel dobré 
zprávy o našich životech. 

Nedávno ještě bojoval s 
vážnou nemocí krve a díky 
Bohu vítězně. A přesto pře-
ze všechno si bratr Dobromil 
dokázal uchovat dostatečnou 
míru vnitřní svobody - od 
všech těch pomíjivých věcí. 
A tato svoboda byla i prame-

nem jeho radosti a nezlomné-
ho smyslu pro humor i v těch 
nejtěžších zkouškách. Mnozí 
z okolí blízkého i velmi vzdá-
leného jsme si zvykli chodit 
k němu pro posilu. Ke komu 
budeme ale chodit teď? Nezbý-
vá, než chodit přímo tam, kam 
i on chodil čerpat.

Kde to je? Kde bral tuto 
vnitřní svobodu a sílu? V za-
měření svého života na Boha 
a jeho Zákony sloužící Životu. 
Víme to - dal nám to poznat. 
Svědčil o tom. Ať se dělo coko-
liv, Bůh byl - a pevně věříme, 
že i teď je, a navěky bude - tím 
centrem bezpečnosti, moud-
rosti, směřování, síly a lásky... 
Bůh byl a je pokladem a cen-
trem jeho srdce. A co je snad 
ze všeho nejdůležitější je to, že 
toto centrum se může a má stát 
centrem i našeho života.

„Nebojte se, malé stádce, 
neboť vašemu Otci se zalíbilo 
dát vám království...  Buďte při-
praveni a vaše lampy ať hoří.“ 
(L 12,32.35)

vnuci
Th Mgr. Jan D. Kohout, Ph.D., 

farář CČSH v Nymburku a 
Čachovicích, vikář kolínský

Jiří Pleva, 
kazatel CČSH v Kojetíně

Církev československá husitská
Náboženská obec KOJETÍN

  3. 6. 2007 Neděle – bohoslužby od 10.00 hodin v Husově sboru 

  6. 6. 2007 Středa – duchovní péče o děti od 13.30 hodin ve škole (ZŠ Sladovní ul., 5. tř.) a od 14.30 hodin ve škole (ZŠ nám. Míru, 5.B)

  7. 6. 2007 Čtvrtek – biblická hodina od 18.00 hodin na faře

10. 6. 2007 Neděle – bohoslužby od 10.00 hodin v Husově sboru

13. 6. 2007 Středa – duchovní péče o děti od 13.30 hodin ve škole (ZŠ Sladovní ul., 5. tř.) a od 14.30 hodin ve škole (ZŠ nám. Míru, 5.B)

14. 6. 2007 Čtvrtek – biblická hodina od 18.00 hodin na faře

17. 6. 2007 Neděle – bohoslužby od 10.00 hodin v Husově sboru

20. 6. 2007 Středa – duchovní péče o děti od 13.30 hodin ve škole (ZŠ Sladovní ul., 5. tř.) a od 14.30 hodin ve škole (ZŠ nám. Míru, 5.B)

21. 6. 2007 Čtvrtek – biblická hodina od 18.00 hodin na faře

24. 6. 2007 Neděle - bohoslužby od 10.00 hodin v Husově sboru

27. 6. 2007 Středa - duchovní péče o děti od 13.30 hodin ve škole (ZŠ Sladovní ul., 5. tř.) a od 14.30 hodin ve škole (ZŠ nám. Míru, 5.B)

S láskou a v lásce na setkání s Vámi se těší
Církev československá husitská, Náboženská obec Kojetín

Program setkání v červnu 2007
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Ze sportu
Vyhlášení sportovních osobností města Kojetín za rok 2006
V pondělí 30. dubna 2007 

proběhlo v sále Sokolovny vy-
hlášení sportovních osobností 
města Kojetín za rok 2006. Vy-
hlašování se zúčastnil jako čest-
ný host také český reprezentant 
v desetiboji Tomáš Dvořák, kte-
rý nominovaným sportovcům 
předal ocenění a dary. Dovezl 
také ukázat svůj oštěp a disk 
a projevil se jako příjemný spo-
lečník. I přes svůj nabitý pro-
gram si tento několikanásobný 
mistr světa a držitel mnoha re-
kordů našel čas a zavítal mezi 
sportovce do Kojetína.

