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Z voleb do Zastupitelstva Města Kojetína, které se kona-
ly v říjnu 2010, vzešlo 21 zastupitelů našeho města. Tito 
pak na ustavujícím zasedání Zastupitelstva Města Koje-
tína dne 8. listopadu 2010 zvolili starostu, místostarostku 
a členy rady města.
Před  zvolenými  zastupiteli  i  užším  vedení  města  stojí 
řada úkolů, problémů i vizí, které bude třeba v následu-
jících  čtyřech  letech  řešit,  projednávat  a  uskutečňovat 
ke spokojenosti občanů Kojetína, Popůvek a Kovalovic. 
K  tomu  je  nezbytná  spolupráce  se  všemi  zastupiteli, 
nehledě na politickou stranu či uskupení, za kterou byli 
zvoleni. Naopak, v pestrosti názorů, v pluralitě postojů je 
možné nalézat řešení, která budou dlouhodobá a slouží-
cí zájmům obyvatel Kojetína. 
Velmi  potřebný  pak  bude  konsensus  ke  všem  zásad-
ním  rozhodnutím.  Město  Kojetín  se  potýká  s  vysokou 
nezaměstnaností, není zde dost pracovních příležitostí  
a počet sociálně slabých a nepřizpůsobivých obyvatel je 
relativně vysoký. Na druhé straně je městem dostupným, 
napojeným na dálniční i železniční síť, s fungující infra-
strukturou,  na  vysoké  úrovni  v  oblasti  školství,  kultury, 
sociálních služeb, sportu, životního prostředí apod. 
Město Kojetín chce být i nadále městem přátelským ro-
dině, městem bezpečným a bude podporovat další myš-
lenky, směřující k otevřenému společenství.
S  tímto  vědomím  předstupuji  před  zastupitele  našeho 
města se základními tezemi programu jeho dalšího roz-
voje na období let 2011- 2014, jež vychází z dlouhodo-
bých strategických dokumentů. 

I. Správa města
Městský  úřad  bude  především  servisem  pro  všechny 
jeho klienty. V daném rozsahu musí poskytnout potřebné, 
kvalitní a spolehlivé služby. Zároveň musí být pracoviš-
těm a úřadem efektivním, kdy počet jeho zaměstnanců 
bude po provedeném hodnocení lidských zdrojů optima-
lizován. Vzhledem k současným  informacím o postupu 
vlády ČR v záležitostech spojených s existencí odboru 
sociálních  věcí  na MěÚ Kojetín  je  velmi  pravděpodob-
né, že celá agenda výplaty dávek hmotné nouze, včetně 
agendy  veřejné  služby, bude  od  roku  2012  převedena  
i  s  odpovědnými  pracovníky  pod  úřady  práce a mimo 
jakékoliv ovlivnění ze strany Města Kojetína. Podobná,  
i  když menší  omezení  jsou  avizována  státními  orgány  

i v oblasti stavebního úřadu a matriky.
V průběhu tohoto volebního období bude dokončen nový 
územní plán města - zásadní dokument, podle nějž se 
město bude rozvíjet po řadu dalších let.  Začne se plně 
využívat nový informační systém - GIS, kde hlavním úko-
lem pro nadcházející období je doplnění pasportu veřej-
né zeleně a pasportu místních komunikací.
Občané budou pravidelně a objektivně prostřednictvím 
webových stránek Města, Kojetínského zpravodaje, pří-
padně  jiným vhodným způsobem,  informováni o všech 
rozhodnutích ZM a RM i jiných orgánů města. K vzájem-
né komunikaci mezi občany a vedením města bude zří-
zena  schránka  na  radnici,  dostatečný  diskusní  prostor 
na webových stránkách města i v KZ.
Výkon  veřejné  správy  je  službou  občanům. Obecnými 
zásadami při výkonu veřejné správy jsou zákonnost, kva-
lita, efektivita a etika práce. Dalšími základními principy 
jsou informační otevřenost, neovlivnitelnost, neúplatnost 
a poctivost. Vedení města má zájem přispět k uplatňo-
vání těchto zásad a tím i k efektivnímu výkonu veřejné 
správy.
Ke zvýšení kvality poskytovaných služeb přispěje i nová 
personální strategie MěÚ, modernizace systému hodno-
cení a vzdělávání pracovníků, zavedení nového systému 
řízení a vytvoření etického kodexu. Všichni zaměstnanci 
města musí usilovat o zachování dobrého jména Města 

pokračování na další straně
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Kojetína  i  Městského  úřadu  Koje-
tín.
Od  pracovníků  MěÚ  se  očekává 
jako  samozřejmost  profesionální 
přístup  k  řešení  problémů,  vstříc-
nost  a  snaha  o  další  vzdělávání  
i  podpora  ze  strany Města Kojetín  
o jejich profesní a osobní růst.

II. Hospodaření města
Hospodaření  města  se  bude  řídit 
vyrovnaným rozpočtem, který bude 
před  schválením projednán  se  za-
stupiteli  města  a  členy  finanční-
ho výboru.   Tak  jako dosud budou 
mít  občané  možnost  vyjadřovat 
se  k  jeho  návrhu  před  projedná-
ním  v  orgánech města. Informace  
o  schváleném  rozpočtu,  rozpoč-
tových  opatřeních  i  zásadních  zá-
měrech,  týkajících  se  nakládání 
s majetkem města a  rozpočtových 
opatřeních,  budou  zveřejňovány 
nejen na úřední desce, ale  i  jiným 
způsobem, na webových stránkách 
města, v Kojetínském zpravodaji. 
U společností Technis a Pivovarský 
hotel, tedy s. r. o. v majetku Města 
Kojetína,  musí  být  prostřednictvím 
valné  hromady  a  dozorčí  rady  za-
jištěno takové hospodaření, aby ne-
docházelo ke ztrátám, které budou 
hrazeny vlastníkem.

III. Investice
Z  hlediska  investiční  výstavby  ve 
městě budou jako prioritní považo-
vány následující akce:
- zateplení DPS Dr. E. Beneše,
- regenerace sídliště Sever,
- rekonstrukce místních komunikací 
na Lešetíně,
- kanalizace v ulici Padlých Hrdinů,
-  realizace školské koncepce  - za-
teplení MŠ Masarykovo nám. 52,
-  rekonstrukce  tepelného  kanálu 
„Jih“,
- opravy budovy polikliniky,
- rekonstrukce Masarykova náměs-
tí,
- opravy a obnova kulturních pamá-
tek.

IV. Vzdělání, kultura a sport
Město bude zohledňovat při sesta-
vování rozpočtu počet žáků a nutné 
provozní náklady u svých příspěv-
kových  organizací.  Zároveň  bude 
podporovat  spolufinancování  pro-

jektů, o které budou  jednotlivé pří-
spěvkové  organizace  žádat.  Bude 
usilovat o ekonomické využití škol-
ních budov a kvalitní výuku žáků.
Město  bude  podporovat  kulturní 
aktivity  realizované  MěKS  Kojetín 
především v oblasti tradičních akcí 
jako  jsou  Kojetínské  hody,  Diva-
delní  Kojetín,  ale  i  snahu  o  obno-
vu starých tradic. Spolu s tím bude 
usilovat i o zapojení mladých lidí do 
nejrůznějších  tvůrčích  a  umělec-
kých činností. Úloha MěKS na poli 
informačním, propagačním, muzej-
ním a  národopisném  je  v Kojetíně 
nezastupitelná a bude i nadále roz-
šiřována.
Podpora činnosti sportovních orga-
nizací  bude  jednak  formou  dotací 
na  činnost,  které  každoročně  zvý-
šíme o cca 10%,  jednak podporou 
projektů, které budou sportovní or-
ganizace a kluby zpracovávat.

V. Veřejný pořádek
Městská policie bude fungovat v ne-
přetržitém  provozu,  bude  kvalitně 
vycvičena a vybavena. Bude spolu-
pracovat a koordinovat svou činnost 
s Policií ČR. Strážníci musí být ak-
tivní v terénu po celém území Koje-
tína, včetně místních částí. Stěžej-
ním zájmem práce Městské policie 
Kojetín se musí stát potírání vanda-
lismu a pouliční kriminality v soubě-
hu  s  preventivní  činností  zejména  
u mládeže. Vedení města bude pra-
videlně komunikovat se všemi slož-
kami IZS. 

VI. Bytová politika 
Stávající  bytový  fond  v  majetku 
Města bude spravován a udržován 
správcem - firmou Technis, s. r. o.
V případech, kdy tomu nebrání zá-
stavy či podobné smluvní překážky, 
dojde  k  realizaci  prodeje  bytových 
domů  a  bytů  soukromým  vlastní-
kům  -  prioritně  současným nájem-
níkům.
V ulici Padlých Hrdinů dojde k de-
molici posledního z řady tzv. Bílých 
domků.
Město  podpoří na  vytipovaných 
vhodných  pozemcích  v  Kojetíně 
a  Popůvkách  výstavbu  rodinných 
domů.
Z  hlediska  vlastnictví  nebytových 
prostor  jako  jsou  garáže,  sklady 
apod. dojde postupně ke zveřejnění 

záměru jejich prodeje.

VII. Životní prostředí
Z hlediska investic dojde v této ob-
lasti  k  dokončení  výstavby  kanali-
zace na ulici Padlých hrdinů a do-
vybavení sběrného dvora.
V  oblasti  ochrany  před  přívalový-
mi  dešti  bude  zpracován  projekt  
a  podána  žádost  na  SFŽP  k  eli-
minaci  nežádoucích  jevů  v  oblasti 
ulice Sladovní a na SZ okraji k. ú. 
města.
Město  bude  podporovat  prostřed-
nictvím  komise  životního  prostředí 
akce ke Dni Země, Dni stromů, Ev-
ropský  týden  mobility,  propagovat 
ochranu  přírody,  třídění  odpadů 
apod.
Bude prováděna řádná péče o ze-
leň  včetně  obnovy  a  výsadby  no-
vých dřevin na vhodná místa podle 
řádně zpracovaných návrhů a pro-
jektů.
Preventivně  i  represivně  bude  po-
stupováno  při  řešení  problematiky 
černých skládek ve spolupráci s MP 
a PČR.

VIII. Zdravotnictví
Z  hlediska  města  je  v  této  oblasti 
prioritou  postupná  oprava  budovy 
polikliniky  tak,  aby  nadále  sloužila 
především jako kvalitní zázemí pro 
poskytování zdravotnických služeb. 
Každoročně  tak  budou  v  rozpočtu 
města  vyčleněny  finance  získané 
z  prodeje  majetku,  darů  apod.  na 
realizaci těchto oprav.
Město  ve  spolupráci  s  Krajským 
úřadem  Olomouckého  kraje  vybu-
duje přistávací plochu pro vrtulníky 
ZZS  na  prostranství  před  poliklini-
kou.
Město  zajistí,  aby  členové  hasič-
ského záchranného sboru,  případ-
ně  strážníci  Městské  policie,  byli 
vybaveni a proškoleni pro poskyto-
vání první pomoci v případech, než 
dojde k dojezdu vozidel LSPP.

IX. Sociální oblast
Město  bude  podporovat  činnost 
Centra  sociálních  služeb, své  pří-
spěvkové organizace, zabezpečují-
cí péči o staré a zdravotně postiže-
né občany na území města Kojetína 
a jeho místních částí. Péče o seni-
ory,  invalidní  a  skutečně  potřebné 
občany  musí  být  samozřejmostí. 
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Velká  pozornost  bude  věnována 
podpoře rodin, ať už jsou to mladé 
rodiny, rodiny s  dětmi nebo rodiny 
se seniory.
Z  hlediska  činnosti  odboru  sociál-
ních věcí dojde  (podle dosud zná-
mých  zpráv)  k  převedení  většiny 
dosud vykonávaných agend odbo-
rem pod Úřad práce ČR. Zajištění 

samosprávy v oblasti sociální poli-
tiky, zejména v péči o staré a zdra-
votně  postižené  občany  a  agendě 
sociálně-právní ochrany dětí. Bude 
na  rozhodnutí  rady  města,  jakým 
způsobem  či  formou  bude  tuto 
oblast  činnosti  nadále  zajišťovat. 
Vzhledem k uvedeným skutečnos-
tem  bude  nezbytné  aktualizovat 

komunitní plánování na území Ko-
jetína a jeho místních částí.

Tento program rozvoje města Koje-
tína na období 2011 - 2014 schvá-
lilo  Zastupitelstvo  Města  Kojetína 
na svém zasedání dne 29. března 
2011.

Jiří Šírek, starosta města

Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 9. zasedání konaném dne 2. března 2011

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila  rozpočtové  opatření  
č. 1/2011, které zahrnuje:
- výdaje ve výši 40,00 tis. Kč
- příjmy ve výši  123,10 tis. Kč
- financování ve výši -83,10 tis. Kč
- souhlasila se zveřejněním zámě-
ru zřízení věcného břemene ve pro-
spěch  společnosti  ČEZ  Distribuce 
a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
kdy  dotčený  pozemek:  p.  č.  6335, 
ostatní plocha vše k. ú. Kojetín, na 
LV  č.  10001,  ve  vlastnictví  města 
Kojetína,  bude  zatížen  pokládkou 
kabelového vedení N. Uvedené za-
řízení je součástí stavby: „Kojetín - 
P. - připojení NNV, NNK.“,
- nesouhlasila se zveřejněním zá-
měru  prodeje  části  pozemku  p.  č. 
305,  zahrada o výměře cca 15 m2  
a  části  pozemku p.  č.  st.  304,  za-
stavěná plocha a nádvoří o výměře 
cca 18 m2, ve vlastnictví města Ko-
jetína, vše k. ú. Kovalovice  u Koje-
tína, LV 10001, 
- souhlasila se zveřejněním zámě-
ru Města Kojetína pronajmout par-
kovací místo č. 4 v garážovém stání 
domu č. p. 1309 ve Sladovní ulici, 
v souladu s „Pravidly pro přidělová-
ní  parkovacích  míst  v  garážovém 
stání domu na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín“,
- souhlasila se zveřejněním zámě-
ru zřízení věcného břemene ve pro-
spěch  společnosti  ČEZ  Distribuce 
a. s., kdy dotčené pozemky: p. č. st. 
1089,  zastavěná  plocha  a  nádvoří 
a p.  č.  st. 1236, zastavěná plocha  
a nádvoří, vše k. ú. Kojetín, ve vlast-
nictví města Kojetína, ulice Padlých 
hrdinů, budou zatíženy stavbou re-
konstrukce  nadzemní  sítě  nízkého 
napětí,  při  akci  „Kojetín,  Padlých 
hrdinů - rekonstrukce NNV“,
- souhlasila  se  zveřejněním  zá-

měru zřízení věcného břemene ve 
prospěch  společnosti  ČEZ  Distri-
buce, a. s., kdy dotčené pozemky: 
p. č. 780, orná půda, p. č. 800/15, 
ostatní plocha, p. č. 5738/2, ostat-
ní plocha, vše k. ú. Kojetín, na LV  
č.  10001,  ve  vlastnictví města Ko-
jetína, ulice Chytilova, Kojetín, jsou 
zatíženy  stavbou  podzemního  ka-
belového  vedení  nízkého  napětí 
„Kojetín, Chytilova, KNN“.
- schválila poskytnutí  peněžitého 
daru ve výši 2.000 Kč Sjednocené 
organizaci nevidomých a slabozra-
kých ČR, Oblastní odbočce Přerov, 
na  provoz  a  činnost  Oblastní  od-
bočky Přerov,
- schválila poskytnutí  peněžitého 
daru ve výši 5.000 Kč občanskému 
sdružení  KAPPA-HELP  Přerov,  na 
zajištění  terénního  programu  pro 
osoby ohrožené drogovou závislos-
tí,
- schválila  poskytnutí  peněžitého 
daru ve výši 18.000 Kč Církvi čes-
koslovenské husitské, Náboženské 
obci  Kojetín,  na  přípravné  práce  
a  projekt  spojený  s  rekonstrukcí 
zimní modlitebny a elektroinstalace 
ve sboru.,
- schválila smlouvu  o  výpůjčce 
přístřešku na zpětný odběr elektro-
zařízení  mezi  Městem  Kojetínem  
a ASEKOL s. r. o., Praha,

- souhlasila s uzavřením Dodatku 
č. 1 ke smlouvě o nakládání s ko-
munálním  odpadem mezi  Městem 
Kojetín  a  společností  TECHNIS 
Kojetín,  spol.  s  r.  o.,  v  souvislosti 
s akreditací svozové firmy,
- schválila Plán činnosti Městské-
ho kulturního střediska Kojetína na 
rok 2011,
- schválila záměr pronájmu objek-
tu č. p. 61 na náměstí Dr. E. Bene-
še,  Kojetín  I  -  Město  (Pivovarský 
hotel  Kojetín)  a  pozemků  p.  č.  st. 
18/1,  zastavěná  plocha  a  nádvo-
ří, p. č. st. 19/3, zastavěná plocha 
a nádvoří, p. č. 57, ostatní plocha,  
p. č. 7015, ostatní plocha, p. č. 7097, 
ostatní plocha a p. č. 7098, ostatní 
plocha, zapsané na LV 10001, ka-
tastrální území Kojetín 667897, vše 
ve vlastnictví Města Kojetína, včet-
ně  veškerého  vnitřního  vybavení  
a majetku ve vlastnictví Města Ko-
jetína,
- schválila uzavření  „Smlouvy  
o  dílo  na  poskytování  úklidových 
služeb“  mezi  Městem  Kojetínem  
a společností Technis Kojetín, spol. 
s  r. o.,  kdy předmětem smlouvy  je 
provádění  úklidových  služeb  v  bu-
dově  radnice  na  Masarykově  ná-
městí 20.    
                    

Jiří Šírek

NABÍDKA
Město Kojetín nabízí k pronájmu

parkovací místo č. 4 a č. 26  v garážovém stání domu
 č. p. 1309 v ulici Sladovní, Kojetín, Kojetín I - Město

(bývalá sladovna)
Bližší informace získají zájemci na finančním odboru, oddělení 
správy majetku, Městského úřadu Kojetín, tel.: 581 277 461 

(Šárka Pospíšilová)



Kojetínský zpravodaj  4/11

4

Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 10. zasedání konaném dne 16. března 2011
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- souhlasila s  vyhodnocením  roz-
počtového  provizoria  Města  Koje-
tína  za  období  ledna  2011,  které 
zahrnuje:
- výdaje ve výši 4,577.466,04 Kč
- příjmy ve výši 8,641.507,14 Kč
- předložila vyhodnocení rozpočto-
vého provizoria ke schválení zastu-
pitelstvu  města  na  jeho  zasedání 
dne 29. března 2011,
- souhlasila se zprávou o hospoda-
ření za rok 2010 a se Závěrečným 
účtem Města Kojetína za rok 2010, 
včetně zprávy o výsledku přezkou-
mání  hospodaření  Města  Kojetína 
za rok 2010, a to bez výhrad,
- předložila zprávu  o  hospodaře-
ní města za rok 2010 a Závěrečný 
účet  města  Kojetína  za  rok  2010, 
včetně zprávy o výsledku přezkou-
mání  hospodaření  Města  Kojetína 
za rok 2010, k projednání a schvá-
lení zastupitelstvu města dne 29. 3. 
2011,
- odložila  zveřejnění  záměru  pro-
deje  pozemku  p.  č.  st.  424/6,  za-
stavěná plocha a nádvoří o výměře 
134 m2,  ve vlastnictví města Koje-
tína,  v  katastrálním území Kojetín, 
LV 10001 na jednání RM 4/2011,
- uložila starostovi města  dále  se 
zájemcem - Společenstvím vlastní-
ků  jednotek  Nová  1259-60,  jednat 
v dané záležitosti,
- souhlasila  se  zveřejněním  zá-
měru  pronájmu  pozemku  parc.  
č. 230/5, orná půda, o výměře 226 
m2, v k. ú. Popůvky u Kojetína, Ag-
rodružstvu  Postoupky,  za  účelem 
zemědělského  obhospodařování, 
v případě, že po dobu 15 dnů ode 
dne  zveřejnění  záměru  města  ne-
budou občany podány žádná vyjá-
dření  k  tomuto oznámení  (námitky 

k pronájmu pozemku apod.),
- schválila uzavření Smlouvy o ná-
jmu  pozemku  parc.  č.  230/5,  orná 
půda,  o  výměře  226  m2,  v  k.  ú. 
Popůvky u Kojetína, mezi Městem 
Kojetínem  a  Agrodružstvem  Po-
stoupky,  za  účelem zemědělského 
obhospodařování,
- vzala na vědomí žádost o sníže-
ní nájemného Českého zahrádkář-
ského  svazu,  základní  organizace 
Kojetín,
- souhlasila se snížením nájemné-
ho v roce 2011 z pronájmu pozem-
ků  na  ulici  Vyškovská  Českému 
zahrádkářskému  svazu,  základní 
organizace Kojetín,
- schválila realizaci  výstavby  dět-
ského  hřiště  na  pozemku  p.  č.  28 
v k. ú. Popůvky u Kojetína, dle po-
žadavku Osadního výboru Popůvky 
za  předpokládanou  cenu,  včetně 
terénních úprav, ve výši 333.300 Kč 
bez DPH,
- uložila odboru VŽPD zabezpečit 
ve spolupráci  s Osadním výborem 
Popůvky realizaci výstavby dětské-
ho hřiště,
- schválila  plány  činnosti  komisí 
Rady města Kojetína na  rok 2011: 
Komise pro bytové otázky, Komise 
pro  občanské  záležitosti,  Komise 
školství  a  kultury,  Komise  pro  ko-
munitní plánování sociálních služeb 
a rodinu, Komise životního prostře-
dí, 
- stanovila s účinností od 1. 6. 2011 
počet strážníků Městské policie Ko-
jetín na 8, s účinností od 1. 8. 2011 
počet strážníků Městské policie Ko-
jetín na 9,
- souhlasila se zveřejněním zámě-
ru prodeje:
-  budovy  č.  p.  595,  postavené  na 

pozemku p. č. st. 424/2, zastavěná 
plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. st. 424/2, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 215 m2,
- budovy bez čísla popisného (kotel-
ny), postavené na pozemku p. č. st. 
1579, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku p. č. st. 1579, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 272 m2,
- pozemku p. č. st. 424/6, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 134 m2,
- části pozemku p. č. 609/6, zahra-
da, o výměře cca 118 m2,
-  části  pozemku  vedeného  ve  zjed-
nodušené  evidenci  -  původ  parcel 
EN p. č. 623, o výměře cca 50 m2, 
vše  k. ú. Kojetín, na LV 10001, ve 
vlastnictví města Kojetína, 
- vzala na vědomí Zprávu o činnos-
ti Školní jídelny Kojetín, příspěvko-
vé organizace za rok 2010,
- vzala na vědomí Kalkulaci  cen 
stravného ve Školní jídelně Kojetín, 
příspěvkové organizace na období 
březen 2011,
- nesouhlasila  s uzavřením veřej-
noprávní  smlouvy  mezi  Městem 
Kojetínem a Městem Němčice nad 
Hanou  na  zajištění  činnosti  měst-
ské  policie  v  rozsahu  stanoveném 
zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní 
policii, ve znění pozdějších předpi-
sů, Městskou policií Kojetín,
- souhlasila s realizací protipovod-
ňových  opatření  proti  přívalovým 
dešťům  spočívajících  ve  vybudo-
vání  záchytné  hráze  v  oblasti  nad 
Sladovní ulicí,
- uložila  starostovi  města  zajistit 
zpracování projektové dokumentace 
a  jednat s vlastníky dotčených po-
zemků v dané záležitosti.   