Na fotografi ích jsou ukázky 
z některých vystoupení a oceně-
ní sportovci. V závěru pak byly 
uděleny ceny Aleně Pátkové za 
zisk titulu mistryně světa v rádi-

ovém orientačním běhu, PhDr. 
Františku Řezáčovi za celoživot-
ní činnost v oblasti sportu. Oce-
nění In memoriam Lubomíru 
Juřenovi a Miroslavě Kopřivové 

za přínos kojetínské tělovýchově 
a sportu převzala Jarmila Juřeno-
vá a děti Miroslavy Kopřivové.

Jiří Šírek
Foto Jana Večeřová

TuristikaSvětový rekord v šipkách pokořen
Náš první výlet se za slun-

ného počasí vydařil. Zúčastni-
lo se ho 22 turistů ve věku od 3 
do 70 let. V dobré náladě a ve 
zdraví jsme celou trasu zvládli. 
Všichni byli spokojeni a mají 
zájem o další podobné aktivity.

Proto připravujeme v mě-
síci červnu celodenní výlet na 
Hostýnské vrchy. Předběžný ter-
mín by byl 16. června 2007. Bliž-
ší informace vyvěsíme ve skříňce 
vedle obchodu „U Verunky“.

Těšíme se na další setkání 
s Vámi.  Příznivci Nordic Walking

O víkendu byl partou lidí 
pokořen rekord ve vytrvalost-
ním hraní šipek. Nestor šipek 
a veškerého šipkařského dění na 
Moravě Honza Mihók si dlouho 
zahrával s myšlenkou o pokoření 
či vytvoření rekordu v šipkách.

Když kolem sebe soustředil 
partu stejně nadšených zapále-
ných šipkařů, nebylo k realizaci 
již tak daleko.

Nejprve bylo nutno zjistit 
jaké rekordy jsou ustaveny a jaké 
jsou podmínky pro realizaci. Po 
oslovení Agentury „Dobrý Den“ 
v Pelhřimově jsme měli i v tomto 
bodě jasno. Pokusíme se vytvořit 
světový rekord ve vytrvalostním 
hraní šipek. Zjistili jsme, že v pro-
sinci roku 2000 parta osmi šipka-
řů ze Senohrab v okrese Rakovník 
ustavila český rekord, když házeli 
30 hodin 10 minut a naházeli 
271 922 bodů v High score. Úkol 
byl tedy tyto čísla překonat.

Parta lidí ve složení Jan 
Mihók, Zbyněk Prokeš, Michal 
Ferenc, Jiří Lasovský, Jan Mihók 
ml., Jan Studený, Miloš Trčka, 
Tomáš Lasovský, Tomáš Křupka 
a Petr Zubatý začala s tréninkem. 
Za podpory sponzorů a předse-
dy Oblastního šipkového svazu 
p. Vyorala celá akce vyvrcholila 
v pátek 11. května 2007 v 10.00 
hodin, kdy za účasti rozhodčích 
z Agentury „Dobrý Den“, osmič-
ka hráčů v restauraci Na Moštár-
ně v Kojetíně pokus odstartovala.

První hodiny probíhaly bez 
zjevných emocí, po 40 minutách 
házení vhodil Miloš Trčka 729 
bodů, což jak se později ukázalo, 
byl nejvyšší počet za celých 32 
hodin. Jak se postupně zkracoval 
den a nastávala noc začínala se na 
hráčích projevovat únava, ale vi-
dina rekordu je hnala kupředu.

Stávající rekord v počtu vho-
zených bodů 271 922 byl překo-

nán 12. 5. 2007 v 01.32 hodin 
po 15 hodinách a 32 minutách 
hraní.

Nejtěžší chvíle však na hrá-
če teprve čekaly. Krize přišla 
mezi druhou a pátou hodinou 
ranní. To jsme však ještě netu-
šili, že zdaleka není poslední. 
Z tréninku jsme věděli, že jak-
mile se rozední, bude to pro hrá-
če vzpruha. Ale vše bylo jinak 
- nefungovalo to – krize byla po-
řád. Hráče jsme se snažili vybur-
covat a podpořit všemi možný-
mi dovolenými prostředky, aby 
byl rekord realizován.

Vzhledem k počtu naháze-
ných bodů jsme věděli, že jeden 
z rekordů už je překonaný.

Další z ustavených rekor-
dů na nás teprve čekal. To když 
jsme za 30 hodin a 10 minut na-
házeli 467 551 bodů, což byl čas 
evidovaný v české knize rekordů. 
Tak padl i další rekord. Kluci bo-

jovali a byli odhodláni vydržet. 
Bylo to však obrovské odříkání 
a utrpení. Vždyť každé zdržení 
ukrajovalo čas všem.

V sobotu 12. května se při-
blížil konec, zbývalo jen pár po-
sledních hodů. Počítáme body 
a vidina 500 000 bodů je tou 
největší výzvou, která nás ještě 
držela při životě. Jenže únava 
byla tak obrovská, že nakonec 
jsme pokus zakončili úderem 18. 
hodiny a po 32 hodinách hraní 
rozhodčí vyhlásili ukončení 
a překonání rekordu ve vytr-
valostním hraní šipek. Rekord 
o překonání 500 000 bodů si 
necháme na další pokus.

Celkově pak za 32 hodin 
bylo vhozeno 495 161 bodů.

MIH
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Inzerce

Plynárenský sloupek

Bezpečné užití zemního plynu

3. Servis a revize odběrných 
plynových zařízení

Stejně jako Váš dodavatel zemního plynu Se-
veromoravská plynárenská, a.s., plní povinnosti 
k zajištění bezpečnosti při distribuci zemního ply-
nu, měl by mít i každý jednotlivý odběratel zájem 
o provozování svého odběrného plynového zaříze-
ní s maximální mírou bezpečnosti a za podmínek, 
které mu zajistí minimální náklady na provoz.

Doporučujeme Vám: 
Vaše odběrné plynové zařízení (rozvody plynu 

a plynospotřebiče)  si nechejte prohlédnou odbor-
nou fi rmou. Ta Vám doporučí případné opravy, 
provede vyčištění a seřízení Vašeho spotřebiče, 
příp. poradí a navrhne doplnění o prvky, které 
zvýší bezpečnost provozování Vašeho odběrného 
plynového zařízení. Kontrolu si naplánujte mimo 
topnou sezónu. Nejen u zemního plynu platí, že 
prevence je vždy mnohem levnější a přináší méně 
starostí, než odstraňování následků poruchy.

Revize plynových zařízení
Součástí bezpečného užívání zemního plynu jsou pravidelné revize plynových zařízení. Povinnost provádění pravidel-

ných revizí vyplývá z vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., ve znění vyhlášky 
č. 554/1990 Sb. a vyhlášky č. 85/1978 Sb. 

Revizí se rozumí celkové posouzení plynového zařízení, při kterém se prohlídkou, zkouškou, příp. měřením kontroluje 
provozní bezpečnost a spolehlivost celého zařízení, nebo jeho částí. (Při revizi domovní plynové kotelny s obsluhou se kon-
troluje i dokumentace a odborná způsobilost obsluhy). Revizi smí provádět pouze revizní technik s příslušným rozsahem 
osvědčení odborné způsobilosti.

Výjimku z tohoto nařízení mají pouze ta plynová zařízení, která jsou v osobním užívání uživatelů bytů a místnosti neslou-
žící k bydlení – zde není povinnost provádění revizí dána zákonem. Ale i tak je uživatel bytu za bezpečný provoz, kontrolu 
a údržbu plynového zařízení ve svém bytě plně odpovědný. V případě, že dojde ke změně uživatele bytu, měl by před předá-
ním bytu novému uživateli zajistit majitel bytu provedení revize plynového zařízení.