Jiří Šírek

- Olomoucký kraj vyzval obce posti-
žené loňskými povodněmi k předlo-
žení žádostí o opravy poškozeného 
a  poničeného  majetku.  Jedná  se  
o  finance  z  Evropského  fondu  so-
lidarity  ve  výši  kolem  16  mil.  Kč. 
Město  Kojetín  požádalo  o  opravu 
komunikace na ulici  Závodí  (u  fot-
balového  stadionu)  a  komunikaci 
ve Špalíru. O  tom  jak naše žádost 

Ve zkratce
dopadla, budu informovat.
-  Starosta  s  místostarostkou  jed-
nali  s  náměstkem  hejtmana  Olo-
mouckého kraje Aloisem Mačákem  
o  opravách  krajských  silnic  na 
území  města  Kojetína,  především 
opravě průjezdu městem od křižo-
vatky  na  nám.  Dr.  E.  Beneše  po 
hasičskou zbrojnici a ulici Palacké-
ho. Z hlediska mikroregionu Střední 

Haná pak byla připomenuta nutnost 
pokračovat v opravě silnice č. 435 
v úseku Dub n. M. - Olomouc. Jed-
nání s náměstkem hejtmana Micha-
lem Fišerem se  týkala  vybudování 
heliportu  u  polikliniky  a  možnosti 
využít  v některých případech vozi-
del záchranné služby ze Zlínského 
kraje.
- Na základě požadavků osadního 
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Ve zkratce
výboru  místní  části  Popůvky  roz-
hodla  rada  města  o  vybudování 
dětského hřiště v Popůvkách v hod-
notě 400 tisíc Kč
- Dne 17. března 2011 proběhlo na 
Vzdělávacím a informačním centru 
školení  pro  nově  zvolené  zastupi-
tele  a  pracovníky  obecních  úřadů 
mikroregionu Střední Haná.
-  Po  výběrovém  řízení  byli  přijati 
dva  noví  strážníci  Městské  policie 

Kojetín.  Znamená  to,  že  od  srpna 
2011 bude MP  fungovat v nepřetr-
žitém provozu.
- Starosta města jednal s krajským 
policejním ředitelem plk. Skříčilem. 
Ten uvedl, že přes úsporná opatření 
se  situace  s  obvodním  oddělením 
Policie ČR v Kojetíně nijak nemění. 
Oddělení nadále zůstane a nedojde 
k žádnému omezení provozu. 
-  Když  už  jsme  u  té  bezpečnosti, 

Protipovodňová opatření v Kojetíně
Na  základě  usnesení  rady  města 
se  ještě  jednou  vracím  k  poslední 
povodni,  která  zasáhla  Kojetín  od  
17. května do 5. června 2010. 
Možná  jen  pro  zajímavost  uvedu 
pár čísel spojených s těmito povod-
němi:
- Celkové  škody  se  v  katastrálním 
území Kojetína odhadují na 20 mil. 
Kč. Přímé náklady města na obno-
vu území a realizaci protipovodňo-
vých opatření dosáhly částky 1 mil. 
876 tis. Kč, z čehož bylo 792 tis. fi-
nancováno z dotace, kterou poskytl 
Olomoucký kraj a pojišťovnou bylo 
uhrazeno 534 tis Kč.
- K dnešnímu dni se podařilo reali-
zovat několik opatření, která vyplý-
vají ze zprávy o povodni a některé 
jsou alespoň rozpracovány.
Chtěl  bych  se  zmínit  zejména  
o třech významných:
-  Po  mnohaletém  snažení  Města 
Kojetín  podmíněným  zpracováním 
studie bylo na pravobřežním přítoku 
řeky Moravy u Uhřičic na tzv. Grech-

tu  vybudováno  Povodím  Moravy  
s. p. stavidlo, které by mělo zabránit 
vybřežení řeky Moravy a zaplavení 
ulice  Závodí.  Stavba  tohoto  díla 
byla na konci roku 2010 předána do 
užívání a dohodnuty podmínky pro 
manipulaci  s  tímto  vodním  dílem. 
Dle  aktualizovaného  povodňového 
plánu  je  činnost  spojená  s  mani-
pulací  svěřena HZS Olomouckého 
kraje, požární stanici Kojetín.
- Vzhledem k uvedenému opatření 
pořídilo  Město  Kojetín  kanalizač-
ní  uzávěru,  kterou  bude  v  revizní 
šachtě  uzavírána  (HZS  Olomouc-
kého  kraje)  kanalizace  spojující 
Boleloucký  náhon  se  Žlutým  do-
lem.  Tím  by  v  budoucnu  nemělo 
dojít, případně by mělo být značně 
omezeno zaplavení nejnižších míst 
postiženého území - zahrad, rodin-
ných  domů,  myslivecké  střelnice  
a koupaliště  vybřežením Bolelouc-
kého náhonu.
-  Mimo  povodně  způsobené  vyli-
tím toků došlo při povodních v roce 

2010 k zaplavení poměrně rozsáh-
lého  území  Kojetína  přívalovými 
dešti. Z důvodu řešení ochrany to-
hoto území byla zpracována AQUA 
CENTREM  Břeclav  s.  r.  o.  studie 
ochrany  tohoto  území  proti  sráž-
kovým vodám. Celkové náklady na 
realizaci  navržených  opatření  jsou 
vyčísleny  částkou  20  mil.  Kč.  Od 
července  loňského  roku  se  proto 
snažíme zajistit dotační titul, ze kte-
rého by bylo možné akci nebo ales-
poň její část spolufinancovat. Určitá 
naděje na dotaci začíná být reálná 
od minulého  týdne,  a  to  ze SFŽP. 
To  ale  podmiňuje  dopracování  do-
kumentace až do projektu pro sta-
vební povolení a povolit navrhované 
úpravy  území  a  stavby  vodopráv-
ním  úřadem.  Finanční  prostředky 
na  zpracování  dokumentace  jsou 
v  rozpočtu  roku  2011  schváleny,  
a realizaci těchto opatření se bude-
me snažit zahájit nejpozději v roce 
2012.

Jiří Stav

MĚSTO KOJETÍN NabÍzÍ K prONáJMu

objekt č. p. 61 na náměstí Dr. E. Beneše , Kojetín, Kojetín I - Město, 
pivOvarSKý hOTEl KOJETÍN

včetně veškerého vybavení a přilehlých pozemků 
(p. č. st. 18/1, p. č. st. 19/3, p. č. 57, p.č. 7015, p. č. 7097 a p. č. 7098)

 o celkové výměře 1924 m2, v k. ú. Kojetín, 
vše ve vlastnictví Města Kojetína.

Písemné nabídky s uvedením podnikatelského záměru zasílejte
 v zalepené obálce označené nápisem 

„Pronájem nemovitosti na náměstí Dr. E. Beneše 61, Kojetín“ 
v termínu do 15. 4. 2011 na adresu: Město Kojetín, 

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín.

Bližší informace získají zájemci na finančním odboru, oddělení správy majetku, Městského úřadu Kojetín,  
tel. 581 277 461, e-mail:s.pospisilova@radnice.kojetin.cz (Šárka Pospíšilová).

taky  vás  občas  obtěžují  různí  po-
domní prodejci  nabízející  ty nejvý-
hodnější ceny za elektřinu, telefony 
atd.?  Doporučuji  v  případě  takové 
návštěvy  odpovědět,  že  dotyčný 
porušuje městem vydaný Tržní řád 
a  zavolat Městskou  policii.  Zrovna 
nedávno tak byli pokutováni prodej-
ci  levné  elektřiny  obcházející  ulici 
Podvalí.

Jiří Šírek
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Rozhovor se zastupitelem Města Kojetín Jaroslavem Bělkou

Jste v zastupitelstvu jako jediný 
zvolený kandidát za stranu Věci 
veřejné. Jak Vás přijali ostatní 
členové zastupitelstva, necítíte 
se mezi ostřílenými komunální-
mi politiky v zastupitelstvu osa-
moceně?
Mám  59  let.  Pocházím  z  nedale-
kých Nezamyslic. Občanem Koje-
tína jsem od roku 1978. Profesně 
jsem celoživotně  věrný železnici. 
Bezprostředně  vnímám  proměny  
Kojetína    a  potřeby  jeho  občanů 
a  není mi  lhostejné,  co  se  kolem 
mne děje. 
Komunální  politika  je  o  lidech,  
a  není  tak  o  hnutích  či  stranách 
jako  v  parlamentu.  Nemám  rád 
dělení  na  levici  či  pravici,  zajímá 
mě občan, město a region. Všich-
ni se v Kojetíně více méně známe, 
víme, co nám schází a  jaké máme 
možnosti. Potřebujeme spravit po-
likliniku  a  rozbité  chodníky,  řešit 
vysokou nezaměstnanost, doprav-
ní  obslužnost,  soužití  s  romskou 
komunitou, v neposlední řadě ze-
fektivnit výkon samosprávy. 
Konzultovat    materiály  do  zastu-
pitelstva  a  další  problémy  mohu 
s kolegy a kolegyněmi z naší vo-
lební  kandidátky.  Ač  jsme  nový 
politický subjekt, máme zastoupe-
ní v obou výborech a několika ko-
misích. To je také smysl komunál-
ní  politiky,  zapojit  do  hry  občany. 
V zastupitelstvu by se mělo jednat 
o týmovou  odpovědnou práci. 
Komunální  politika  ovlivňuje  ob-
čanské soužití. Občané mají prá-
vo veřejné kontroly a možnost se 
jednání  zúčastnit.  Kromě  ustavu-
jícího zastupitelstva je však účast 
občanů takřka nulová, mimo pana 
Miroslava  Kyase,  který  je  příto-
men pravidelně. 

V zastupitelstvu pracujete  
v kontrolním výboru, můžete 
nám blíže přiblížit činnost toho-
to výboru?
Práce  kontrolního  výboru  (dále 
KV)  je  daná  zákonem  o  obcích. 
Spočívá zejména v kontrole plně-
ní usnesení  zastupitelstva a  rady  
města. Dále  kontroluje dodržová-
ní  právních  předpisů    finančním 
výborem a městským úřadem. KV 
je  zřizován  vždy,  a  to  zastupitel-
stvem města. 
Zastupitelstvo  může  KV  pověřit 
dalšími  kontrolními  úkoly.  Pracu-
jeme  dle  plánu  činnosti  a  máme 
tak možnost  seznámit  se  s  prací 
městského úřadu a příspěvkových 
organizací zřízených Městem Ko-
jetínem.  V  KV  pracuji  už  druhé 
volební období. Vítám jako občan, 
když se při kontrolách setkáváme 
s odpovědným přístupem ke sprá-
vě prostředků a věcí veřejných.

Blízko máte i ke sportu. Jak 
hodnotíte péči města Kojetín  
o sportovní vyžití jeho občanů?
Vzpomínám  na  svého  učitele  tě-
locviku  pana  Ladislava  Pospíšila 
z Kojetína, který nás vesnické děti 
často ve svém volnu  honil za mi-
čudou  a  pukem,  nebo  učil  zákla-
dům atletiky. Díky němu beru život 
sportovně doslova i obrazně. V 52 
letech jsem si splnil sen a zaběhl 
maratón.  Kromě  dálkového  běhu 
plavu a  jezdím na kole  třeba  i do 
Ivanovic do práce.  
Sport je osvědčenou pozitivní dro-
gou.  Každoročně  se  aktivně  zú-
častňuji Běhu proti drogám, který 

úspěšně pořádá MěÚ (odbor soci-
álních věcí) společně s Městskou 
policií  Kojetín  zejména pro  školy.  
Je  to  správná  cesta,  jak  dětem  
a mládeži dát příležitost vychutnat 
si pocit vítězství sama nad sebou  
a  pomáhat  najít  zdravý  přístup 
k životu - nic není zadarmo a sou-
peřit je nutné v duchu fair play. 
Dnešní  generace  je  vystave-
na  různým  „lákadlům“  a  jediným 
sportem je vysedávání u počítače, 
pak první cigareta z mladické ne-
rozvážnosti a odtud už  je kousek 
k drogám. Jen kolik máme v Koje-
tíně hospod či heren?! Určitě  více 
než sportovišť!  
Možností  pro  aktivní  sportovní 
vyžití  je  dostatek  -  zejména  pro 
kolektivní  sporty. Za sporty s ná-
ročnějším zázemím, jako je hokej, 
plavání, atletika, nemusíme jezdit 
daleko. Hřiště pro pouliční basket, 
která  město  nechalo  zřídit,  byl 
dobrý počin, ale pokud není oplo-
ceno a hlídáno  jako na  „Severu“, 
brzy se stane terčem vandalů.
Kojetínu  chybí  bezpečné  cyklos-
tezky  s  kvalitním  povrchem  i  pro 
in-line bruslení. 
Město  podporuje  sportovní  čin-
nost i formou dotací pro sportovní 
kluby a akcemi pro veřejnost, jako 
je  např. Týden mobility. Podobně 
jako  loni  může  každý  vyrazit  na 
kole se starostou na zajímavý vý-
let    naší  přírodou  -  nejlepší  tělo-
cvičnou.
 
Děkuji Vám za rozhovor a ať se 
Vám daří.

-em-
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Hurá, přichází jaro
konečně  budeme  chodit  více  do 
přírody,  pracovat  na  zahrádkách  
a celkově budeme více venku. Vě-
řím tomu, že se na jaro všichni  tě-
šíme  a  také  věřím  tomu,  že  nikdo 
z nás nechce bydlet ve městě plné 
odpadků, hlodavců a nepříjemného 
hmyzu.  Proto  vás  žádám  jménem 
všech občanů, kteří likvidují odpady 
správným  způsobem,  nevyhazujte 
staré věci, např. lednici, televizi, po-
čítač do přírody. Tam se z takových 
odpadů budou léta uvolňovat toxic-
ké  látky  a  budou  tam  tak  dlouho, 
než zarostou  travou, případně než 
je  odklidí Město Kojetín  za peníze 
nás  všech.  Rozumnou  strategií  je 
odpadům předcházet a zbytečně je 
neprodukovat.  A  pokud  už  musíte 
vyhazovat  tak postupujte  tak, aby-
chom z  toho měli všichni  ještě ně-
jaký užitek. Jedna z možností je vy-
užívat  sběrných  nádob,  které  jsou 
rozmístěny  po  městě  a  místních 
částech, do kterých  lze vytřídit pa-
pír, sklo, plasty a nápojové kartony. 
Dále můžete využít služeb Sběrné-
ho dvora v ulici Družstevní, kde  je 
možno uložit  téměř všechny odpa-
dy, včetně výrobků zpětného odbě-
ru.  Pro  všechny  občany  Kojetína  

a místních  částí  Popůvek  a Kova-
lovic se  jedná o uložení bezplatné 
v následující provozní dobu: 
středa:  8.30-12.30 a 13.00-17.00 hodin
čtvrtek:  8.30-12.30 a 13.00-17.00 hodin
pátek:  8.30-12.30 a 13.00-17.00 hodin
sobota: 8.00-12.00 hodin
Co přesně lze uložit na sběrný dvůr 
obdržíte do schránek na samostat-
ném  letáku. Chci  jen upozornit, že 
objemný  odpad  nikdy  nesmí  být 
odkládán  k  nádobám  určeným  na 
směsný  komunální  odpad  nebo 
k nádobám na tříděný odpad, které 
jsou zpravidla umístěny na veřejně 
přístupných  stanovištích!  Zrovna 
tak  i  odpad  ze  zahrádek  (ořezané 
větve, posečená tráva,  listí, apod.) 
ten lze likvidovat následně:
- kompostovat na zahrádce (ekolo-
gicky nejvhodnější způsob využití),
-  odkládat  do  přistavených  velko-
objemových kontejnerů (v místních 
částech jaro a podzim),
- spalovat za podmínky, že se jed-
ná o  suchý  rostlinný materiál  a  že 
jsou  k  tomu  vhodné  povětrnostní 
podmínky,  aby  nedocházelo  k  ob-
těžování  obyvatelstva  kouřem  či 
zápachem,
- odkládat na Sběrném dvoře.
Upozorňujeme,  že  předpisy  na 
ochranu  životního  prostředí  mimo 

jiné  stanovují  za  jejich  porušení 
sankce. V  některých  případech  se 
může  jednat  o  částku  velmi  vyso-
kou, u fyzické osoby se může jednat 
o  částku  až  do 50  tis. Kč,  u  práv-
nických  osob  nebo  fyzických  osob 
oprávněných k podnikání o  částku 
pohybující se v milionech Kč.
Nechci  nikoho  strašit,  spíš  vám 
chci  připomenout  pravidla,  která 
je  nutno  dodržovat,  a  která  budou 
v těchto měsících ještě více sledo-
vána Městskou policí Kojetín a pra-
covníky odboru výstavby, životního 
prostředí a dopravy.

Přeji  všem  krásné  jaro,  zdravé  
a  čisté město  a  co možná  nejmíň 
problémů s porušováním předpisů.

za odbor výstavby, životního 
prostředí a dopravy Eliška Izsová

Divadelní soubor MěKS
Hanácká scéna Kojetín

hledá 

hErCE a hErEČKY
prO NadCházEJÍCÍ 
divadElNÍ SEzóNu

2011/2012
S nově nastudovanou hrou se soubor 

zúčastní jubilejního 20. ročníku 
Přehlídky amatérských divadelních souborů 

Divadelní Kojetín 2012.

Zájemci, kteří by rádi pracovali
v souboru a pokračovali v divadelní tradici 

města Kojetína, nechť se obrátí na
Městské kulturní středisko Kojetín, 
Sokolovna, nám. Republiky 1033,
Telefon: 581 76 20 46, 774 001 405,

nebo na vedoucí souboru Marii Němečkovou
telefon: 777 981 519

 Pěvecký soubor MěKS
CANTAS Kojetín
zve do svých řad

ŽENY - zpĚvaČKY
a MuŽE - zpĚváKY

Dveře jsou otevřené všem, co rádi zpívají!

Každoročně Cantas organizuje 
dva koncerty (jarní a vánoční),

na podzim pořádá pěveckou přehlídku 
„S písničkou se mládne“,

nahrává a vydává CD a zajíždí koncertovat 
do okolních měst a obcí.

Máte-li zájem - obráťte se na
Městské kulturní středisko Kojetín, 
Sokolovna, nám. Republiky 1033,
Telefon: 581 76 20 46, 774 001 405

nebo na vedoucí souboru
Zuzanu Zifčákovou
telefon: 606 260 987

Výzva



Kojetínský zpravodaj  4/11

8

Informace pro občany
Jak správně třídit odpad v systému zvedeném Městem Kojetín

Vím, že se tato otázka mnohým zdá zbytečná. Přesto se stává, že se v kontejnerech  
na tříděný odpad najde to, co tam nepatří. Z následující tabulky by mělo být jasné,  

co lze do jednotlivých kontejnerů uložit.
etiketa na kontejneru nepatřípatřídruh kontejneru

MOdrý

papÍr
na obalech najdete 

označení:

  PAP,     20,     21,    22

noviny, časopisy, knihy, 
kancelářský papír, 

lepenka, čisté papírové 
pytlíky, tašky a obaly,  
reklamní letáky, sešity, 

katalogy, krabice, kartony,
svorky z časopisů 

a dokumentů není třeba 
odstraňovat, před  

vhozením do kontejneru 
nemusíte z obálek 

vytrhnout fóliové okénko

mokrý, mastný 
nebo jinak znečištěný 

papír, uhlový 
a voskovaný papír, 

použité pleny 
a hygienické potřeby

zElENý

barEvNÉ 
SKlO

na obalech najdete
 označení:

GL,    70,    71,    72

barevné 
i bezbarvé láhve 

od nápojů, 
skleněné nádoby, 
skleněné střepy, 

zavařovací sklenice,
 tabulové sklo

drátosklo, plexisklo, 
zrcadla, keramika, 
porcelán, žárovky, 

zářivky, 
autoskla

bÍlý

bEzbarvÉ 
SKlO

na obalech najdete 
označení:

  GL,     70,     71,    72

Pouze bílé sklo, 
což jsou čiré průhledné 

láhve, sklenice 
a skleněné nádoby
 z domácnosti 

- ne však z varného skla 

nic jiného tam, 
prosím, 
neházejte

ŽluTý

plaSTY 
na obalech najdete 

označení:
   PET,    1,    HDPE, 

   2,     LDPE,     4,     PP,   
5,     PS,     6

PET láhve od nápojů, 
kelímky a krabičky 

od potravin, sáčky, fólie, 
výrobky a obaly z plastů, poly-

styren, PET láhve 
můžete do kontejneru 

vhazovat s etiketou i s víčkem, 
drobné znečištění obalů neva-
dí, před vhozením do kontejne-

ru není nutné
 plastové obaly důkladně vymýt

nic jiného tam, 
prosím, 
neházejte

NEZAPOMEŇTE 
SEŠLÁPNOUT!