Majitel objektu odpovídá za pravidelné provádění revizí celého domovního plynovodu (s výjimkou bytových instalací 
a plynospotřebičů). Revizi je nutno každé tři roky opakovat. Revizní technik vystaví „Zprávu o revizi“, ve které musí být uve-
deny všechny zjištěné závady s termínem k jejich odstranění. Závěrem revizní zprávy musí být jednoznačně konstatováno, 
zda je zařízení schopno bezpečného provozu, či ne. V  případě že ne, nesmí být zařízení provozováno, pokud nejsou všechny 
závady odstraněny a není provedena nová revize s kladným výsledkem.

I když není povinnost  provádění revizí u majitelů bytů a rodinných domků (pokud slouží k  jejich bydlení a bydlení 
jejich rodinných příslušníků), jak je výše uvedeno, stanovena zákonem, přesto doporučujeme i zde provádět pravidelné 
kontroly a posouzení stavu plynových zařízení odborně vzdělanými pracovníky.
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Úvěry 
od 5000 do 700 000 Kč,
rychlé a solidní jednání,

nejlepší podmínky v regionu.

Kontaktujte na tel: 602 219394

Dne 4. června 2007 se dožívá 

významného životního jubilea

paní Libuše Zábojníková.

Do dalších let hodně zdraví, štěstí a  spokojenosti 

přejí dcery s rodinami.

Blahopřání

MANIKÚRA
…………………………..

PEDIKÚRA
PETRA SOLAŘOVÁ

605 250 378
PEDIKÚRA
…………………………………
» kompletní ošetření nohou
» masáž nohou

MANIKÚRA
…………………………………
» MANIKÚRA
(systém péče o nehty)
»P.SHINE
(leštění nehtů pomocí japonských vosků)
»FRANCOUZSKÁ MANIKÚRA (lakování)
»PARAFÍNOVÁ LÁZEŇ NA RUCE
»NEHTOVÁ MODELÁŽ

otevřeno dle objednávek (605 250 378)
Družstevní 383, 752 01 Kojetín
(budova KILI FITNES a Úřadu práce)

Společenská kronika

Vzdělávací a informační centrum KojetínVzdělávací a informační centrum Kojetín
Informace - Galerie - Muzeum

Masarykovo nám. 8, 752 01 Kojetín

nabízí nově k prodeji

- HRNÍČKY, KORBELE a ZVONKY s motivem Kojetína,

- SVÍČKY s motivem Kojetína,

- ODZNAK KOJETÍNA na turistické hole

   dále

- DŘEVĚNÉ POHLEDNICE Kojetín,

- TURISTICKÉ ZNÁMKY Kojetín,

- POHLEDNICE Kojetín

   a další zajímavé upomínkové předměty.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Vítání dětí
V sobotu 5. května 2007 byly slavnostně přivítány do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Lenka Vystavělová

Robin Polišenský

Anežka KrejsováEliška Krejsová

Lukáš Karas Eliška Sedlářová

Sára Šimová Karolína Káňová

Kojetínský zpravodaj vychází v nákladu 800 výtisků. Adresa vydavatele i redakce: Městské kulturní středisko Kojetín, příspěvková organizace, 
nám. Republiky 1033, PSČ 752 01. IČ: 00368903. Tel: 581 76 20 46, 581 202 202, e-mail: info@meks.kojetin.cz Odpovědný redaktor: Ing. Jiří Šírek. 
Redakční rada: Mgr. Olga Odehnalová, PhDr. František Řezáč, Hana Svačinová. Vychází vždy 1. týden v měsíci. Cena: 6 Kč. Povoleno Ministerstvem 
kultury pod reg. č. E 12649/2000. Tisk, grafi cká úprava a sazba: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav. Za podepsané články i zkratkou si zodpovídají 
autoři sami, uvedené názory nemusí být totožné s názory redakce.

Adéla Kováčová

Pářící se zlatohlávci huňatí Babočka kopřivová na břehu Hané u Kojetína

Fotografi e Jiřího Šírka