ČErvENý

NápOJOvÉ 
KarTONY
na obalech najdete 

označení:
  C/PAP,    81,    84  

krabice 
od džusů,

 mléčných výrobků, 
vín apod.

nic jiného tam, 
prosím, 
neházejte

NEZAPOMEŇTE 
SEŠLÁPNOUT!

Další podrobnosti jak správně třídit odpad naleznete na http://www.trideniodpadu.cz/
Eliška Izsová
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Sběr nebezpečného 
odpadu
Mobilní sběr nebezpečného odpadu 
mobilními vozidly BIOPAS Kroměříž 
spol. s  r. o. se uskuteční 7. dubna 
2011.
Ke svozovým vozům přineste vytří-
děné nebezpečné odpady:
- znečištěné prázdné obaly: plechov-
ky  od  laku,  staré  barvy  a  lepidla, 
zabarvené  a  nalakované  předměty 
jako  hadry,  štětce,  kalíšky,  stěrky, 
hůlky na míchání;
- prostředky na ochranu rostlin: po-
střiky všeho druhu ze zahrad, pěsto-
vání ovoce, zeleniny a zemědělství;
- barvy - laky: spreje - nátěry na dře-
vo, mořidla, laky ve spreji;
- ředidla od nátěřových hmot: čistící 
benzín, terpentýn, rozpouštědla;
- baterie: tužkové baterie, knoflíkové 
baterie,  baterie  z  osobních  náklad-
ních aut a traktorů;
- staré léky, teploměry; 
-  chemikálie:  používané  v  domác-
nostech  a  domácími  kutily  jako  la-
boratorní misky, ustalovače, bělidla, 
kyseliny, louhy, zvláštní lepidla;
- starý olej: motorový, mazací, pře-
vodový, fritovací oleje, aj.

Upozornění: 
V  místních  částech  Popůvkách  
a Kovalovicích bude proveden svoz 
velkého domovního odpadu, odpadu 
ze zahrad  tzv. bioodpadu 8. dubna 
2011. Termín přistavení kontejnerů: 
15 - 18 hodin.
-  velký  domovní  odpad:  domovní 
odpad - skříně, koberce, zařizovací 

předměty apod.;
- bioodpad: listí, tráva, plevel, větve 
stromů do délky 1 m, ovoce, zeleni-
na a jiný odpad rostlinného původu.
Upozorňujeme,  že  pro  likvidaci  od-
padů,  které  vám  v  domácnostech 
vzniknou,  můžete  využít  služeb 
Sběrného dvora,  v Družstevní ulici 
v Kojetíně. 
Na  sběrném dvoře  je možné  uložit 
tyto odpady a elektrozařízení určená 
k zpětnému odběru:
-  nebezpečné  odpady  -  baterie, 
akumulátory,  zářivky,  léčiva,  barvy, 
lepidla,  pryskyřice,  obaly  obsahují-
cí zbytky nebezpečných  látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné (ple-
chovky,  plastové  nádoby,  skleněné 
nádoby od laku, barev, lepidel),    
- odpady ostatní - papír, sklo, plast, 
železo, textilní materiály, pneumatiky 
(zdarma  pneumatiky  osobních  au-
tomobilů,  přívěsů,  motocyklů  atd.), 
dřevo,  velkoobjemový  odpad,  od-
pad  ze  zahrad,  stavební  suť,  tone-
ry, elektrické a elektronické zařízení 
neobsahující nebezpečné látky,
- zpětný odběr elektrozařízení - vy-
řazené  elektrické  a  elektronické 
zařízení:  televizory, monitory,  rádia, 
elektrotechnické přístroje a zařízení, 

Stanoviště sběru odpadů Doba přistavení 
1. Padlých hrdinů, bývalé uhelné sklady  14.15 - 14.35 hodin
2. Blanská - parkoviště u Kroměřížské ul.  14.40 - 15.00 hodin
3. Tržní náměstí - u čerpací stanice  15.05 - 15.25 hodin
4. Olomoucká - parkoviště u Jordánu  15.30 - 15.50 hodin
5. náměstí Svobody - parkoviště u hřbitova  15.55 - 16.15 hodin
6. náměstí Republiky - u centra žilní chirurgie  16.20 - 16.40 hodin
7. Popůvky - u zastávky autobusu  16.50 - 17.10 hodin 
8. Kovalovice - u kapličky  17.20 - 17.40 hodin

pračky, ledničky, mrazničky, vrtačky, 
vysavače apod.,
- uložení odpadů a výrobků určených 
ke zpětnému odběru  je pro občany 
Kojetína  a  místních  částí  Popůvek  
a Kovalovic bezplatné - mimo ulože-
ní stavební suti a pneumatik větších 
rozměrů (traktory, nákladní automo-
bily atd.), uložení těchto odpadů hra-
dí i občané města a místních částí. 
Provozní doba:
středa:  8.30-12.30 a 13.00-17.00 hodin
čtvrtek:  8.30-12.30 a 13.00-17.00 hodin
pátek:  8.30-12.30 a 13.00-17.00 hodin
sobota: 8.00-12.00 hodin
Podrobnější  informace  o  mož-
nosti  uložení  odpadů  na  sběr-
ném  dvoře  můžete  získat  na  
tel. č. 581 275 005.
Upozorňujeme,  že  předpisy  na 
ochranu  životního  prostředí  mimo 
jiné  stanoví,  že  za  jejich  porušení 
se ukládá sankce. V některých pří-
padech  se  může  jednat  o  částku 
velmi  vysokou,  u  fyzické  osoby  se 
může  jednat o částku až do 50  tis. 
Kč, u právnických osob nebo  fyzic-
kých osob oprávněných k podnikání  
o  částku  pohybující  se  v milionech 
Kč.

Eliška Izsová

Anketa - kynologický 
kroužek

Vážení milovníci psích plemen,
byla  jsem  pověřena  komisí 
Životního  prostředí  a  zemědělství 
Městského  úřadu  Kojetín  zjistit, 
zda  by  v Kojetíně  a  jeho místních 
částech  byl  zájem  o  vytvoření 
kynologického kroužku. V případě, 

že projevíte zájem o vznik kroužku, 
můžete  mne  v  termínu  do  konce 
měsíce  dubna  kontaktovat  buď 
osobně  v  kanceláři  dveře  č.  207, 
odbor výstavby, životního prostředí 
a dopravy, MěÚ Kojetín, telefonicky 
581  277  471,  nebo  elektronicky: 
e. izsova@radnice.kojet ín.cz, 
případně  můžete  tento  vyplněný 
ústřižek  zanechat  na  podatelně 
MěÚ Kojetín, nebo ve schránce na 

dveřích radnice.
Eliška Izsová, 

referent odboru VŽPD

Odpověď na dotazník ke vzniku kynologického kroužku
(termín ukončení ankety je 30. dubna 2011)

Jméno, příjmení 
a adresa:

kontakt na vás:

telefon:
e-mail:

mám zájem

rasa psa:
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Rubrika zdraví - 3. díl Rolletic a solárium
Rolletic a solárium 
= vytvarovaná postava 
a přirozené opálení 

Boj o pevnou a štíhlou postavu je 
nekonečný, vítězství je leckdy ne-
lehké. Kéž by se dalo to, co nám 
na naší postavě vadí, jen tak „se-
třást“, „odhodit“, „ohoblovat“, pak 
se jen trochu opálit a hurá, léto 
může začít. Rolletic a solárium umí 
zařídit oboje! 

S  Rolleticem  je  hon  za  pevnou  
a štíhlejší postavu jednodušší. Jak 
je to možné? Tento přístroj dokáže 
neoblíbené tukové buňky z našeho 
těla doslova „ohoblovat“. A to díky 
speciálně vytvarovaným dřevěným 
válcům,  které  problémové  partie 
mechanicky masírují.

Jak Rolletic funguje? 
Válečky se začnou otáčet a masí-
rovat  pokožku,  dochází  k  silnému 
prokrvení a zahřívání  těchto míst. 
Na řadu přichází intenzivní látková 
výměna.  Tento  chemický  proces 
cítíme  jako  nával  tepla  v  masíro-
vaných  partiích  či  jemné  štípání. 
„Právě v této fázi začíná spalování 
tukových zásob a tvarování posta-
vy.  Kromě  tohoto  masáž  Rolleti-
cem  zlepšuje  celkové  prokrvení,  
krevní oběh, zpevňuje se svalstvo 
a ochablá kůže, dochází k postup-
nému  vyhlazování  pokožky.  Nej-
lepších účinků  je dosaženo v par-
tiích  stehen,  hýždí  a  břišní  oblas-
ti.“  informuje  Leona Deutschelová 
majitelka RELAX CENTRA Kojetín. 
Nejoptimálnější  doba  k  dosažení 
kýžených výsledků je masáž 3 krát 
týdně na cca 30 minut. Začíná se 
masáží plosek nohou, poté se při-
stupuje  k  „problémovým  partiím“. 
S  jednotlivými  cviky  vám  pomůže 

odborně  vyškolený  fyzioterapeut.“ 
Rolletic  pomáhá  uvolňovat  namo-
žené a zatuhlé svaly, dokáže také 
zjemnit  jizvy  nebo  různé  srůsty. 
Je vhodný  i pro osoby s vysokým 
krevním tlakem.

Víte, proč je masáž Rolleti-
cem v boji o krásnou postavu 
účinnější, než jiné procedury?  
V  tomto  případě  totiž  při  „cvi-
čení“  z  těla  není  odstraňována 
voda,  ale  přímo  tukové  buňky,  
a výsledný efekt je skutečně dlou-
hodobý. 

Solárium

Solárium  napomáhá  k  lehkému 
a  přirozenému  opálení  zejmé-
na  v  zimních  měsících,  kdy  naší 
pokožce  přirozené  slunce  chybí,  
a  dodává  naší  kůži  potřebný  vi-
tamín  D.  Solárium  tedy  skutečně 
není  nepřítel.  V  našem  RELAX 
CENTRU dbáme na  jeho správné 
používání, častou kontrolu a údrž-
bu  jeho  funkčnosti.  Samozřejmě 
splňujeme všechny aktuální normy 
stanovené  pro  solária  Evropskou 
unií. Nepříznivý vliv má pouze teh-
dy, pokud sami porušíme pravidla, 
která jsou pro  opalování v soláriu 
pevně daná!

...staráme se o vaše zdraví bě-
hem opalování

Pokud  se  k  nám  rozhodnete  při-
jít  tzv.  nachytat  bronz,  dáme  vám 
veškeré  poučení,  které  se  k  této 
proceduře váže. Samozřejmostí je 
také poradenství  ohledně speciál-
ních opalovacích krémů, ze kterých 
společně  vybereme  ten  pravý  pro 
vás.  Pozor!  Krémy  s  ochrannými 
faktory pro opalování na přírodním 
slunci nejsou pro solária vhodná! 
A kdo vám řekne, jak dlouhou dobu 

můžete v soláriu strávit? Tuto infor-
maci lze dostat buď u nás v RELAX 
CENTRU, nebo  je možné  ji získat 
na základě jednoduchého testu fo-
totypu  kůže  na  našich  stránkách 
www.relax-centrum-kojetin.cz.

Leona Deutschelová
RELAX CENTRUM Kojetín

Rolletic - efektivní zbraň proti celu-
litidě

English Corner

Last month my mother and niece 
were here in Kojetin. It had been 
two  years  since  I  had  seen my 
mother. My mother  has been  to 
the Czech Republic three times, 
but  it  was  the  first  time  for  my 
niece to leave the US. She is 16 
years  old.  From  when  they  left 
their  house  in Riverton  until  the 
time they arrived in Kojetín, they 
had travelled for 28 hours. While 
they were here, we visited Ostra-
va, Šumperk, Velké Losiny, Kro-
měříž,  and  of course  Prague. 
Kojetín  is  very similar  to where 
they live - Riverton, Illinois. There 
are many farms there and it is also 
close to  a bigger  city  (like Olo-
mouc). My niece said that Czech 
people  eat  too many  sausages 
and too much pork. She doesn’t 
like either. My mom came to see 
little Lucinka (now 5 months old) 
so  she  really  didn’t care about 
seeing anything else. Lucinka  is 
the apple of her eye. They were 
here for two weeks and the time 
flew by. Before we knew it, they 
had to leave. They both enjoyed 
their time in Kojetín a lot.

niece (ni:s) - neteř
of course (əv ko:s) - samozřejmě
similar (similə) - podobný
close to (kləus tu) - blízko  
sausage (sosidZ) - klobása
pork (po:k) - vepřové maso
either (i:Də) - ani jedno
care about (kə ə’baut) - zajímat 
se o...
apple of her eye (æpl əv hə: ai) - 
(fraze) miláček
the time flew by (Də taim flu: bai) 
- čas uběhl rychle

Jay Davis

Solárium v RELAX CENTRU Kojetín
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Výročí měsíce - Tomáš Kuzník (1716 - 1786)
Dvojí  výročí  se  vztahuje  v  letoš-
ním  roce  k  osobě  Tomáše  Kuzní-
ka,  který bývá nazýván  „básníkem 
staré  Hané“.  Letos  uplyne  295  let 
od  jeho  narození  (přesné  datum  
a místo jeho narození není známo)  
a  13.  dubna  2011  pak  225  let  od 
jeho úmrtí.
Život a dílo Tomáše Kuzníka zhod-
notil  Julius Heidenreich - Dolanský 
ve  své  práci  „Tomáš  Kuzník,  Ha-
nácké  písně  z  časů  roboty“  (Koje-
tín, 1936). V odborných studiích se  
jeho jméno někdy uvádí ve variantě 
„Kužník“  a  jako  křestní  jméno  se 
uvádí „Jan“.
Tomáš  Kuzník  působil  v  Kojetíně 
od roku 1761 až do smrti jako rek-
tor  školy.  Ve  městě  se  těšil  velké 
vážnosti.  Bydlel  při  škole  u  Kro-

měřížské  brány,  v  sousedství  fary  
a  kostela. Později mu byl  upraven 
byt nad městskou branou. 
Vzdělání získal Kuzník na piaristic-
kém  gymnáziu  v  Kroměříži,  hlav-
ně pak dobré  znalosti  latiny,  lásku 
k  hudbě  a  schopnost  samostatné 
slovesné tvorby. Působil nejen jako 
učitel, ale také jako varhaník.
Julius  Heidenreich  -  Dolanský  na-
zval Kuzníka „hanáckým veršovcem 
18. věku“ a hodnotí jeho básně jako 
jadrné  písně,  které  reagovaly  na 
tehdejší události,  na robotní útrapy, 
na  těžká  příkoří  za  pruského  vpá-
du.  Vyjadřuje  nejen  touhu  hanác-
kého sedláka po svobodě, ale také 
s  humorem  líčí  jeho  charakterové 
vlastnosti. Tomáš Kuzník složil také 
tři  lidové opery. Mnohé  jeho písně 

zlidověly.
Kuzníkovým  jménem  je  v Kojetíně 
pojmenována  ulice  a  na  budově 
Základní  školy  na  ulici  Svatopluka 
Čecha  (bývalá  chlapecká  škola) 
byla v roce 150. výročí úmrtí (1936) 
odhalena pamětní deska. Je umís-
těna tak, aby byla viditelná od býva-
lé Kroměřížské brány.               

Komunitní plánování sociálních služeb
Vážení spoluobčané,
v dubnu roku 2007 byl ve městě Ko-
jetíně  zahájen  proces  komunitního 
plánování sociálních služeb (dále jen 
KPSS). Jedná se o zjišťování potřeb 
a názorů široké veřejnosti (uživatelů) 
na sociální služby a jejich fungování. 
Cílem procesu KPSS je nabídka so-
ciálních služeb, která odpovídá sku-
tečným potřebám jejich uživatelů.  
Porovnáním  stavu  poskytovaných 
služeb, potřeb lidí a množství finanč-
ních  prostředků  byl  v  prosinci  roku 
2008 ve městě Kojetíně vytvořen Ko-
munitní plán sociálních služeb města 
Kojetína na období let 2009 - 2011.
Proces komunitního plánování sociál-
ních služeb je proces cyklicky se opa-
kující, tzn. že po uplynutí období, na 
které byl  komunitní plán zpracován, 
se opět celá plánovací fáze opakuje. 
Rada města Kojetína na svém zase-
dání  dne  15.  listopadu  2010  zřídila 
pro volební období 2010 - 2014 Ko-
misi pro komunitní plánování a péče 
o  rodinu,  která  vystupuje  v  procesu 
KPSS  jako  Řídící  skupina  KPSS. 
V  průběhu  roku  2011  budou  členy 
řídící  skupiny  realizována  veřejná 
setkání s uživateli  sociálních služeb 
v  jednotlivých  zařízeních  sociálních 
služeb  a  budou  zjišťovány  potřeby 
uživatelů.  Jelikož  potřeby  většinou 
převyšují množství zdrojů,  jenž  jsou 
k dispozici, vzájemnou dohodou bu-
dou stanovena nová opatření,  která 
budou obsažena v komunitním plánu 

pro další období.  
V rámci procesu komunitního pláno-
vání sociálních služeb byla  v období 
2009 - 2011 realizována níže uvede-
ná opatření:
-  byl  vydán  Katalog  poskytovatelů 
sociálních  služeb  ve  městě  Kojetí-
ně,  který  je  pravidelně  aktualizován  
a distribuován do ordinací lékařů, léká-
ren, Vzdělávacího informačního cen-
tra, Centra sociálních služeb Kojetín 
a Charity Kojetín (2009, 2011),
- počátkem roku 2009 byla rozšířena 
„nabídka  volnočasových  aktivit  pro 
seniory a osoby se zdravotním posti-
žením“; do aktivit se zapojilo jedenáct 
nových  zájemců,  kteří  se  scházejí 
pravidelně v průběhu celého roku,
- od 12. ledna 2009 byla zaregistro-
vána v rámci „zkvalitnění a rozvíjení 
služeb  poskytovaných  Centrem  so-
ciálních služeb Kojetín“ nová ambu-
lantní  služba  - poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu (v prostorách Ví-
ceúčelové klubovny),
- bylo rozšířeno poskytování pečova-
telské služby v pracovní dny a v pří-
padě  potřeby  a  dle  dohody  i  mimo 
pracovní dny; rovněž byla rozšířena 
provozní  doba  přístupu  k  internetu 
na jednotlivých domech s pečovatel-
skou službou do 16 hodin,
-  v měsíci  březnu 2009 bylo  prove-
deno  zatěsnění  čtyř  dveří  kanceláří 
odboru  sociálních  věcí;  jednání  kli-
enta  a  sociálního  pracovníka  je  za 
dveřmi  kanceláří  méně  slyšitelné  

a je tak dosaženo většího soukromí 
klientů,
-  v měsíci  březnu  2009  byl  zvonek 
u  vchodu do budovy pošty  umístěn 
na dostupnější místo; zvonek slouží 
občanům se  zdravotním postižením 
odkázaným na pohyb na vozíku,
-  od  měsíce  května  2009  mají  ná-
vštěvníci  hřbitova možnost  využívat 
WC v prostorách obřadní síně měst-
ského hřbitova  (do obřadní síně byl 
v listopadu 2009 vybudován bezbari-
érový přístup),
- dne 16. září 2009 byl slavnostně za-
hájen provoz  „Poradenského centra 
pro problémy se závislostmi“, od to-
hoto dne je poradna otevřena všem 
zájemcům  každou  středu  od  14  do 
18 hodin; poradna pro osoby závislé 
na  alkoholu,  drogách  a  hracích  au-
tomatech  sídlí  na Poliklinice Kojetín  
a  jejím  provozovatelem  je  Kappa-
Help Přerov,
- na Domě s pečovatelskou službou  
J. Peštuky proběhla v průběhu roku 
2009 výměna oken, což přispělo ke 
zkvalitnění  bydlení  seniorů  v  tomto 
domě.
V  případě  vašeho  zájmu  můžete 
bližší  informace  týkající  se  procesu 
komunitního  plánování  sociálních 
služeb  ve městě Kojetíně  získat  na 
webových stránkách města Kojetína 
www.kojetin.cz/kpss nebo na odboru 
sociálních věcí MěÚ Kojetín. 

Řídící skupina KPSS

 řez
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Kroměřížská dráha, o. s.
Nové železniční vozy už 
i v Kojetíně

V  neděli  6.  března  2011  vstoupila 
v  platnost  první  změna  vlakového 
jízdního  řádu  SŽDC.  Pro  cestující  
z Kojetína a okolí tato změna nepři-
nesla žádné úpravy časové polohy 
nebo četnosti vlakových spojů, sta-
la  se  však  významným mezníkem 
co  se  týče  kultury  cestování,  a  to 
zejména  na  trati  mezi  Kojetínem, 
Kroměříží  a  Valašským Meziříčím. 
Uvedeným  dnem  totiž  začaly  na 
celkem sedmi párech zdejších spo-
jů  jezdit  nově  rekonstruované  pří-
pojné vozy typu Bdtn. Vůbec popr-
vé se velký čtyřnápravový vůz této 
řady  místo  dvojice  malých  „skle-
níků“ Btax  v Kojetíně objevil  v pá-
tek  25.  února  2011  odpoledne,  od  
7.  března  2011  se  však  tyto  vozy 
staly na kojetínském nádraží všed-
ní realitou a velmi zásadně tak po-
zvedly  cestovní  komfort  zdejších 
motorových vlaků.
Pokud zrovna neplánujete cestu do 
Kroměříže,  či  dále  a  přesto  byste 
si chtěli nové vozy prohlédnout dří-
ve, než cestující a vandalové jejich 
„novotu“ znehodnotí, zde jsou časy, 
kdy byste měli vždy alespoň jeden 
vůz tohoto typu na nádraží v Kojetí-
ně zastihnout. Zkratka „příj.“ udává 
čas jejich příjezdu od Kroměříže na 
kojetínské nádraží,  „odj.“ znamená 
jejich odjezd zpět na Kroměříž:  
příj. 06:51 - odj. 07:23 (v prac. dny)
příj. 08:51 - odj. 09:23 (kromě so)
příj. 11:11 - odj. 11:23 (v prac. dny)
příj. 13:01 - odj. 13:23 (kromě so)
příj. 14:51 - odj. 15:23 (v prac. dny)
příj. 18:51 - odj. 19:23 (kromě so)
příj. 21:51 - odj. 22:13 (pá a so)

Protože vozy jsou v depu ve Valaš-
ském Meziříčí prozatím pouze čtyři 
(další dodávky ale mají následovat) 
a jsou ve zkušebním provozu, může 

se  občas  stát,  že  se  na  některém 
z uvedených spojů neobjeví; postu-
pem času by ale k jejich nahrazení 
jiným typem už nemělo dojít.
Vozy  řady  Bdtn  vznikají  v  dílnách 
KOS Krnov komplexní rekonstrukcí 
zastaralých přípojných vozů ze za-
čátku 70. let minulého století. Cena 
za modernizaci jednoho vozu je ne-
celých 13 miliónů korun, celkem má 
být  pro České  dráhy  takto moder-
nizováno  66  vozů. Modernizované 
vozy mají délku 24,2 metrů, hmot-
nost 34 tun a v každém je k dispozi-
ci 88 míst k sedění na pohodlných, 
prodyšnou  textilií  potažených  se-
dačkách  s  individuálními  opěrkami 
hlavy i rukou. Interiér vozu tvoří je-
diný velkoprostorový oddíl,  ve kte-
rém je veškeré vybavení laděno do 
příjemné  červeno-šedé  barevné 
kombinace. Na jednom představku 
vozu  je vytvořena prostorná „před-
síňka“ pro přepravu kočárků a jízd-
ních  kol  (včetně  závěsných  háků), 
na druhém představku je buňka WC 
s  uzavřeným  systémem  -  záchod 
tedy je možné použít i při stání vla-
ku  ve  stanici.  Samozřejmostí  jsou 
také  tlačítky  ovládané  předsuvné 
dveře s blokováním otevření za jíz-
dy, okna s determálními skly a sta-
hovacími stínícími roletkami, světla 
s  měnitelnou  intenzitou  osvětlení  
a audiovizuální informační systém. 
Nasazení přípojných vozů typu Bdtn 
na trať mezi Kojetínem a Valašským 
Meziříčím je po malé „ochutnávce“ 
v podobě nepříliš vydařených „Re-
gionov“ v našich končinách prvním 
hmatatelným  produktem  programu 
rozsáhlé modernizace  vozidlového 
parku  Českých  drah,  který  se  po 
dlouho odkládaném vyřešení otáz-
ky  financování  rozběhl  v  minulém 
roce. 

Další moderní kolejová vozidla by se 
měla na střední Moravě objevit v le-
tech 2012 až 2013 a mělo by jít už 

doopravdy  o  zcela  nově  vyrobené 
vlaky. Na začátku roku 2011 České 
dráhy oznámily dodavatele čtyřice-
ti nových motorových  jednotek pro 
neelektrizované tratě, kterým bude 
polská  továrna  PESA  Bydgoszcz. 
Z celkem 40 objednaných souprav 
by  jich  mělo  být  36  dodaných  do 
Čech  a  zbylé  4  právě  na  trať  Ko-
jetín  -  Valašské  Meziříčí.  Půjde  
o  „dvouhlavé“  jednotky  umožňující 
rychlé obraty v koncových stanicích 
bez nutnosti posunu, které jsem na 
stránkách Kojetínského zpravodaje 
už před rokem avízoval v souvislos-
ti se snadnou obsluhou možné (ale 
zatím  stále  nedořešené)  zastávky 
Kojetín-sever. 

Další  nové  soupravy,  které  by  se 
mohly  v  nejbližších  letech  objevit 
v  Kojetíně,  má  Českým  drahám 
dodat vagónka ŠKODA v Ostravě-
Vítkovicích. Půjde  o  třívozové  níz-
kopodlažní  „pantografy“,  které  by 
měly  jezdit na trati Šumperk - Pře-
rov - Nezamyslice a Nezamyslice - 
Olomouc. K nám by měly nejpozději 
v roce 2014 přijít tři z prozatím de-
vatenácti objednaných souprav, ča-
sem jich ale snad bude ještě více.
České dráhy v závislosti na aktuál-
ním  objemu  finančních  prostředků 
v  jednotlivých  programech  moder-
nizací  vozidlového  parku  plánují 
v nejbližších letech také modernizo-
vat všechny své motorové i přípojné 
vozy a  lokomotivy, které  ještě mají 
výhled na další provozování v hori-
zontu pěti a více let. Zbylá, obvykle 
už  značně  zastaralá  vozidla  jsou 
postupně  vyřazována  z  provozu. 
Následující  roky  tedy  nepochybně 
budou,  co  se  kultury  cestování  na 
naší  železnici  týče,  roky  převrat-
ných změn a cestující se rozhodně 
mají na co těšit!

Rostislav Kolmačka, 
Kroměřížská dráha o. s.

Interiér vozu Bdtn Exteriér vozu Bdtn

Jednotka PESA
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Anketa

1) Divadlo už dnes není moc navštěvované. Co vás přimělo jít dnes večer právě sem?
2) Byli jste i na jiném divadelním představení v rámci Divadelního Kojetína 2011 než tom dnešním?
3) Jak se vám líbilo dnešní představení Divadla Štěk a spol. z Hranic Růže pro Algernon?
4) Každý si jistě všiml, že divadlo se mění s dobou. Co říkáte na netradiční pojetí dnešního představení 

(vulgarismy apod.)?

Anketní otázky měsíce dubna položily Dominika Fidrová a Vendula Karhánková,
 studentky místního gymnázia, přímo na Divadelním Kojetíně 2011  

jeho návštěvníkům a zněly:

Miroslav Matějček

1) Když můžu, chodím běžně. Ne-
vím, čím to je, že už dnes není di-
vadlo  tak  navštěvované.  Televize 
nemůže nahradit  ten zážitek z pří-
mého kontaktu.
2) Byl  jsem včera  na divadelní  hře 
Krize a večer na hře Ducháčkové…
3)  Určitě  se  mi  líbí,  hlavně  výkon 
hlavní postavy.
4)  Jsou  to  experimentální  scény,  
a právě tohle je na tom to zajímavé, 
snaha vtáhnout diváka do děje.

Monika Tobolíková

1) Pozvala mě kamarádka.
2) Na  jiném  jsem  ještě nebyla, ale 
určitě se chystám.
3) Ano líbilo se mi, bylo to dojemné.
4) Trošku  to  zaráží,  ale  je  to  jejich 
pojetí.

Radek Vitík

1) Moderování (smích).
2) Ano, na všech, co jsem modero-
val, plus některá vybraná.
3) Moc  se mi  líbilo,  bylo  to  hodně 
netypické oproti jiným.
4) Hodně to přibližuje dějovou strán-
ku, ovšem některé pasáže bych asi 
vypustil. Prostě reálný život.

Zdeněk Novák

1) Nejspíš příjemná pracovní povin-
nost.
2) Zatím na všech.
3)  Ze  začátku  se  mi  jevilo  docela 
odvážné, ale postupným procháze-
ním děje mě zaujalo.
4) Hodně mě zaujalo jejich zpraco-
vání a důkladná propracovanost.

David Korec

1) Přítelkyně a zvědavost (smích).
2) Ehm…ano.
3) Divadlo bylo dobré, určitě se mi 
líbilo…hlavní postava byla perfekt-
ně zahraná, skvělý výkon.
4) Myslím si, že do divadla to určitě 
nepatří. I když to mělo být realistic-
ké pojetí,  to kouření a sprosté na-
dávky si mohli odpustit.

Martin Chytil

1) Osobně mám divadlo rád, v Ko-
jetíně je populární.
2)  Na  představení  kojetínského, 
vyškovského    souboru  a  teď  na 
představení Růže pro Algernon.
3) Ano, hodně se mi  líbilo, respekt 
hercům, velice zajímavá forma.
4) Myslím si, že to k divadlu asi pa-
tří.

prOdáME pĚKNý dOMEK 
vE STřÍbrNiCÍCh 

SE ZAHRADOU IHNED K NASTěHOVÁNÍ
CENA DOHODOU

TEl: 777 882 963

P R O N A J M U  D R U Ž S T E V N Í  B Y T  3 + 1 
S BALKONEM V KOJETÍNĚ 

PO CELKOVÉ REKONSTRUKCI
T E L E F O N :  7 3 7  6 8 6  5 5 5 

(OD 15 DO 18 HODIN)
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Mateřská škola Kojetín
Jaro v MŠ Kojetín

Březen je první jarní měsíc a jaro se 
již pomalu hlásí „o slovo“. Sluníčko 
přináší všem dobrou náladu  a proto 
jsme se rozloučili se zimou a těšíme 
se  z  prvních  slunečných  dnů…Ve 
dnech 8. - 10. března 2011 proběhl 
v  obou  mateřských  školách  výu-
kový program „Zvířátka“ v  rámci 
programu „Lesní pedagogika“, kte-
rý pro nás pořádal Ústav pro hos-
podářskou úpravu lesů v Kroměříži. 
Děti  měly  možnost  pod  vedením 
dvou  „lesních  pedagožek“  získat 
nové poznatky a vědomosti o živo-
tě  zvířat  v  lese. Povídaly  si  s nimi  
o tom, co je les, kdo tam rád chodí, 

jak se v lese chováme,  děti skláda-
ly  puzzle zvířat, zahrály si na lišku  
a  zajíce,  pohladily  si  opravdickou 
liščí  kůži…  Do  programu  byl  také 
začleněn poslech nahrávky skuteč-
ných zvuků zvířat z lesa. Všem bylo 
po  hodině  a  půl  líto,  že  program 
skončil  a  že  jsme  se museli  s  ná-
vštěvou  v  našich  školičkách  roz-
loučit. Ale  již v září nás čeká další 
výukový program o stromech.
Ve  čtvrtek  17.  března  2011  děti 
z  obou  mateřských  škol  navštívily 
sál  Sokolovny  Kojetín,  kde  pro  ně 
byla  připravena  pohádka  v  rámci 
přehlídky  amatérských  divadelních 
souborů  Divadelní  Kojetín  2011 
„Perníková chaloupka“  v  podání 
Divadla Koráb Brno.
V úterý 22. března 2011 jsme spo-
lečně  s  žáky  ZŠ Svat.  Čecha při-

V  pátek  25.  března  2011  jsme  po 
třech  měsících  ukončili  saunová-
ní spojené s cvičením  a  relaxací 

zápiS 
dO MaTEřSKÉ ŠKOlY 

KOJETÍN

prO ŠKOlNÍ rOK 
2011/2012

se bude konat  
ve čtvrtek 21. dubna 2011

od 10 do 15 hodin

v budově MŠ Kojetín, 
Hanusíkova 10

Přijďte s dětmi!
S sebou si přineste:
občanský průkaz
a rodný list dítěte

Zápis je pro děti, které nastoupí 
do MŠ od září 2011

Přednostně jsou přijímány 
děti s trvalým bydlištěm 
v Kojetíně, a to v pořadí:

děti poslední rok před vstupem 
do školy a dále pak od nejstaršího 
až do naplnění kapacity školy.

Děti mladší tří let budou
 přijímány výjimečně.

Podrobnější informace získáte  
u zápisu do MŠ

vítali jaro. Humorně laděné pásmo 
básní, písní a scének si pro nás při-
pravila opět skupina nadšenců pod 
vedením vychovatelky Alice Stono-
vé. Děkujeme za pozvání a těšíme 
se zase někdy příště!
Dveře obou mateřských škol 
byly pro naše příznivce otevřeny 
ve čtvrtek 24. března 2011.
V  oddělení  „Pastelek“  byla  připra-
vena  výtvarná  dílna,  kde  si  děti 
za  pomoci  svých  rodičů  a  učitelek 
mohly vyrobit malé překvapení. Vy-
zkoušely  si  různé  výtvarné  techni-
ky  -  zdobení  papírových  hrníčků, 
nalepování  papírových  korálků, 
obkreslování šablon zvířat atd. Do-
poledne pak zahrály učitelky všem 
návštěvníkům maňáskovou pohád-
ku. Přítomné děti si na rozloučenou 
odnesly malý dárek, který si pro ně 
připravili starší kamarádi za pomo-
ci  svých  učitelek.  Děkujeme  všem 
příznivcům naší MŠ, všem rodičům 
a jejich dětem, že se přišli za námi 
podívat.

v  rehabilitačním  středisku  na  Poli-
klinice  Kojetín.  Tímto  bychom  rádi 
poděkovali za péči a trpělivost všem 
pracovníkům rehabilitace a věříme, 
že v příštím roce bude naše spolu-
práce pokračovat. 

vedení MŠ Kojetín
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Základní škola nám. Míru Kojetín

Mateřská škola sv. Josefa Kojetín
Co se děje v naší 
mateřské škole 

Uplynulé  období  proběhlo  v  naší 
mateřské  škole  ve  znamení  pilné 
práce.
V  měsíci  únoru  jsme  se  zaměřili 
na téma „Svět kolem nás“. Děti se 
učily  orientovat  nejen  v  časových 
pojmech, ale seznamovaly se také 
s  různými profesemi a dovídaly se 
něco  nového  o  přírodě.  Zvláště 
v  „ekohrátkách“  směly  odhalovat 
tajemství života, který se s přichá-
zejícím  jarem  probouzí  v  každém 
semínku. Povídali jsme si také o li-
dech a jejich tradicích. V návaznosti 
na ně jsme v mateřské škole uspo-
řádali maškarní karneval s maska-
mi, tancem a soutěžemi. O tom, že 
se dětem líbil, se můžete přesvědčit 

i na přiložené fotografii.
Popeleční  středa  nás  9.  března 
2011 převedla do vážnějšího obdo-
bí. Farář Pavel Ryšavý udělil dětem, 
které  si  to  přály,  na  čelo  znamení 
popela  jako  výzvu,  abychom  se 
zamysleli,  jak se stát  lepšími lidmi,  
a  podnět  k  přemýšlení  nad  tím,  
v čem se chceme polepšit.
A protože naše děti  jsou radostné, 
procházíme  i  tímto  postním  ob-
dobím  s  radostí  a  láskou  v  srdci. 
Zkrášlujeme  prostředí  mateřské 
školy  výrobky  s  jarní  tématikou  
a radujeme se ze všeho krásného. 
Například z  toho,  že máme kama-
rády, a že k nim můžeme být hodní, 
i z toho, že si umíme něco odepřít.
Nezapomínáme  ani  na  pohádky, 
vždyť  i  ony  pomáhají  rozlišovat 
dobro  a  zlo.  Navštívily  jsme  proto 
divadelní představení „O Perníkové 

chaloupce“.
V  měsíci  březnu  se  věnujeme 
zvláště tématu „Jaro ťuká“ a nápo-
mocny nám v tom jsou i další lekce 
„ekohrátek“. Postupně se tak přibli-
žujeme k oslavě největších svátků  
v  roce  -  k  Velikonocům.  Předtím 
jsme ale ještě v březnu oslavili svá-
tek sv. Josefa, patrona naší školky.

Marie Přecechtělová 
ředitelka MŠ

Den učitelů

Koncem března, přesněji 28. břez-
na jsme si u příležitosti výročí naro-
zení  J. A. Komenského připomněli 
Den učitelů.
Chtěli  bychom  touto  cestou  všem 
učitelům, učitelkám, vychovatelkám 
i  správním  zaměstnancům  popřát 
v  jejich  další  práci  hodně  zdraví  
i  úspěchů.  Bez  jejich  společného 
přispění  bychom  neměli  šanci  vše 
úspěšně zvládnout. 
Patří  jim veliké poděkování  za do-
savadní práci a dosažené výsledky. 
Věříme, že tradiční tvořivost a opti-
mismus vyučujících dokáže překo-
nat i možné obtíže.

vedení školy 

Byli jsme v Kunčicích
V polovině února vyrazili naši „sed-
máci“ na  tradiční  lyžařský a snow-
boardový kurz do Kunčic pod Kra-
lickým  Sněžníkem.  Pod  vedením 
zkušeného  instruktorského  týmu 
Lenky  Holíkové,  Yvety  Gorčíkové, 
Jana  Trávníčka  a  Rudolfa  Pavlíč-
ka, brázdili celých pět dní kunčické 
svahy.  Nejlepším  vysvědčením  je 
pro všechny fakt, že přestože větši-
na dětí stála poprvé na lyžích nebo 
na snowboardech, naučila se zákla-

dy  těchto krásných zimních sportů  
a  nemusí  se  obávat  zasněžených 
svahů.  Všichni  si  užívali  krásné 
zimní počasí, příjemné zázemí cha-
ty  Sněžník  i  doprovodný  program, 
na kterém se z velké části podíleli 
sami žáci.
Poděkování  za  hladký  průběh  pa-
tří  celému  instruktorskému  týmu  
i  všem účastníkům. Věříme, že se 
v  příštím  roce  vydá  do  hor  další 
skupina nadšených sportovců. Při-
nášíme několik dokumentárních zá-
běrů.                            vedení školy



Kojetínský zpravodaj  4/11

16

Základní škola Sv. Čecha Kojetín

Debatou k porozumění 
nejen mezi žáky
 
V pondělí 21. února 2011 proběhl 
jeden  z  debatních  dnů  programu 
Debatování  napříč  osnovami  na 
Základní  škole  Svatopluka  Če-
cha  v  Kojetíně.    Aby  však  bylo 
jasné,  co  přesně  se  odehrálo, 
možná  bude  nejlepší  nejprve  se 
s  vámi  podělit    o  nějaké  základ-
ní  informace  o  tomto  debatním 
programu a také o této škole. De-
batování  napříč osnovami  je pro-
gram  sponzorovaný  Evropskou 
Unií  a organizovaný Asociací  de-
batních klubů, respektive její regi-
onální  odnoží Asociací  debatních 
klubů  Olomouckého  kraje.  Jde  
o výukový program zaměřený pře-
devším  na  žáky  středních  škol, 
kterým  jsou  vysvětleny  základy 
debaty  a  následně  je  jim  dána 
možnost  si  debatu  vyzkoušet  na 
vlastní  kůži  během  několika  kol 
zjednodušeného debatního turna-
je.  To  celé  trvá  jeden  školní  den 
a  jsou  do  toho  také  zapojeni  ně-
kteří místní učitelé, přičemž lekto-
ři  (rozhodčí),  kteří  vedou  školení 
a rozhodují debaty, jsou vyškoleni 
právě  Asociací  debatních  klubů  
a obvykle jde o zkušené debatéry 
u  nás  běžně  debatovaného  stře-
doškolského  formátu Karl Popper 
či mezinárodního WSDC.
A  do  toho  vstupuje  právě  napří-
klad Debatování napříč osnovami, 
aby pomohlo včas (již na základní 
škole) vyrovnat výchozí pozici pro 
všechny děti, ať už náleží k větši-

ně  nebo  k  jakékoli  z  menšin.  Ba 
co  víc,  v  tomto  případě  paradox-
ně jedinými žáky Sv. Čecha, kteří 
měli nějakou zkušenost s debatou 
před  tímto  debatním  dnem,  byli 
právě  ti  z  nich,  kteří  se  účastnili 
Rómské  debatní  ligy.  Většina  se 
však s  fenoménem debaty setka-
la  poprvé  skrze  Debatování  na-
příč osnovami - v několika videích  
a následném školení jim byla lek-
tory  objasněna  pravidla  debaty, 
stejně jako její cíle, smysl a mož-
nosti  jejího  praktického  využití 
v  životě.  Zvolené  téma,  na  které 
se  žáci  následně  sami  připravo-
vali,  se  týkalo  prevence  sociálně 
patologických jevů, v tomto přípa-
dě  konkrétně  kouření.  Pětičlenné 
týmy,  které  dali  dohromady  sami 
žáci, pak tvořily různé kombinace 
napříč  etnickou  příslušností  i  po-
hlavím  -  smíšené  týmy  rozhodně 
nebyly  výjimkou.  Bylo  opravdu 
potěšující  sledovat,  že  problémy 
i přednosti se týkají všech rovným 
dílem  a  že  pokud  se  dětem  do-
stává správné pozornosti a péče, 
dokážou  se  nadchnout  pro  věc  
a předvést, co v nich je.
Nakonec ještě na trochu osobněj-
ší  notu,  sám  jsem  se  tohoto  dne 

účastnil jako lektor a nejen to - na 
tu základní školu jsem sám dochá-
zel, když jsem byl asi před třinácti 
lety v páté třídě, moje teta tam učí 
a jedním z žáků v mé skupině bě-
hem  debatního  dne  dokonce  byl 
můj bratranec. Proto mě opravdu 
zajímalo,  jak  se  od  té  doby  život 
na škole proměnil a s  jakou ode-
zvou se tam debatní program se-
tká. Můj výsledný dojem bych rád 
sdělil  několika  názornými  příkla-
dy  - na začátku dávala pozor  tak 
třetina  žáků,  na  konci  se  téměř 
všichni  svědomitě připravovali  na 
debatu;  několik  jedinců  nejprve 
rušilo a tím na sebe upozorňovalo 
a dělalo  tak dojem na  spolužáky, 
aby nakonec  ti  samí dělali dojem 
na spolužáky tím, že proklamovali, 
jak budou těmi nejlepšími debaté-
ry; spor o místo u počítače, který 
začali dva žáci  „řešit“ vzájemným 
pokřikováním  a  výhružkami,  se 
jako mávnutím kouzelného prout-
ku vyřešil civilizovaně a kultivova-
ně jen na základě mého jemného 
pobídnutí ke klidnému rozhovoru; 
outsider  (Róm)  byl  přijat  ne-róm-
ským týmem a následně jim svou 
závěrečnou  řečí  vyhrál  debatu, 
což  viditelně  zvedlo  nejen  jeho 
sebevědomí,  ale  také  pozitivně 
ovlivnilo,  jak  ho  ostatní  vníma-
li.  Takových  „drobností“  se  před 
mými zraky událo opravdu hodně 
a  to mi  i  přes  veškeré  problémy, 
které  se  také  vyskytly,  dokazuje, 
že  takovéto  akce  opravdu  mají 
smysl a čím více se jich v budouc-
nosti uskuteční, tím lépe.                        

Martin Režný

Debatní liga

Ve  dnech  18.  a  19.  února  2011 
jsme  se  s  debatním  kroužkem  při 
ZŠ. Sv. Čecha v Kojetíně zúčastnili 
již třinácté celorepublikové soutěže 

v sněmovní debatě 2 x 2, která se 
konala na střední průmyslové škole 
v Jedovnicích. V této soutěži soupe-
řili naši debatéři proti týmům z Par-
dubic  a  Brna.  Konečný  výsledek 
pro  nás  skončil  trošku  zklamáním, 
protože jsme byli od prvního místa 

opravdu kousek, ale  i  tak můžeme 
být spokojení, jelikož z dvaceti sou-
těžních  týmů  jsme  obsadili  druhé  
a třetí místo. 

DK RDL ZŠ. Sv. Čecha 
pod vedením Mariana Gábora
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Kadeřnická přehlídka 
ve školní družině

Ve středu 23. února 2011 byla ven-

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
ku velká zima, a proto jsme se ve 
školní  družině  rozhodli,  že  se  za-
hřejeme. Zapnuli jsme fény a kulmy  
a všichni mohli  ukázat  své kadeř-
nické umění. Jednalo se o 2.  roč-

ník  přehlídky  kadeřnické  tvorby 
s názvem „Splašené kadeře“. 
Jak už je u nás zvykem, nebyly to 
účesy  jen  tak  obyčejné,  ale  velmi 
netradiční a bláznivé. Nálada spo-
lu s tvůrčí atmosférou byly napros-
to skvělé. 
Přišli  se  na  nás  podívat maminky 
babičky i tatínkové. 
Velké  poděkování  patří  i  Barboře 
Čtvrtníčkové,  dřívější  žákyni  naší 
školy  a  budoucí  kadeřnici,  která 
nám předvedla své krásné účesy.

Alice Stonová

Sešli jsme se 
na křižovatce

Ač oslaben, přesto s nadšením se 
Debatní klub Gymnázia Kojetín zú-
častnil Třetího turnaje XVI. ročníku 
Debatní ligy, který proběhl ve dnech 
25.  -  27.  února  2011  v  krásném 
městě  nesoucí  název  Česká  Tře-
bová, snad proto podtitulek turnaje 
zněl „Na křižovatce“.
Osazení týmů nemálo zkomplikova-
lo chřipkové období, i přesto však z 
naší školy vycestovaly dva týmy. Na 
letošní školní rok bylo zvoleno téma 
islámské  civilizace  „Zákaz  nošení 
burek v Evropě přináší  více škody 
než  užitku“  a  druhé  znělo  „Za  ur-
čitých okolností by vláda měla  lhát 
svým občanům“. Klání, kromě zmí-
něných  připravovaných  tezí,  jako 
vždy  probíhalo  i  na  nepřipravené 
teze, a to zda by komunitní dobro-
činná činnost měla být povinná pro 
studenty SŠ  v  jejich  volném  čase, 
zdali by se EU měla více angažovat 
ve světových záležitostech nebo že 
zákaz výstavby muslimských nábo-

ženských staveb v evropských ze-
mích je krok špatným směrem.
Protože se turnaje zúčastnili nováč-
ci, rozhodla  jsem se pojmout tento 
článek  formou  rozhovoru.  Dotazo-
vaná  je úplná začátečnice z kvinty 
Jana Macourková.
Jaký byl tvůj první dojem z deba-
ty? „Musím říct, že ze začátku mi to 
připadalo  jako jeden velký zmatek. 
Hodně lidí z celé republiky (včetně 
Pražáků), já osobně jsem skoro ne-
věděla, kdo debatuje a kdo  je  roz-
hodčí  a  například  hledání  pokoje 
nebo  třídy  na  debatování,  to  jsou 
kapitoly samy pro sebe.“
Jaké jsi měla pocity před turna-
jem a po něm? „Před turnajem jsem 
se bála takových věcí,“ povzdechne 
„jako že nebudu třeba vědět co říct, 
že budu celou dobu mlčet, nebo že 
řeknu nějakou hloupost. Uklidňova-
lo mě hodně lidí (za což jim mimo-
chodem  hodně  děkuju),  ale  stejně 
jsem jim nevěřila a nechápala jsem, 
jak můžou být tak v pohodě. Všichni 
rozesmátí a  já  jsem své spolubyd-
lící  neustále  štvala  větami:  „Já  se 
bojím“,  nebo  „Musím  Ti  to  odříkat 

ještě  jednou,  neumím  to.“  Rady, 
které jsem dostávala před i během 
turnaje,  mi  sice  pomohly,  ale  se 
zkušenostmi ze samotného turnaje 
se to nedá srovnávat. Jedna oprav-
dová debata se vyrovná stovce rad 
opakovaných  stále  dokola.“  S jis-
totou v hlase a pevným výrazem 
dodá: „Osobně si myslím, že jsem 
se posunula dál, v komunikativních 
a  debatních  ohledech,  než  jsem 
byla předtím.“ 
Jak  ses cítila mezi, promiňte ten 
výraz, "kravaťáky" a vůbec, jak 
na tebe působilo konstantní do-
držování etického kodexu? „Mně 
osobně  se  to  líbilo,  i  když  pobíhat 
celý den v botách na podpatku je za-
jímavé,“ dodává s úsměvem. „Spíš 

Jak jsme vítali jaro...
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Ani moc, ani málo
Prostě  toho bylo  tak akorát. Samo-
zřejmě mluvíme o programu Veřejné 
akademie dne 3. března 2011. Divá-
ků sice mohlo přijít víc, ale s tím asi 
nenaděláme nic. Nemoci, možná po-
hodlí domova, kdo ví? Těch přítom-
ných asi 150 si snad užilo své. Určitě 
nelze popisovat jednotlivá vystoupe-
ní, snímky  jistě vypoví víc. Alespoň 
však telegraficky, aby byl čtenář tzv. 
v obraze. Sbor Prima nota byl prima. 
S přijatelným výrazem a zaujetím si 
členové zazpívali čtyři písně, z nichž 
ta od Beatles byla možná posluchač-
sky  nejpůsobivější.  Here  Comes 
The Sun.  Kdo by si nepřál slunce? 
Energie,  té má  jistě  dost. A  potom 
taky  Bětka  Küchlerová,  která  opět 
suverénně  za  doprovodu  učitelky 
Miluše Venclíkové zahrála Rondo od 
Camila Saint-Saëns. Pak ještě chvíli 
zněly  klavírní  klávesy  pod  rukama 
Marka Raclavského a následoval ta-
nec. Vrcholná ukázka standardních 

a  později  ještě  latinskoamerických 
tanců  v  provedení  Jany  Dostálové 
a  Jana  Kotka,  Daniela  Sucharski  
a Nikoly Kočnarové. Všichni zmíně-
ní  jsou členy kroměřížského  taneč-
ního klubu Gradace a nutno přiznat, 
že jejich oba vstupy opravdu gradaci 
měly. Studentská parodie na Poled-
nici s názvem Požírač od dvou On-
dřejů  -  Mořického  a  Gardavského 
s  pomocí  „Požírače“  Erika  Szcotky 
určitě  program  také  oživila.  Všich-
ni  jsou  nadějní  tvůrci  ze  sekundy.  
A  hudba  znovu:  Petr  Vitík,  jinak 
rocker  a  opora  závěrečné  formace 
Narychlo, zahrál na akustickou kla-
sickou španělskou kytaru dvě melo-
dické skladby od holandské autorky 
žijící  v  Německu  Marie  Linneman. 
Píseň  lásky  a  Hlava  v  oblacích  - 
tak  se  jmenovaly.  O  lásce  ještě 
řeč  bude a  vzhůru míří  jistě mnozí  
z účinkujících. Ve svém oboru třeba 
Honza Krčmař. Vicemistr ČR žong-
loval  s  revolvery,  občas  i  vystřelil,  
a pak ještě předvedl trikové lasování, 

v čemž je dokonce dvakrát mistrem 
ČR a vicemistrem Evropy. To je cel-
kem hodně vysoko. Baleríny z tercie 
byly sice z důvodu nemoci o třetinu 
(místo devíti šest) oslabeny, ale bez 
nich by to nebylo ono. Samozřejmě 
ani  bez  hochů  z maturitního  roční-
ku se smyslem pro recesi a legraci. 
Jejich  Popoluška  by  jistě  chyběla.  
A závěr první  části  patřil Dáše No-
sálové.  Její  vystoupení  je  vždy  zá-
žitkem. Tentokrát přizvala AleKa ze 
skupiny Bethrayer a společně akus-
ticky  předvedli  svůj  projekt  Painful 
Flower.  Nebylo  snad  možno  první 
část skončit lépe.
Druhá  třetina  patřila  divadlu.  Ve 
vlastní  dramatické  jednoaktovce 
Lék na  lásku od Kristýny Strašáko-

mi vadilo, když někdo na debatu při-
šel v riflích a  tričku. Rychle  jsem si 
zvykla na to, co ano a co ne.“
Myslíš si, že je debatování pří-
nosné? Co ti první turnaj vzal a 
co ti dal?  „Přínosné si myslím, že 
je, že se člověk naučí mluvit a pře-
devším  jednat  s  lidmi  i  jiným  způ-
sobem,  než  je  zvyklý  z  běžného 
života. Naučí se efektivně „dohado-
vat" o různých tématech (a že jsou 
občas dost zajímavá),  i když často 

není  lehké  zastávat  něco,  s  čím 
nesouhlasíme. Co mi vzal? Nevím 
o  ničem,  co  by mi měl  turnaj  vzít.  
A dal? Krom toho, co jsem už zmíni-
la, to bylo hodně zajímavých a sym-
patických lidí a spousta zážitků.“
Budeš se debatování věnovat i 
nadále?  „Brzy  zřejmě  začnu  lidi 
okolo  sebe  otravovat  tím,  jak  se 
moc těším na další turnaj, takže od-
pověď je jednoznačně: Ano!“
Co bys ve zkratce vzkázala „ne-

debatérům“?  „Hodně  ve  zkratce? 
Pojďte do toho! Je to zábava. Věřte, 
že to stojí opravdu za to!“ směje se 
Jana.
Mně nezbývá, než jen závěrem do-
dat, že Jana i Michael udělali velké 
pokroky a obrovský kus práce a to 
nejen pro sebe. Našemu klubu přeji 
štěstí  do  dalších  turnajů,  jeden  už 
tluče na dveře…
 Za debatní klub Gymnázia Kojetín

Klára Ligurská
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Vrškománie 
pro Michalku

V  únorovém  čísle  Kojetínského 
zpravodaje  jsem  vás  informovala  
o  nemocné  Michalce  Macurové  
a jejím jménem vás požádala o po-
moc při sbíraní vršků z PET  lahví. 
Jistě jste zvědaví, kolik vršků se již 

podařilo nasbírat.
Po  třech  sběrných  dnech  se  na 
Gymnáziu Kojetín podařilo nashro-
máždit zhruba 47 kg vršků. Na sa-
motném  gymnáziu  studenti  nasbí-
rali  14,5  kg  vršků  a  zaměstnanci 
gymnázia  9  kg  vršků.  Kojetínská 
veřejnost pak naši sbírku podpořila 
23,5 kg vršků. 
Nezapomeňte, že vršky se vybírají 

na  gymnáziu  každé  druhé  pondělí  
v měsíci od 9 do 11 hodin (11. 4., 9. 
5. a 13. 6.) a každou čtvrtou středu 
v měsíci od 15 do 17 hodin (27. 4., 
25. 5. a 22. 6.)

Za všechny vršky děkuji a věřím, že 
podpoříte i další sběrné dny! 

Zuzana Kebzová

Gymnázium Kojetín
vé a Milana Ligače se vedle autorů 
představili  všichni  herci maturitního 
ročníku  -  Marek  Machalík,  Honza 
Palička, Tomáš Šestořád, Pepa Gry-
gar a Michal Axamit. Bude nám po 
nich  smutno  a  jako  zahřívací  kolo 
na divadelní festival v následujících 
dnech a týdnech to bylo dokonalé.
No a rychle k závěru. Ten patřil rock-
ovému  kvintetu  Narychlo.  Jedna  
z  dalších  možností  představit  se 
před  veřejností  jistě  přispěla  k  dal-
šímu  krůčku  ke hvězdám. Přejeme 
jistě, aby se to všem, včetně už zmí-
něného Petra Vitíka, dařilo. Ani jeho 
bratra  Radka  však  nemůžeme  ne-
jmenovat, protože bez jeho přínosu 
a technické pomoci by se celá aka-
demie uskutečňovala velmi složitě.
Na  konec  je  třeba  ještě  zmínit,  že 
moderování se s úspěchem zhostili 

Dominika  Fidrová,  Petra  Procház-
ková a Honza Skalík. Těšíme se na 
další  příležitosti  k  předvedení  toho 
nejlepšího, co naši žáci dovedou.
Fotodokumentaci z akce pořídil jako 
host  Zdeněk  Schovanec  a  touto 
cestou mu  děkujeme.  Více  snímků 
na http://www.zdenekschovanec.es-
tranky.cz/fotoalbum/ostatni/. 

Miroslav Matějček

DDM Kojetín informuje

První Ralley domeček

Ve  čtvrtek  10.  března  2011  se 
uskutečnila  první  odpolední  ralley 
pro milovníky autíček na ovládání. 
Jezdilo  se  přes  různé  překážky  
a  nástrahy.  Závodníci  vyzkoušeli, 
jak  výkonné  jsou  jejich  oblíbené 
vozy na dálkové ovládání. Vítězové 
jsou  následující:  Lukáš  Žigmund, 
Eliška  Takačová  a  Michal  Takač. 
Všichni  získali  diplomy  a  sladké 
odměny za úžasné výkony.

ep

Jarní dětský ples

Ve společenském oděvu strávily děti 
páteční odpoledne 11. března 2011 
na  Jarním dětském plese  s  volbou 
krále a královny jara. K příjemně strá-
venému času přispívaly soutěže pro 
děti,  vystoupení  členů  z  tanečních 
kroužků  Kvítko,  Orientálních  tan-
ců a Gate,  tombola  i diskotéka. Na 
závěr plesu byla vyhodnocena krá-
lovská družina (Petr Zaoral, Andrea 
Jedináková, Lucie Rádlová, Helena 
Bártová), která doprovodila královnu 

Adrianu Krčmařovou a krále Martina 
Floru. Vládnoucímu páru byly předá-
ny koruny, šerpy a odměny.  po

Rodiny, pojďtě si hrát!

Stále  máte  možnost  získat  hrací 
kartu a vstupní modrou samolepku. 
Čekají vás neopakovatelné zážitky 
i  lákavé odměny - rodinné vstupné 
do  AQUAPARKU,  ZOO,  BONGA, 
upomínkové  předměty,  sladkos-
ti… Tyto hry jsou součástí projektu 
„Obec přátelská rodině“. 
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Hanácká písnička

Dům dětí a mládeže Kojetín pořádal 
dne 19. března 2011 v sále Hotelu Pi-
vovar okresní kolo postupové soutě-
že ve zpěvu lidových písní „Hanácká 
písnička“. Akce se zúčastnilo 20 sou-
těžících.  Vystupovali  ve  třech  věko-
vých kategoriích a každý zpěvák za-
zpíval dvě hanácké písně. Odborná 
porota (Marie Pachtová, Eva Kama-
rádová  a Anna Matějčková)  vybrala 
ty  nejlepší  z  každé  kategorie,  kteří 
postoupili do krajského kola soutěže 
„O  hanáckyho  kohóta“  v  Prostějo-
vě. Gratulujeme všem soutěžícím a 
děkujeme vyučujícím, vedoucím pě-

veckých sborů a také rodičům dětí za 
morální podporu a vzornou přípravu 
mladých zpěváčků. Umístění  soutě-
žících je následující: 

I. kategorie:
1.  místo  -  Veronika  Vránová  -  ZŠ  
a MŠ Tovačov,
2.  místo  -  Lenka  Nováková  -  DDM 
Hranice,
3. místo - Anna Kosková - DDM Hra-
nice,
Čestné  uznání  - Alexandra Šťastní-
ková.

II. kategorie:
1. místo  -  Daniela  Piteková  -  DDM 
Hranice,

1. místo - Magdaléna Jehlářová - ZŠ 
Za mlýnem, Přerov,
2. místo -  Anna Hetmanová - ZŠ Za 
mlýnem, Přerov,
3. místo - Terezie Rajtarová - Haná-
ček Troubky n. B.

III. kategorie:
1. místo - Adéla Frydrychová - Gym-
názium Hranice,
1. místo - Michaela Matušková - Ma-
leníček  Lipník n. Bečvou,
2. místo -  Marie Budišová - DFS Ječ-
mínek Mysločovice,
3. místo - Daniela Grmolcová - Gym-
názium Hranice.

po

Dopravní výchova
- výukový program pro 3. - 9. třídy 
 - ve spolupráci s BESIP Olomouc, 

Policií ČR Kojetín, 
Městskou policií Kojetín 

a ČČK Přerov

- I. skupina: 3. - 5. třídy 
(dopravní testy, řešení
 praktických situací 

na mobilním dopravním hřišti, 
první pomoc, práce s mapou, 

vybavení jízdního kola, 
dopravní značky, 
jízda zručnosti -
 „Mladý cyklista“)

- II. skupina: 6. - 8. třídy 
(Na kole kolem Moravy 
- závod na kolech)

- III. skupina: 9. třídy 
(První pomoc v praxi)

„Strome, kamaráde“
 - výtvarná a fotografická 
soutěž pro jednotlivce 

i kolektivy
 - vyhlášena od 1. 3. 2011,

DDM Kojetín informuje

I. kategorie II. kategorie III. kategorie

20. 4. 2011
Den Země

na Masarykově nám. 
„S lesníkem ve městě“

„Komu se nelení,
 tomu se zelení“

28. 4. 2011
Praktická terénní exkurze

 žáci 7. - 9. tříd budou  
v lese plnit praktické úkoly 

- poznávat druhy stromů, keřů 
a bylin, bude řešena problematika 
druhové skladby lesního porostu, 
složení jednotlivých lesních pater

29. 4. 2011
Taneční soutěž

Velikonoční prázdniny
 - nutné přihlásit se 
do úterý 19. 4. 2011

21. 4. 2011
Výlet do Bonga

22. 4. 2011
Výlet do Aguaparku

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:
Výtvarné práce  

z přírodnin vytváří 
tyto kategorie:

I. kategorie: 3 - 5 let

II. kategorie: 6 - 11 let

Práce označte údaji:
 jméno a příjmení autora, 

datum narození, 
adresa, název díla.

Odevzdejte 
do 15. 4. 2011 
na DDM Kojetín.

Fotografické soutěže  
se můžete zúčastnit 

v násedujících kategoriích:

I. kategorie: 12 - 15 let

II. kategorie: 16 - 18 let

Jednotlivé fotky zašlete na  
email: ekologie@ddm.kojetin.cz, 

uveřejněny budou 
na www.kojetin.cz/ddm

Práce zasílejte 
do15. 4. 2011  

na DDM Kojetín.
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2. - 7. července 2011
Cyprinus caprio

- stanový rybářský tábor na Pálavě

11. - 15. července 2011
„U nás v Kocourkově“
-  příměstský tábor, 

soutěže, hry, 
koupání, 

plavba parníkem, 
návštěva ZOO

Letní tábory DDM Kojetín
11. - 15. července 2011

„Na kouzeném koberci“
- pobytový tábor v Luhačovicích, 

výtvarná činnost, koupání,
 ochutnávka pramenů a oplatků

17. - 29. července 2011 
„Asterix a Obelix“

- stanový tábor v Nejdku 
u Bělotína, celotáborová hra, 

soutěže, kamarádi, výlety, odměny

15. - 19. srpna 2011
Příměstský tábor
 pro děti od 1. třídy

20. - 25. srpna 2011
„Soptíkovo dobrodružství“

- tábor pro malé hasiče

více na www.kojetin.cz/ddm

Městská knihovna Kojetín

Z březnových 
akcí knihovny

V  měsíci  březnu  navštívili  knihov-
nu žáci prvních až čtvrtých tříd ZŠ 
nám. Míru a ul. Sv. Čecha a zúčast-
nili se tak lekcí informační výchovy. 
Náplní těchto akcí bylo první sezná-
mení s knihovnou, zacházení s kni-
hou, uspořádání fondu v knihovně, 
výpůjční řád knihovny (1. třídy), zá-
kladní žánrové a tématické rozděle-
ní knih, titulní list v knize, ilustrátoři 
dětských  knih  s  praktickým  cviče-
ním  (2.  třídy),  rozdíl  mezi  beletrií  
a naučnou literaturou, značení a čle-
nění obou skupin, kniha a její části 
-  s  praktickým  cvičením  (3.  třídy), 

čtenářské  katalogy  v  knihovně  
a  vyhledávání  katalogizačních  zá-
znamů  -  s  praktickým  cvičením  
(4. třídy).
Pro děti ze školních družin byla při-
pravena akce „Hrajeme si na detek-
tivy“. Na základě přidělených úkolů 
v návaznosti na získané informace 
z lekcí informační výchovy vyhledá-
valy konkrétní knihy po celé půjčov-
ně dětského oddělení nebo soutěži-
ly v poznávání pohádkových dvojic. 
Že se opravdu bavily, o tom svědčí  
i přiložené fotografie z těchto akcí.
Čtenáři  vyšších  ročníků  zase  měli 
možnost  řešit nejrůznější  „Literární 
rébusy“. Po celý měsíc malí  i velcí 
vyplňovali  anketu  o  nejoblíbeněj-
ší knihu  loňského roku -  jak  to do-

Připravujeme na duben

Na  měsíc  duben  připravujeme  ve 
spolupráci  s  Centrem  sociálních 
služeb  Kojetín  zábavné  odpoled-
ne  s  názvem  „Pohádková babič-
ka“. Akce se bude konat ve středu  
6.  dubna  2011  ve  14  hodin  ve  Ví-
ceúčelové    Klubovně  na  DPS  Dr. 
E.  Beneše  3.  Předpokládáme,  že 
se  zúčastní  spousta  babiček  (i  dě-
dečků)  se  svými  vnoučaty,  a  že  si 
budeme  společně  číst  i  vyprávět  
o knihách.

padlo,  se  dozvíme  v  příštím  čísle 
Zpravodaje,  zrovna  jako  fakt,  kdo 
byl vyhlášen čtenářem roku 10/11.

Hana Divilová

Zajímavou akci připravujeme také ve 
spolupráci s nakladatelstvím THOVT 
Praha - „Motivační hry na podpo-
ru čtenářství“ pro žáky základních 
škol - termín bude upřesněn.
Pokračovat  budeme  (ve  spolupráci 
s mateřskou školou)  i  v akci „Celé 
Česko čte dětem“ - v dubnu se děti 
mohou  těšit na besedy „Hrátky se 
zvířátky“.
Všechny uvedené akce  jsou zamě-
řeny na podporu čtenářské gramot-
nosti a  rozvoj vztahu dětí ke knižní 
kultuře.                      

Hana Divilová
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Z březnových akcí MěKS Kojetín
Premiéra DS Hanácká scéna MěKS Kojetín, Woody Allen: Zahraj to znovu, Same (4. března 2011)

Obnovení tradice Vodění medvěda ulicemi Kojetína zájmovými soubory MěKS Kojetín (Hanácká beseda, Hanácká 
scéna, Lucky While, Cantas) s domácí zabijačkou na náměstí, v masce medvěda starosta Jiří Šírek (5. března 2011)

Dětský karneval „Strašidýlka“ s Divadlem Koráb Brno (6. března 2011)
foto: Petr Gremlica
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Divadelní Kojetín 2011
Čas se naplnil  a Divadelní Kojetín 
2011, který jsme prožili s divadelní-
ky  z  různých moravských měst,  je 
minulostí.
Týden plný divadla (16. - 20. března 
2011), které nám ochotníci ochotně 
předvedli  v  našem městě,  byl  ná-
ročný, ale stál rozhodně za to prožít 
ho společně s nimi.
Od středečního  rána do nedělního 
dopoledne se v Kojetíně představilo 
dvanáct divadelních souborů. Letos 
odborná porota hodnotila inscenace 
her  osmi  divadelních  souborů  (DS 
Brnkadla  Brno  byl  ze  soutěže  vy-
řazen za účast ve Slavičíně), udě-
lila  několik  individuálních  ocenění 
a doporučila tři soubory na Celostát-
ní přehlídku hudebního a činoherní-
ho divadla Divadelní Děčín 2011.
Individuální  ocenění  jednotlivců 
byla  rozdělena do dvou kategorií  -  
v  nižší  kategorii  udělila  porota  ně-
kolik čestných uznání a vyšší oce-
nila diplomy.

Čestná uznání:
- Vladimír GOLDA za  dramaturgii 
inscenace hry Krize aneb Ještě jed-
na pohádka o lásce,
- Zdeněk HILBERT za roli Odyssea 
ve stejnojmenném muzikálu,
- Olga PITELOVÁ  za  roli  Claire 
v inscenaci hry Služky,
- Ivana ŠMELOVÁ za roli Solange 
v inscenaci hry Služky,
- Roman ŠVEHLÍK za scénický de-
sign v inscenaci hry Tulení žena,
- Roman ŠVEHLÍK  za  dramatur-
gický  výběr  inscenace  hry  Tulení 
žena.

Diplomy:
- Milan LIGAČ  za  roli Allana  Feli-
xe v inscenaci hry Zahraj to znovu, 
Same, 
- herecký kolektiv Divadla bez 
střechy Vyškov  za  soustředěnou 
jevištní souhru v inscenaci hry Krize 
aneb Ještě jedna pohádka o lásce,
- Michal HEGER za režii inscenace 
hry Růže pro Algernon s přihlédnu-
tím k dramatizaci a scénografii,
- Milan ONDRUCH  za  roli Charlie 
Gordona v  inscenaci hry Růže pro 
Algernon,
- Zdeněk HILBERT  za  scénář 
a hudbu k inscenaci muzikálu Odys-
seus aneb Leporelo ro(c)ku,
- Alexandr NOVÁK za režii  insce-

nace hry Služky,
- Alois KUMMER za  roli Milostivé 
paní v inscenaci hry Služky,
- Romana MALINSKÁ za roli Anny 
v inscenaci hry Báječná Anna.

Po  18  let  byl  pokaždé  vyhlášen 
vítěz  Divadelního  Kojetína,  letos 
tomu  tak  poprvé  nebylo.  Poprvé 
v  historii  Divadelního  Kojetína  to 
bylo hned několik  vítězů,  kteří  byli 
na  návrh  odborné  poroty  doporu-
čeni  na Divadelní Děčín  2011  bez 
uvedení pořadí.
Tato změna vyplývá z propozic Di-
vadelního  Děčína,  kdy  postupové 
přehlídky  ztratily  právo  na  přímou 
nominaci.  Na  jednání  programové 
rady,  která  se  konala  31.  března 
2011  v  Praze,  bylo  poté  vybráno 
18 inscenací ze všech doporučení, 
které se zúčastní Divadelního Děčí-
na 2011  (není známo do uzávěrky 
KZ). Toliko na objasnění této nemilé 
změny.
Odborná  porota Divadelního Koje-
tína  2011  doporučila  k  výběru  na 
Divadelní Děčín 2011 celkem tři in-
scenace bez uvedení pořadí, dopo-
ručení všech vítězných souborů má 
tedy stejnou váhu.

Doporučení na celostátní přehlídku 
Divadelní Děčín 2011:
- DIVADLO BEZ STŘECHY VYŠ-
KOV za  inscenaci  hry  Krize  aneb 
Ještě jedna pohádka o lásce,
- DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV 
za  inscenaci  muzikálu  Odysseus 
aneb Leporelo ro(c)ku,
- DIVADELNÍ SPOLEK KROMěŘÍŽ 
za inscenaci hry Báječná Anna.

Tradiční slova díků
- vám všem, kteří  jste se jakýmko-
liv způsobem na realizaci přehlídky 
úspěšně podíleli,
-  zúčastněným  divadelním  soubo-
rům,  bez  kterých  by  se  přehlídka 
v Kojetíně neuskutečnila,
- všem věrným divákům, kteří pod-
pořili účastí festival,
-  odborné  porotě  (ve  složení  Vít 
Závodský  z  Brna,  Miroslava  Ern-
stová  z  Kojetína,  Petra  Kohutová 
z Karlových Varů a Dušan Zakopal 
z Ostravy),
- Městu Kojetín a Ministerstvu kultu-
ry ČR za finanční podporu,
- všem sponzorům přehlídky,

- reportérům Divadelního Koječáka, 
kteří  pracovali  ve  dne  v  noci,  byli 
stále  ve  střehu  a  výsledek  jejich 
práce  pochvalně  zhodnotili  všichni 
návštěvníci  přehlídky  (celkem šest 
čísel na www.kojetin.cz/meks),
- studentům - moderátorům z míst-
ního gymnázia,
- našim mladým Hanákům, že sty-
lově přivítali soubory v našem měs-
tě,
-  fotografce Janě Večeřové za po-
řízení  fotografií  ze  všech  předsta-
vení,
- Marušce Němečkové za umělecky 
napsané diplomy,
- místním hasičům a všem přízniv-
cům divadelní přehlídky v Kojetíně, 
kteří přispěli ke zdárnému průběhu 
celého festivalu.
Velké  poděkování  a  také  obdiv  si 
zaslouží  kolektiv  pracovnic  a  pra-
covníků Městského kulturního stře-
diska  Kojetín  -  Alena  Jurmanová, 
Kateřina  Krčmařová,  Jana  Nová-
ková,  Pavlína  Dvořáková,  Monika 
Nováková  a  mistr  zvuku  a  světel 
Zdeněk Novák. Tento sehraný  tým 
perfektně  zvládl  a  absolvoval  celý 
festivalový  týden  ke  spokojenosti 
všech.  Ze  srdce  jim  děkuji  a  jsem 
ráda,  že  jsou  to  lidé  na  správném 
místě!
S  19.  ročníkem  Divadelního  Ko-
jetína  2011  se  loučím  i  já  a  přeji 
Kojetínu,  aby  stále  zůstal  městem 
divadla!

-svah-

Theater poetry
Šťastnou a veselou
Rok se s rokem sešel,
náš tým se znova sešel.
Do redakce jsme dnes přišli
a na divadlo lidi přišli.
Všichni se moc těšíme,
snad se taky těšíte,
třetí gong když slyšíte, 
tak hned do sálu běžíte.
Rok se s rokem sešel,
Koječák hlavu nevěšel:     
Do letošní přehlídky
máme pěkný vyhlídky.
Přejem zdraví, štěstí, lásku,
ni v divadle Na provázku,
ni v Huse či Národním
nebo třeba Zlín,
nemaj na náš Divadelní Kojetín!

Terka Panáková
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16. března 2011 - Divadlo Pohádka Praha - Radúz a Mahulena

16. března 2011 - DS Hanácká scéna MěKS Kojetín - Zahraj to znovu, Same

17. března 2011 - Divadlo Koráb Brno - O perníkové chaloupce

17. března 2011 - Divadlo bez střechy Vyškov - Krize aneb Ještě jedna pohádka o lásce

16. března 2011 - Slavnostní zahájení přehlídky (pěvecký soubor Cantas Kojetín)

Divadelní Kojetín 2011
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18. března 2011 - DS J. K. Tyl Brodek u Přerova - Král zvířat

18. března 2011 - Divadlo Štěk & spol. Hranice - Růže pro Algernon

18. března 2011 - Divadlo Dostavník Přerov - Odysseus aneb Leporelo ro(c)ku

19. března 2011 - DS Netrdlo - divadélko Zdeňka Řehky Vyškov - Služky

17. března 2011 - Dobrovolné divadlo Tovačovské - Ducháčkové

Divadelní Kojetín 2011
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19. března 2011 - Divadelní spolek Kroměříž - Báječná Anna

19. března 2011 - III. Divadelní candrbál - Bowling City Kojetín

20. března 2011 - Divadlo Brod Uherský Brod - Tulení žena

20. března 2011 - Slavnostní vyhlášení výsledků - závěr Divadelního Kojetína 2011

19. března 2011 - DS Brnkadla ASpol Brno - Kabaret Moskva

Divadelní Kojetín 2011

Foto: Jana Večeřová
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Divadelní Koječák 2011
Během  divadelní  přehlídky  vychá-
zel  časopis  s  názvem  Divadelní 
Koječák.  Pilná  redakce  ve  složení 
Hana  Hásová,  Jakub  Šírek,  Tereza 
Panáková,  Klára  Krčmařová,  Milan 
Ligač, Michal Axamit, Marek Macha-
lík,  Jan  Kramář  a  Hana  Svačinová 
stihla  za  týden  vytvořit  celkem  šest 
čísel.  Časopis  se  setkal  s  velkým 
zájmem  čtenářů,  pochvalovali  si 
ho  návštěvníci  festivalu,  divadelníci 
i  členové  odborné  poroty.  Všechna 
čísla naleznete na
             www.kojetin.cz/meks
Redakce  Divadelního  Koječáka  se 
rozhodla  obohatit  i  stránky  Kojetín-
ského  zpravodaje,  přináší  postřehy 
z  březnového  divadelního  týdne  
a uvádí několik svých rubrik.

Deník
Divadelního Koječáka
Milý deníčku,
celý  týden nechtěl  do  redakce Diva-
delního  Koječáka  nikdo  moc  chodit, 
protože pršelo tak, že by Koječáka ne-
vyhnal. Tato nečekaná skutečnost nás 
zaskočila  a  hned  zpočátku  ohrozila 
existenci rubriky Deník DK, poněvadž 
ta byla v loňském roce založena prá-
vě na zajímavých návštěvách zvenčí 
a  jejich  buchtách,  které  do  redakce 
nosily (taky zvenčí). 
S úspěšným startem, kdy se redakce 
před vydáním prvního čísla dokonce 
sešla, jsme se rozhodli, že letošní edici 
časopisu tématicky zasvětíme. Téměř 
všichni chytří Koječáci jistě ví, že příš-
tí rok bude rokem 2012, kdy nás má  
s velkou pravděpodobností potkat ko-
nec světa. Protože Divadelní Koječák 
prakticky vyrostl na Vinnetouovi a věří 
Mayovkám každé slovo, nepochybuje 

ani o téhle předpovědi. Konec světa je 
tedy  jistý, ale Kojetín má nejspíš pro 
tentokrát  výhodu,  o  které  se  čtenáři 
mohli dočíst hned v prvním čísle DK: 
„Bojíte se konce světa v  roce 2012? 
Přestěhujte se do Kojetína, jsme o tři-
cet let pozadu!“ 
A  tak  byl  DK  2011  protkán  jedním 
velkým  otazníkem,  zda  se  kojetín-
ská přehlídka  letos náhodou nekoná 
naposledy.  Náznaky  brzkého  konce 
světa přibývaly i ze stran diváků, kte-
ří  o přestávkách chodili  vyděšení do 
redakce s otázkou, jestli je tento roč-
ník  opravdu  poslední.  Začínalo  nám 
docházet,  že  s  takovým  množstvím 
obav není riziko vůbec zanedbatelné. 
Pak ale přišla nejmenovaná profesor-
ka  (Mlčochová)  s  ukazováčkem  na 
prvním  úvodníku  našeho  časopisu, 
kde  zřetelně  stálo:  „Pravděpodobně 
poslednímu  ročníku Divadelního Ko-
jetína zdar!“ Tím se obavy diváků vy-
světlovaly a  riziko brzkého konce se 
tedy zase o něco snížilo.
Pod menším tlakem okolností se pak 
konečně začaly dít věci. Jelikož Diva-
delního Koječáka zradily dešti vzdor-
né  návštěvy,  našel  si  leitmotiv  sobě 
blízký a po zbytek týdne se nesl v zo-
ologickém duchu. Vše začalo nočním 
úspěšným vyhnutím se čolkům na sil-
nici a následným úspěšným nevyhnu-
tím  se  hejnu  holubů.  Holubí  trauma 
pak  doprovázelo  vývoj  Koječáka  po 
celý týden a vyvrcholilo nálezem pta-
čího pírka pod židlí osoby, která byla 
podezřelá z postupné proměny v ho-
luba už dávno. Klárku se u vchodu do 
Sokolovny snažila zaujmout zebra ze 
země Krále zvířat a na posledním ve-
černím představení se ve druhé řadě 
usadil medvěd. Popovídal si s panem 
starostou, shodli se na tom, že chodit 
jako medvěd má tu nevýhodu, že se 

musíte dívat tlamou, a pak ještě před 
začátkem představení odešel. 
Bezesporu  nejvýznamnější  událostí 
týdne byla však  jedna  taková záleži-
tost s mlékem, kterou měl na svědomí 
pan  profesor  Matějček.  Její  význam 
je dalekosáhlý proto, že navazuje na 
loňskou  sadu Koječáků,  kde  se  pan 
Matějček učil  kupovat mléko  v  auto-
matu  vedle  Sokolovny.  Letos  jsme 
ho  o  divadelní  přestávce  požádali, 
aby nám předvedl,  jak se v  této čin-
nosti díky celoroční praxi zlepšil, a on 
ochotně souhlasil. Těžko říct, do jaké 
míry od toho můžeme očekávat další 
progresivní vývoj, ale již teď je jasné, 
že Divadelní Koječák má na co nava-
zovat.
Časopis si za celých pět dní provozu 
získal jen několik málo otevřených kri-
tik, a to dokonce méně než v loňském 
roce. Nejpřesnejší byla pravděpodob-
ně  ta od hranického souboru, že Di-
vadelní Koječák je snůška mystifikací, 
což jsme museli hned v následujícím 
čísle potvrdit. Toto označení jsme také 
zařadili do oficiálního popisu našeho 
odborného  periodika,  protože  lepší 
charakteristiku už po Hranicích těžko 
někdo vymyslí.
Přehlídka prošla úspěšným ročníkem 
s řadou kvalitních představení a vyso-
kým počtem návštěvníků  (a  to nepo-
čítáme  zástup  starších  paní,  které  si 
přehlídku spletly s výprodejem!) a dalo 
by se říct, že je ve svých devatenácti 
letech na příjemném vzestupu. Proto 
bychom  uvítali,  kdyby  byla  odpověď 
na  otázku  po  konci  světa  záporná. 
Podle závěrečného proslovu starosty 
Šírka,  který  na  naše  eschatologické 
téma navázal, to však vypadá, že příští 
rok konec světa opravdu nastane, ale 
v Kojetíně se bude ještě třicet let konat 
divadelní přehlídka.      Hana Hásová

Emailová schránka
Divadelního Koječáka
Milá Haničko,  jedním dechem  jsem 
přečetla  první  číslo  „Divadelního 
Koječáka“. Móc hezky jste to sladili. 
Všechny moc a moc pozdravuj.

Janina Dvořka Filípková
Díky  za  Koječáka.  Je  výborný, 
a nepochybuji,  že  i  úvodní  kus do-
mácích na sebe strhne  zasloužené 
ovace. Moc držím palce! Ať vše vy-
jde  ke  spokojenosti  jak  diváků,  tak 
účinkujících. Už nyní jsem si jist, že 
pokud  přenecháte  nějakou  tu  cenu 
hostujícím, bude to jen proto, abyste 

jim taky udělali radost...
Jarda Kačírek, vedoucí Signálu 64

Ahoj  všem  divadelníkům,  ředitelce 
Hance  i  celé  té  parádní  partě  oko-
lo. Po včerejším zahájení a úvodním 
představení  (výborné!)  jsem  dnes 
kulturně abstinoval,  ale  zítra  to na-
pravím Dostavníkem. Sleduji bedlivě 
všechno Vaše konání a musím říct, 
že nejen Divadelní Koječák, ale i Vy 
všichni jste zase o kus lepší. Správ-
ná parta, super nápady - je to vtipné 
a má to říz... Těším se na další čís-
la  Koječáka,  obdivuji  Vás  všechny 
a držím palce, ať vše zvládnete až 
do neděle.  Váš starosta Jirka Šírek

Tož  vám  musíme  sdělit,  že  úro-
veň  Koječáka  stoupá!!!  V  podstatě 
s Markétou sedíme u počála a řeže-
me se na střídačku... Dnes už prostě 
dělat nebudem! Jo, a s těma holuba-
ma souhlasíme, dobře jim tak...

Zdraví Iva a Markéta

Přátelé, kamarádi, musím vám říct, že 
jsem  si  svou  přítomnost  ve  vaší  pří-
tomnosti parádně užila :-) Toliko kultury 
během jednoho a půl dne je téměř ne-
únosné! :-D                 Bára Housová

Nuže  musím  říct,  děcka,  už  první 
číslo mě náramně pobavilo :-D

Verča Blablová
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Módní Divadelní
Koječák
... módní nožky
Divadelní  obuv  hraje  velkou  roli. 
Proto  jsme  se  rozhodli  věnovat  jí 
větší  pozornost,  než  by  se možná 
slušelo. 

Holub
Hned  zrána  jsme  si 
odchytli  první  oběť. 
Doslova  odchytli. 
K  šedému  oblečku 

zvolila  nápadné  červené  střevíce 
s  ostruhami,  které  na  první  pohled 
upoutají  každého Koječáka. Řekně-
me, že v prostorách naší sokolovny 
působily  tyto  nožky  rozhodně  ne-
všedně.

Leopard
Neznámá  mladá 
slečna  divačka  nás 
doslova  uhranula 
svým  svérázně  po-

jatým outfitem. Na odpolední před-
stavení si na svou spodní polovičku 
těla  oblékla  tyto  pestré  kalhoty  se 
zvířecím  vzorem,  kterými  se  přes-
ně  trefila  do  letošní  zoologické  at-
mosféry.  Boty  nazula  univerzální, 
sportovní,  kožené  -  tak  akorát  do 
momentálního  počasí.  Suché  zipy 
se nám líbí díky  jejich praktičnosti. 
Ale  večer  si  je,  slečno,  do  divadla 
fakt neberte!

Čapí nohy
Třetí  z  dnes  vybra-
ných  obuví  ve  své 
podstatě  vlastně 
ani obuv není. Pře-

sto přese všechno jsme se rozhodli 
uveřejnit ji zde jako odstrašující pří-
klad. Tenhle typ obuvi totiž toleruje-
me jedině Hadičce jako jejímu prů-
kopníkovi. Sečteno podtrženo: jestli 
chcete  být  na  začátku  jara  choří, 
směle  do  toho.  Jistě  si  vysloužíte 
pozornost  většiny,  stejně  jako  pán 
z obrázku. 

Kočka
Zástupcem  vhod-
ných  dámských  di-
vadelních  přezůvek 
se stávají  černé  lo-

dičky. Dá se  říci,  že pro ženu  je  to 
obuv vhodná prakticky ke všemu, ať 
už k džínům, nebo k sukni. Takže  lo-
dičky jsou považovány za obuv vel-
mi  širokého  využití.  Ovšem  pokud 
neumíte chodit na podpatkách, zda-
leka  se  jim  vyhněte  a  zvolte  raději 
baleríny nebo něco podobného.

Kozí nohy
A  teď  trochu  z  jiného 
soudku.  Další  boty, 
které  jsme  dnes  do 
naší  divadelně  bot-
níkové  sekce  vybrali, 

jsou  opět  univerzální.  Univerzál-

ní  kozačky  sahající  do  půli  lýtek. 
Černá  je  také  letos  opět  použitelná 
k  jakékoli  příležitosti. Do  jarního  deš-
tivého  počasí  jsou  kozačky  rovněž 
vhodné, a do divadla jakbysmet. Takže 
tyto boty byly v tomto případě zvoleny 
vhodně.

Retro surikata
V minulém módním 
postu  jsme  avízo-
vali,  že  budeme 

milovat  všechny  Koječáky,  kteří 
budou nositi  retro věci. Nebudeme 
své  tvrzení popírat, a abychom ho 
ještě  podpořili,  hlásíme,  že  námi 
vyfocená  obuv  rozhodně  retro  je. 
Můžete si snad jen tipnout, zda byl 
jejich  nositelem  muž,  či  žena.  To 
je hádanka, co?! Tyto boty se tedy 
stávají  nejuniverzálnějšími  z  celé 
rubriky.

Medvěd
Posledním  dneš-
ním  obuvnickým 
příspěvkem  je pro 
změnu  (hahaha)

příspěvek  zoologický.  Věřte  tomu, 
nebo ne,  ale  dnešní  večerní  před-
stavení bylo tak lákavé, že se na něj 
přišel podívat i sám Medvěd. Jestli 
patříte k  té části  čtenářů, která  to-
muto faktu nevěří, měli jste na dané 
představení  také  přijít.  Medvědovi 
se prý líbilo a přijde zase. Brum.

Klára Krčmařová

Milá Hani, právě jsem si dle Tvé rady 
pročetla všechna vydání „ Koječáků“ 
na vašich webovkách. Má to šmrnc, 
leccos se dozvíš, a ještě se výborně 
bavíš.  Celá  ta  partička  kolem  Tebe 
odvedla výbornou práci. Já si cením 
i velice přívětivé atmosféry kolem do-
kola...                           Eva Pěchová 

Milí  podpůrci  a  tvůrci  kojetínské 
kultury,  v  minulých  dnech  jsem  se 
snažila  kulturně  vyžít  na  přehlídce 
divadel a musím říct, že  je  fakt bez-
va,  že  se  tato  akce  v  Kojetíně  drží. 
Kromě  toho,  že  jsem  se  utrhla  od 
plotny a koštěte,  jsem zároveň vytá-
čela  rodinu  tím,  že  jsem  soustavně 
a  s  nadšením  četla  výtvory  redak-
ce  Divadelního  Koječáka,  u  kterého 
jsem  se  výborně  bavila.  Nezbývá 
mi  než  doufat,  že  vámi  avizova-
ný  konec  světa  nenastane,  proto-
že  bych  si  Koječáka  ráda  přečetla 
i další rok! Všem jsem vám chtěla po-
děkovat za nezdolné úsilí a čas, který 

této akci  věnujete. Držím vám všem 
palce, ať vás to nepřestane bavit!

Zdraví vás Dita z Měrovické vísky

Divadelní  Koječák  děkuje  celé  re-
dakci  za  to,  že  ten  divadelní  týden 
tak  hezky  zvládla,  že  nikdo  moc 
neremcal, že už chce jít dom, že se 
nikdo  neurazil  kvůli  nevhodné  pre-
zentaci  v  tisku a  nikdo moc nepro-
testoval  (skoro);  dále  za  to,  že  se 
nikdo neopil až do pozvracení (dou-
fám), že se nikdo nepobil  s hranic-
kým režisérem a nikdo se v podstatě 
ani nepohádal(!), což je teda vrchol 
úspěšné redakční spolupráce. Vaše 
články  měly  dokonce  nápad,  vtip  
a nadhled, což bych chtěla vypíchnout, 
a byla s vámi legrace a vůbec tako-
vá nějaká příjemná atmosféra (a  to 
bych chtěla taky vypíchnout). A me-
zitím se skoro pořád pracovalo, což 
je  neuvěřitelné.  Takže:  Terko,  Šíro, 
Klárko,  Míšo,  Maro,  Mildo,  Honzo 
a hlavně Divadelní Sváčo, moc díky 

za skvělou práci!:-)     vaša Hadička

A  já  bych  zase  na  oplátku  za  celou 
redakci  chtěl  poděkovat  moc  a  ješ-
tě  víc  Hadičce,  a  hlavně  ji  pogratu-
lovat,  že  jí  teda  nenarostlo  to  vole 
a že to zvládne i s devíti prsty :-)      Šíra

Děcka moje zlatá, chtěla bych vám 
moc  poděkovat  za  to,  co  jste  za 
ten týden dokázali ze sebe vyplodit 
a  krásně  v  šesti  číslech  časopisu 
Divadelní Koječák uveřejnit! Úroveň 
časopisu  byla  vysoká,  pochvalovali 
si ji všichni diváci, porota i herci (až 
na  ty mystifikace!  fakt!). Opět  jsem 
se  s  vámi  super  bavila,  nasmála 
a  omládla  tak  o  dalších  deset  let. 
Ještě jeden ročník a stane se ze mě 
vaše spolužačka! Fakt vám všem  - 
Hadičko, Šíro, Klárko, Terez, Míšo, 
Máro, Malínku, Honzo  i  ty  Žmolíku 
(myslím, že aj Husar psala nějakou 
básenku) patří moje velikánské díky! 
Moc  vám dík,  že  jste,  a  že  fandíte 
kojecké kultůře.             vaša Svača
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Kam za kulturou

Výstava děl významných kojetínských rodáků
MariE GardavSKá,

STaNiSlav hlObil ST.,
GuSTav vOŽda, vOJTĚCh ŠTOlfa,

vladiMÍr NOvOTNý
Výstava otevřena od 11. dubna do 29. dubna 2011

Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

Zájezdní vystoupení - komedie
divadelního souboru Hanácká scéna MěKS Kojetín
Woody Allen: zahraJ TO zNOvu, SaME

- úterý 5. dubna 2011 - 19.30 hodin
Zámeček Kovalovice

- pátek 8. dubna 2011 - 19.30 hodin
Kulturní dům Troubky

- pondělí 11. dubna 2011 - 19.30 hodin
Kulturní dům Popůvky

- úterý 19. dubna 2011 - 19.30 hodin
Kulturní dům Chropyně

- čtvrtek 28. dubna 2011 - 19.30 hodin
Kulturní dům Křenovice

Páteční divadla
aneb Neseďte v pátek doma - seďte v divadle!

Předplatné:
☺bláziNEC

pátek 22. dubna 2011 - 20.00 hodin
Uvádí: Divadlo Di Goknu Rožnov pod Radhoštěm

Divadelní inscenace autora Pavla Němce.
"Příjemné podívání na nepříjemné věci" 

Absurdní drama o tom, co (z)můžeme a ne(z)můžeme...
Doporučení na celostátní přehlídku Divadelní Děčín

z postupové přehlídky Karolinka.
Sokolovna Kojetín, vstupné: 60 Kč

☺SMÍŠENÉ dvOuhrY
pátek 20. května 2011 - 20.00 hodin

Uvádí: Divadlo Amadis Brno
Divadelní komedie Mixeda Doublese.

Láska, něžnost, ale také zášť, nechuť ke komunikaci
a vysloveně otevřené nepřátelství - i tak se může vyvinout 

manželství po padesáti letech společného života.
Záleží jen na nás, kterým směrem se vydáme.

Doporučení na celostátní přehlídku Divadelní Děčín
z postupové přehlídky Dačické kejklování.
Sokolovna Kojetín, vstupné: 60 Kč

Možnost zakoupení předplatného se slevou
na obě páteční divadla (22. 4. a 20. 5.): 99 Kč

Pro rock(chtivé) 
bEThraYEr MEaTflY fEST

sobota 23. dubna 2011 - 18 hodin
Kapely: DEBUSTROL (thrash-thrash-thrash - česká 
thrash metalová LEGENDA, kde stojí v čele sám
velký Kolinss!!! Kytarista, zpěvák a ostřílený

harcovník se svojí sebrankou!)
DARK GAMBALLE (crossover - kapela, která má
tady v okolí hodně silné jméno - stálice, kapela,
která se může pochlubit kromě pořádajících

Bethrayer nejčastější účastí na tomto festivale!)
 BETHRAYER (thrash-core groove metal - domácí
pořádající kapela a ikona v jednom, která oslavila
začátkem roku 2011 svých 20 let na scéně!!!

Na festivalu představí nové skladby po herní pauze,
kterou si nyní dopřává!)

LOCOMOTIVE (heavyweight metal - těžkotonážní
metalový buldozer bez kompromisů!)

SATISFUCKTION (rock / metal - energická, melodická 
kapela se stále rostoucí moravskou popularitou!)

OVERHYPE (nu-metal - mladistvá dravost
a energie od prvního tónu!)

HEADOFF (death-hardcore-groove - kapela kytaristy
Bethrayer - Tommyho, ve které na posledních

koncertech zaskakoval na postu zpěváka i basák
Bethrayer - AleK, uvidíme v jaké sestavě nastoupí tady,

ale od začátku až do konce bude drtit koule!)
DESCENT OF THE SCARLET SKIES (metalcore -
klasický moderní metalcore z Brna. Nováčci na scéně!)

Sokolovna Kojetín, vstup: 150 Kč

Sportovní dopoledne nejen pro ženy a dívky 
CviČME v rYTME (7)

sobota 30. dubna 2011
Prezentace: 8.30 - 8.50 hodin

Rozpis cvičení:
9.00 - 9.50 hodin - Zumba (Denisa Kopřivíková)
10.00 - 10.50  hodin - Zumba (Martin Hanzely)

11.00 - 11.50 hodin - Tae - bo (Marie Flejberková) 
12.00 - 12.50 hodin - Aerobik (Veronika Šafářová)

Sokolovna Kojetín
vstup: 160 Kč/celé dopoledne, 60 Kč/hodina

Zájezdní koncertování
pěveckého souboru Cantas Kojetín

dávNO SE zNáME
pátek 8. dubna 2011 - 15.30 hodin

Domov pro seniory Tovačov

Pionýrská skupina Kojetín
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Kojetín

pořádají
v. rOČNÍK

TuriSTiCKÉhO pOChOdu
raJNOChOviCKá STOpa

Turistický pochod pro rodiče s dětmi,
děti, mládež a širokou veřejnost.

Pochod se uskuteční v sobotu 30. dubna 2011
Cena: 140 Kč

Přihlášky k dispozici:
- Vzdělávací a informační centrum, Masarykovo nám. 8

Telefon: 581 202 202, 774 001 403
- Městské kulturní středisko Kojetín, nám. Republiky 1033

581 76 20 46, 774 001 405
- Marek Štětkář, Olomoucká 353, Kojetín, tel. 777 709 432

Cvičení s prvky zumby, dance, posilování a relaxace
ŠTÍhlá a fiT

každý čtvrtek od 18.30 do 20 hodin 
v sále VIC Kojetín, vstup: 50 Kč
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MAS Střední Haná 
a MAS Na cestě k prosperitě pořádají 

kulturní výlet 
do Národního divadla Moravskoslezského 

v Ostravě na operu 
CarMEN

v sobotu 9. dubna 2011

Odjezd autobusu:
 - z Kojetína aut. zastávka na náměstí v 15.15 hodin
- z Němčic nad Hanou z náměstí v 15.30 hodin

- z Brodku u PV v 15.45 hodin

Cena výletu včetně vstupného: 390 Kč
Objednávky a platba v kanceláři MěKS Kojetín

Tel. 581 762 046, 774 001 405

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ STROMY PRO BUDOUCNOST ZVE VŠECHNY 
MILOVNÍKY PŘÍRODY 

NA VÝLET DO GRYGOVA U OLOMOUCE

V SOBOTU 2. DUBNA 2011 

ZA KřEHKOU KRÁSOU KONIKLECE
Projdeme lužní les Království a dá-li počasí, 

na příjemné vycházce uvidíme rozkvetlé 
koniklece velkokvěté ve Strejčkově lomu 

(http://www.treking.cz/regiony/strejckuv-lom.htm) 
Odjezd z Kojetína vlakem v 8.35 hodin,

 předpokládaný návrat ve 14.30 hodin.
 Trasu bez potíží zvládnou školáci i předškoláci. 

Vezměte děti, pozvěte příbuzné a kamarády!

Tak neváhejte a pojďte s námi přivítat jaro!

Pro rock(chtivé)
MaJálES KOJETÍN 2011
sobota  21. května 2011 - 11 hodin

Kapely: Cocotte minute, N.V.U, Hannibal lecter,
Crashpoint, Scream of the lambs, Head2down,

Hanz´s fuckers, Sic.engine, Něco mezi, The sage 
DJ´s: Hrrnec (drum nad bass), Karel Brojler (drum 

and bass), Hory_Doly live (elektro house),
Wiit & Zaion (drum and bass), Ni-gazz (drum and 
bass), Tilac (techno), Funsmaker (electro house), 

Torin (techno), Lecher (drum´n´bass)
Areál Střelnice Kojetín

Areál pro veřejnost bude otevřen od 11 hodin.
Vstup 150 Kč do 15 hodin, od 15 hodin 200 Kč

Možnost stanování
Hraje se za každého počasí, ale stejně bude krásně!

Občerstvení a spousta dobrot zajištěno!
Těší se na vás Hannibal Lecter

Populární travesti skupina opět v Kojetíně
SCrEaMErS
v řÍŠi divŮ

pátek 6. května 2011 - 19.30 hodin
Sokolovna Kojetín
vstup: 180, 170 Kč

Předprodej na VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
- informace v přízemí

telefon: 581 202 202, 774 001 403

ZUŠ Kojetín a MěKS Kojetín zvou na
JarNÍ KONCErT 

zuŠ KOJETÍN
v programu vystoupí žáci a učitelé
středa 11. května 2011 -  16 hodin

Sokolovna Kojetín

Kam za kulturou

Rozhovor s Milanem Ligačem - Jen krůček od ceny Thálie
S l y š e l y 
jsme, že jsi 
dostal oce-
nění poroty 
za svůj he-
recký vý-
kon. O co 
se přesně 
jedná?
Jedná  se 
o  ocenění 

za roli Allana Felixe v inscenaci hry 
Woodyho  Allena  Zahraj  to  znovu, 
Same.  Bylo  to  v  rámci  přehlídky 
Divadelní  Kojetín  2011,  kde  měla 
porota  možnost  udělit  dva  druhy 
cen,  a  to  čestné  uznání  a  diplom, 
kdy diplom je významnější ocenění. 
Já jsem měl tu čest, že jsem dostal 
diplom. 
Čekal jsi to? A je to tvé první oce-
nění?

Když  pomineme,  že  po  každém 
představení je pro herce oceněním 
bouřlivý potlesk, tak cena hmatatel-
ného  charakteru  udělená  od  poro-
ty  to byla první. Samozřejmě  jsem 
si  přál,  aby byla moje práce nějak 
oceněna,  ale  spíš  jsem  jen  tajně 
doufal,  že  dostanu  čestné  uznání. 
S diplomem jsem  rozhodně nepo-
čítal.
Jak bys sám hodnotil svůj herec-
ký výkon?
Role  je  to  krásná,  herec  se  téměř 
nedostane z jeviště. Navíc je to typ 
postavy, který jsem si chtěl zahrát. 
Trochu jsem se bál, jak lidi přijmou 
postavu  Allana  Felixe  v  mém  po-
dání  (srovnání  s  Woody  Allenem 
je zavazující i svazující). Myslím si, 
že to hrozné určitě nebylo, ale vím 
o nedostatcích.
Jak ses k herectví dostal? 

Když  jsem  přišel  na  gymnázium, 
bylo hodně změn najednou. Mí ny-
nější velcí přátelé Kuba Šírek a Ha-
nička Hásová si mě tu vyhlídli a na-
bídli mi první roli. Tehdy jsem zjistil, 
že se mi na jevišti líbí, že jsem rád 
vidět,  že  jsem  rád,  když  se  o  mě 
mluví, prostě že chci být hercem.
Hodláš se věnovat herectví i nadá-
le a na jakou školu plánuješ jít? 
Herectvím ve spojení s moderová-
ním bych se chtěl živit. Podal jsem 
si tedy přihlášku na JAMU na čino-
hru,  ale  letos  mi  to  nevyšlo.  Dále 
jsem si podal přihlášku na herectví 
do Prahy, ale bojím se, že  jsem to 
poslal  na  špatnou  adresu  (smích), 
tak  uvidíme.  Jinak  mám  v  záloze 
ještě dvě vysoké školy - obory spo-
jené s filmovou vědou.

 Ptaly se Lenka Hlaváčová 
a Simona Juříková, sexta GKJ
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Církev Československá husitská

Program setkání v čase postu a Velikonoc

3. 4. 2011 (neděle)
4. Postní (Laetare) neděle
Bohoslužby ve Skalce

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

3. 4. 2011 (neděle)
4. Postní (Laetare) neděle

Bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

4. 4., 11. 4., 18. 4., 25. 4.* a 2. 5. 2011 (pondělí)
 Duchovní výchova

od 13.40 hodin na ZŠ nám. Míru, 5.B

5. 4., 12. 4., 19. 4., 26. 4. a 3. 5. 2011 (úterý)
 Duchovní výchova

od 12.45 hodin a od 13.40 hodin na ZŠ Sladovní (1. a 8. tř.)

5. 4. 2011 (úterý)
Postní pobožnost v Tovačově

od 15.00 hodin v DS Tovačov
(společenská místnost)

6. 4., 13. 4. a 27. 4. 2011 (středa)
Modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

7. 4., 14. 4. a 28. 4. 2011 (čtvrtek)
Biblická hodina v Kojetíně

od 18.00 hodin na faře

10. 4. 2011 (neděle)
5. Postní (Judica) neděle

Bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

17. 4. 2011 (neděle)
6. Postní (Květná - Palmarum) neděle

Bohoslužby v Polkovicích
od 8.15 hodin v Polkovicích (obřadní síň  OÚ)

17. 4. 2011 (neděle)
6. Postní (Květná - Palmarum) neděle

Bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

20. 4. 2011 (středa)
Škaredá či sazometná středa 

- začátek Pašijí
Modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

21. 4. 2011 (čtvrtek)
Zelený čtvrtek

Poslední večeře Páně
od 16.00 hodin na faře (kolem stolu)

22. 4. 2011 (pátek)
Velký pátek - Pašije

Pašije
od 18.00 hodin v Husově sboru

(společné prožití Golgatského mystéria)

24. 4. 2011 (neděle)
Boží hod Velikonoční (Vzkříšení Páně)

Bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

1. 5. 2011 (neděle)
1. neděle po Veikonocích (Quasimodogeniti)

Bohoslužby ve Skalce
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

1. 5. 2011 (neděle)
1. neděle po Veikonocích 

(Quasimodogeniti)
Bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

3. 5. 2011 (úterý)
Velikonoční pobožnost v Tovačově

od 15.00 hodin v DS Tovačov (kaple)

Ježíš řekl: „Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte  
se v srdcích a nemějte strach.“ Jan 14,27

*v případě prázdnin se koná dle plánu ve farní kanceláři (v Husově ul. naproti sboru)

Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho dalšího najdete 
na našich webových stránkách: http://ccshkojetin.wz.cz/ nebo http://www.ccshkojetin.ic.cz/

NÁBOŽENSKÁ OBEC KOJETÍN A TOVAČOV

„Marie!“ řekl jí Ježíš. Obrátila se a zvolala hebrejsky: „Rabboni!“ (což znamená „Můj Pane“). 
„Nedrž mě,“ řekl jí Ježíš. „Ještě jsem nevystoupil ke svému Otci. Jdi ale k mým bratrům 

a vyřiď jim: ‚Vystupuji ke svému Otci a k vašemu Otci, ke svému Bohu a k vašemu Bohu.‘“ 
Marie Magdaléna pak šla a zvěstovala učedníkům, že viděla Pána a co jí řekl. 

Jan 20,16-18
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Ze života katolické farnosti
Milí čtenáři,
velikonoční svátky nás letos zastihují 
až ve druhé polovině dubna, v téměř 
posledním  dni,  na  který  mohou  při-
padnout  -  datum  velikonoční  neděle 
kolísá v jednotlivé roky mezi 22. břez-
nem a 25. dubnem a letos ji oslavíme 
24. dubna. Důvod, proč je tento svá-
tek pohyblivý, bychom našli v jeho ži-
dovských  kořenech. Svátek Pesach, 
„přejití“, na památku svého vysvobo-
zení z egyptského otroctví slaví židé 
vždy 14. dne  jarního měsíce nisanu, 
a  protože  židovský  kalendář  se  řídí 
fázemi Měsíce, připadá na tento den 
vždy úplněk. Právě  v  předvečer Pe-
sachu byl podle Bible Ježíš ukřižován  
a  třetího dne potom vstal z mrtvých. 
Někdy  ve  3.  století  se  v  křesťanství 
ustálil  zvyk  slavit  Velikonoce  vždy  
v neděli po prvním jarním úplňku, aby 
se tak uvedl do souladu největší svá-
tek roku s nejdůležitějším dnem týdne, 
kterým je neděle.
Obsah  jednotlivých dní  tzv.  „Svatého 
týdne“ je skutečně bohatý. Hned jeho 
první den, Květná neděle, připomíná 
událost, kdy Ježíš několik dní před Ve-
likonocemi vjíždí do Jeruzaléma a lidé 
ho vítají jako mesiáše - osvoboditele. 
Na cestu proto pokládají palmové ra-
tolesti,  kterými  Ježíši  prokazují  úctu. 
Věřící  si  tyto  chvíle  připomínají  při 
zahájení  slavnostní  bohoslužby,  kdy 
vstupují do kostela v průvodu a v ruce 
drží větvičky jívy - „kočičky“.
Zelený  čtvrtek  je  dnem  připomínky 
Poslední  večeře,  kterou  Ježíš  slavil 
se  svými  učedníky  předtím,  než  byl 
zatčen a odsouzen. I když lidové zvy-
ky přikazují jíst v tento den například 
špenát,  nemá  jeho  označení  původ 
v barvě. Název Zelený čtvrtek vznikl 
přesmyčkou  původního  německého 
názvu  Greindonnerstag  („lkavý  čtvr-
tek“)  na  Gründonnerstag  („zelený 
čtvrtek“). Věřící se večer shromažďují 
k bohoslužbě, při níž kněz myje nohy 
dvanácti  vybraným mužům,  tak  jako 
Ježíš umyl nohy svým apoštolům. Po 
skončení bohoslužby utichnou všech-
ny  zvony  a  hudební  nástroje.  Veřej-
nost  se  v  následujících  třech  dnech 
může  vždy  ráno,  v  poledne  a  večer 
potkat se skupinou chlapců a děvčat, 
kteří  obcházejí  náměstí  a  rachotem 
všelijakých dřevěných udělátek pravi-
delné zvonění nahrazují.
Velký pátek je dnem přísného postu, 
tak  jako  jím  byla  Popeleční  středa, 

která  postní 
dobu  zahájila. 
Věřící  si  při 
večerní  boho-
službě  připo-
mínají, že ten-
to den byl  Je-
žíš  ukřižován 
a  uložen  do 
hrobu.  Všech-
ny obřady pro-
to probíhají ve 
velké  vážnosti 
a tichu.
Nás ledu j íc í 
den  připomí-
ná,  že  Ježíš  ležel  v  hrobě,  a  žádná 
bohoslužba se proto nekoná. Ve ve-
černích hodinách pak začínají veliko-
noční obřady, které už patří k neděli. 
Právě  to  je  ona  „veliká  noc“,  která  
v češtině dala jarním svátkům pojme-
nování.  Slavnostní  bohoslužba  trvá 
přes  tři  hodiny,  často  při  ní  dospělí 
uchazeči  přijímají  křest  a  charakter 
má být co nejslavnostnější. Radostná 
atmosféra bohoslužby se pak přelévá 
do následujícího dne, neděle, i celého 
týdne. Tento den je natolik zásadní, že 
se slaví celých osm dní.

BOHOSLUŽBY SVATéHO TýDNE 
V KOJETÍNSKéM KOSTELE 

NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Květná neděle - 17. dubna 2011
  9 hodin  Mše svatá na památku vjezdu Páně do Jeruzaléma
14 hodin  Křížová cesta

Zelený čtvrtek - 21. dubna 2011
18 hodin  Mše svatá na památku večeře Páně
19 - 21 hodin  Otevření kostela k tiché adoraci
21 hodin  Adorace v Getsemanech

Velký pátek - 22. dubna 2011
  8 - 18 hodin  Otevření kostela k tiché adoraci
15 hodin  Křížová cesta
18 hodin  Obřady na památku umučení Páně

Bílá sobota - 23. dubna 2011
  8 - 20 hodin  Otevření kostela k tiché adoraci
20 hodin  Mše svatá ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

Neděle - 24. dubna 2011 - slavnost Zmrtvýchvstání Páně  
  9 hodin  Mše svatá ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
14 hodin  Svátostné požehnání

Pondělí velikonoční - 25. dubna 2011
  9 hodin  Mše svatá

Připomeňme  si  v  tyto  dny,  že  právě 
z  těchto  událostí  se  zrodila  naše  ci-
vilizace,  že  právě  zpráva  o  Kristově 
vzkříšení  znamenala  začátek  cesty, 
na  jejímž  konci  dnes  stojíme  i  my. 
Víra  sama  je  samozřejmě  otázkou 
navýsost osobní, bylo by ale pošetilé 
popírat židovsko - křesťanské kořeny 
západní civilizace. Lidové zvyky, které 
má většina lidí s Velikonocemi spoje-
ny,  tady být mohou a nemusejí. Dva 
tisíce let vývoje naší společnosti jsou 
však odkazem, který pominout nelze.

Jiří Gračka
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Centrum sociálních služeb Kojetín
Výroční schůze 
Alfa Handicap

Dne 2. března 2011 se již tradičně 
ve  Víceúčelové  klubovně  na  DPS 
Dr.  E.  Beneše  3,  konala  výroční 
schůze  sdružení  zdravotně  posti-
žených  občanů  -  Alfa  handicap, 
pobočka Kojetín. Organizace Cen-
trum  sociálních  služeb  Kojetín  za-
jistila malý  kulturní  program. Reci-

tací básní a povídek zahájila schůzi 
Olga Trefilová,  sociální  pracovnice 

CSS Kojetín. Výroční schůze se zú-
častnilo 28 členů.                       Lenka Slováková

Charita Kojetín - Dům svatého Josefa

Soutěž o nejlepší vtip 
nebo fotografii

Vítěz bude vyhlášen koncem  
měsíce a odměněn! Své příspěvky 

noste do Domu sv. Josefa
vždy v době od 9 do 14 hodin

pátek 8. 4. 2011 od 9 hodin - I. díl
pátek 15. 4. 2011 od 9 hodin - II. díl
Filmový klub pro náročného diváka
„Bernadetta - zjevení v Lurdech“
Velkoplošné promítání poutavého 

filmu o životě sv. Bernadetty
Velmi pěkný film!

úterý 12. 4. 2011 od 10 hodin
Výroba ikon z pohlednic 

a fotografií 
-  přijďte se k nám naučit vyrábět 

dřevěné ikony

středa 13. 4. 2011 od 9 hodin
Přednáška na téma:

„Parkinsonova choroba v životě 
jedince“

Cyklus zdravotních 
přednášek

V současné době 
patří  mezi 
v ý z n amn é 
otázky  pre-
vence  civili-
začních cho-
rob  a  životní 

styl  populace. 

Zdraví  se  stává  důležitou  a  nena-
hraditelnou  hodnotou  pro  každé-
ho  jedince.  Díky  rozvoji  farmacie  
a lékařství, se daří úspěšně bojovat 
s  řadou  nemocí  i  úrazů.  Život  ve  
21.  století  přináší  mnoho  rizik  pro 
vznik  civilizačních  chorob,  přede-
vším  díky  rychlému  životu,  stresu  
a nezdravému životnímu stylu.
Právě  z  tohoto  důvodů,  jsme  za-
měřili přednáškový cyklus na téma 
„Zdraví“.  Již  jste  u  nás  mohli  na-

vštívit  přednášku  na  téma  „První 
pomoc“ a  „Zdravý životní styl stra-
vování“.  V měsíci  dubnu  vás  zve-
me na povídání  si  s  lidmi  postiže-
nými Parkinsonovou chorobou a na 
zdravotní přednášku zaměřenou na 
prevenci i léčbu Alzheimerovy cho-
roby.

Těší se na vás pracovníci Domu sv. 
Josefa!

Monika Kullašová

DŮM SVATéHO JOSEFA - CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY
Komenského náměstí 49 (bývalý klášter), 752 01 Kojetín, Tel. 581 76 21 60,  mob. 720 126 475, 

e-mail: stacionar.josef@seznam, www.charita.kojetin.cz

PROGRAM NA MěSÍC DUBEN 2011 - MěSÍC HUMORU
určený pro všechny seniory Kojetína a okolí

Na besedu vás zvou pan Škrkal 
s přáteli, kteří jsou postiženi touto 
chorobou, na téma - jak předchá-
zet vzniku a jak se s touto nemocí 
vypořádat… Nejen pro seniory!

úterý 26. 4. 2011 od 12 hodin
Pedikúra v Domě svatého Josefa 
-  zájemci hlaste se telefonicky 
nebo osobně v Domě sv. Josefa, 

přezůvky a ručník sebou

středa 27. 4. 2011 od 10 hodin
Zdravotní přednáška na téma:

„Alzheimerova choroba 
v domácím prostředí“

Spojeno s tréninkem mozku  
a s testováním na možné projevy 
Alzheimerovy choroby. Možnosti 
předcházení vzniku tohoto one-
mocnění. Nejen pro seniory!

čtvrtek 28. 4. 2011 od 9 hodin
Mše svatá 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie

RODINNý KLUB MARIA

Srdečně zveme všechny 
zájemce na 

taneční vystoupení 
děvčat nacvičujících romské 
tance v Rodinném klubu Maria 

Charity Kojetín. 
Děvčata se představí

 při příležitosti 
Mezinárodního dne Romů 

v pátek 8. dubna 2011 
na Masarykově náměstí 

v Kojetíně, 
v době od 11 do 12 hodin.

 Těšíme se na vás! 
Projekt Rodinný klub Maria  

je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním  
rozpočtem České republiky.
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 Družstvo Z V R P B BV BO BR
  1. FBC ZŠ U Stadionu Uničov B  18  12  4  2  40  93  45  48
  2. FBC Beerboys Libina  16  13  0  3  39  135  71  64
  3. TJ Postřelmov  18  12  1  5  37  99  80  19
  4. HC Jamajka Kojetín 16 10 0 6 30 71 70 1
  5. FBC Sokol Mohelnice B  14  9  0  5  27  73  44  29
  6. TJ Sokol Kostelec n. H  18  7  3  8  24  72  86  -14
  7. FBC Pirates Brodek  16  7  1  8  22  56  61  -5
  8. IBK Falcons Šternberk  18  6  3  9  21  72  83  -11
  9. FBC Cannibals Lipník B  18  6  1  11 19  77  84  -7
10. SK K2 Sportcentrum PV B  14  5  3  6  18  45  52  -7
11. FBC Spartak Přerov D  18  6  0  12 18  76  113  -37
12. Orel Jednota Troubelice  16  5  2  9  17  71  79  -8
13. Arktic Olomouc  16  1  0  15 3  44  116  -72 

TJ Sokol Kojetín - odbor Sportu pro všechny

2. 7.  - 10. 7. 2011
Tábornická škola dorostu

pro účastníky ve věku 15 - 18 let
 Cena: 1.650 Kč

Informace a přihlášky: 
Lucie Janoušková, tel.: 728 800 904, 
e-mail: lucka.janous@seznam.cz

10. 7. - 23. 7. 2011
Tábor žactva

pro děti ve věku 10 - 14 let
Cena: 2.300 Kč

Informace a přihlášky:
Miroslav Tvrdý, tel.: 777 116 239, 
e-mail: miroslav.tvrdy@ptacekps.cz

PRÁZDNINY POD STANEM VE VRÁŽNéM V ROCE 2011
Pořadatel: TJ Sokol Kojetín - odbor Sport pro všechny Spolupráce: lektoři CPP ČASPV

 23. 7. - 30. 7. 2011
Tábor Rodiče a děti I
pro děti ve věku 2 - 7 let
Informace a přihlášky:
Ivana Stavinohová, 
tel.: 606 415 262

30. 7. - 6. 8. 2011
Tábor Rodiče a děti II
pro děti ve věku 2 - 9 let
Informace a přihlášky: 

Zuzana Veselá, 
tel.: 608 505 280,

 e-mail: veselazuzana@seznam.cz
nebo na www.vrazne.net

6. 8. - 13. 8. 2011
Rodinné hry 

- táborová základna pronajata
Informace a přihlášky:
www.rodinnehry.wz.cz 

13. 8. - 20. 8. 2011
 Tábor Rodiče a děti III. 

- táborová základna pronajata 
Informace a přihlášky: 

Petr Musil, tel.: 731 558 566

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: 
Cvičitelům, kteří mají zájem získat zkušenosti ve vedení táborů nabízíme možnost stáží na jednotlivých bězích.

DALŠÍ AKCE VE VRÁŽNéM:
   30. 6. - 2. 7. 2011 - Stavba tábora  20. 8. - 21. 8. 2011- Bourání tábora

Informace: Miroslav Tvrdý, tel.: 777 116 239

Veškeré informace najdete
 na webu: 

www.sokolkojetin.estranky.cz

Ze sportu - Jamajka Kojetín
V tichosti a bez většího povědomí kojetín-
ské sportovní veřejnosti naskočila koncem 
října Jamajka Kojetín do již čtvrté florbalo-
vé sezóny krajské soutěže, Olomouckého 
přeboru mužů.  Po loňské solidní sezóně 
prošel  hráčský  kádr  několika  změnami, 
především se jej podařilo rozšířit a doplnit 
tak, aby byl konkurenceschopný i týmům, 
jejichž  hráčská  základna  je  několikaná-
sobně  větší.  I  nadále  se  příznivci muse-
jí  vypravit  na  domácí  utkání  Jamajky  za 
hranice  Kojetína,  konkrétně  do  sportov-
ní  haly  v Morkovicích,  jelikož na domácí 
půdě  v  Kojetíně  bohužel  nenalezneme 
adekvátní  sportovní  zázemí,  jak  pro  tré-
ninkové  jednotky  či  samotná  zápasová 
klání. S tímto faktem úzce souvisí i rozpočet klubu. Pro 
přiblížení,  rozpočet  pro  letošní  florbalovou  sezónu  se, 
i  vzhledem k výše uvedenému, vyšplhal k 70 000 Kč. 
Výdaje  jsou  z  většinové  části  kryty  z  vlastních  zdrojů 
samotných hráčů,  část pak  tvoří  příspěvek na činnost 
klubu od Města Kojetín, za což děkujeme. Speciální po-
děkování pak v tomto ohledu patří členovi zastupitelstva 
Města Kojetín, Miloslavovi Oulehlovi, který se dlouhodo-
bě snaží kojetínský florbalový klub podporovat.
Nyní se již dostáváme k probíhajícímu florbalovému roč-
níku. Cíl stanovený pro letošní ročník zněl: umístění do 
třetího místa. Začátek soutěže se Jamajce příliš nevyve-
dl, pád do spodních pater tabulky a výsledková mizérie 
znamenaly pro mužstvo  rychlé vystřízlivění. Tým však 
prokázal vysokou morální sílu, herně se zvednul a sérií 
pěti vyhraných zápasů v řadě vystoupal tabulkou vzhůru. 

Aktuálně má za sebou Jamajka třetí čtvrtinu soutěže, ve 
které se poměřila se samotnou špičkou tabulky, nevedla 
si vůbec zle a aktuálně se nachází na lichotivém čtvrtém 
místě. Všichni věříme, že si slibnou formu z posledních 
týdnů přeneseme i do závěru sezony, kde se bude roz-
hodovat o postupujících do vyšší soutěže.
Na samotný závěr bych jménem celého klubu speciál-
ně poděkoval  jamajskému předsedovi,  sekretáři, web-
masterovi  i  hráči  v  jedné  osobě,  Břetislavu  Chytilovi, 
který  zajišťuje bezproblémový  chod a  vývoj  klubu,  jak 
po stránce organizační, administrativní či finanční.
Jamajka Kojetín: Adam Hrdý, Antonín Slováček, Zdeněk 
Polách, Vojtěch Maga, Karel Zgoda, Luděk Vrtěl, Dušan 
Meduna, Bronislav Bobiš, Martin Berčík, Břetislav Chy-
til, Pavel Daněk, Miroslav Polách a Radim Daňhel.
Více na http://jamajka.tym.cz/                     -jamajcan-
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Inzerce

Koupím poštovní známky, 
pohledy, 

obálky, bankovky, 
tuzexové bony, losy, akcie, 
celé sbírky - větší množství 
- pozůstalost po sběrateli. 

Platím v hotovosti nejvyšší 
možné ceny. Informace: 
tiskárna@komurka.cz 
nebo tel.: 724 22 92 92

CENA TÁBORA: 3 000,- Kč
V ceně tábora je zahrnuta:

doprava na tábor a zpět, doprava na výlety a vstupné,
ubytování ve stanu s podsadou, strava 5x denně, pitný režim a pojištění

Počet míst je kapacitně omezen! 
Všichni oddíloví vedoucí jsou proškoleni pro práci s dětmi.

Tábor je pořádán za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
PRIHLÁŠKY JSOU K DISPOZICI:

- VIC Kojetín, Masarykovo nám. 8, 752 01 Kojetín, tel.: 581 202 202 
- MěKS Kojetín, nám. Republiky 1033, 752 01 Kojetín, tel.: 581 762 046, 
- Marek Štětkář, Olomoucká 353, 752 01 Kojetín, tel.: 777 709 432, 

info, foto, mapa a on-line rezervace:
http://luckywhile.webzdarma.cz/vlci.html, nebo: www.dobrytabor.cz

Pionýrská skupina Kojetín 
pořádá tradiční

letní tábor v rajnochovicích
od 4. do 16. července 2011

S celotáborovou hrou Cesta k půlnočnímu zvonu se letos podíváme 
do země Narnie, a to za příběhem tak tajuplným, že bude potřeba 

mnoho zkušeností, znalostí a dovedností, abychom dovedli příbeh 
ke zdárnému konci. Na to všechno vás však připravíme 

a společně uspějeme i tentokrát.
Neváhejte se tedy včas přihlásit k novému dobrodružství…

Vzpomínky

Dne 20. března 2011 uplynul první smutný rok, 
co nás nečekaně opustila

paní Věra Handlová z Kojetína
S láskou vzpomínají manžel, 

syn Otta a dcera Věra s rodinami

V sobotu 2. dubna 2011 
vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí

manžela, tatínka a dědečka

pana Milana Vybírala
S láskou vzpomíná manželka Bedřiška, 
syn Radek a dcera Renata s rodinou

Ve středu 16. března 2011 zemřel po těžké nemoci ve věku 86 let 

pan Jaroslav Mrtvý
bývalý dlouholetý kapelník 

kojetínského tanečního orchestru Nonet (60. - 80. léta)
Čest jeho památce
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Blahopřání

Vítání občánků

Blahopřejeme!
Foto: J. Večeřová

V sobotu 26. února 2011 byly slavnostně přivítány 
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Aleš StavinohaNela Jurmanová

Sofie Hlaváčová

Tereza Svobodová

Dne 25. dubna 2011 oslaví životní jubileum 70 let
naše maminka a babička, 

 paní Marie Kavková
Do dalších let jí celá rodina přeje pevné zdraví, 

štěstí a hodně spokojenosti

Dne 16. března 2011 
oslavil 80. narozeniny

pan Rudolf Charuza
Vše nejlepší do dalších let

 přejí rodiny Charuzova a Dvouletá

Dne 8. dubna 2011 oslaví 50 let společné cesty životem

manželé Eva a Ludvík Urbanovi 
Milý tatínku a maminko, dědečku a babičko,

patří Vám srdečná gratulace, děkujeme za to, co jste společně dokázali. 
Přejeme Vám, necht´ Vám život stále přináší jen to krásné.
K výročí Vaší zlaté svatby z celého srdce blahopřejeme!

Dcera Renata a Vlasta s rodinami

Gizela Žigová


