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KojetínsKý
ZPRAVODAJ

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut
Vážení občané,
v minulém roce se město Kojetín podruhé zapojilo do 
celoevropské akce „Evropský týden mobility“ (dále jen 
ETM) a „Evropský den bez aut“, který se v Evropě konal 
už podeváté. Naše město se umístilo v české soutěži  
o „Nejlepší český ETM“ na třetím místě. První místo ob-
drželo město Havířov, druhé místo město Bystřice nad 
Pernštejnem.
ETM je pro letošní rok ve znamení celoevropského téma-
tu „Alternativní doprava“. V týdnu od 16. do 22. září 2011 
by měly probíhat jednotlivé akce věnující se tomuto té-
matu na všech školách, v kulturních domech, v domech 
s pečovatelskou službou ve spolupráci s podnikateli  

a občany.
V rámci Evropského týdne mobility vám budou nabízeny 
různé akce, zaměřené na dané téma, např. „Dnes jedu 
do práce na kole“, různé druhy cvičení, soutěžní odpo-
ledne na jednotlivých domech s pečovatelskou službou, 
volejbalový turnaj a jiné akce, které jsou podrobně uve-
deny v programu na straně 17.
Věřím, že se k Evropskému týdnu mobility a Evropskému 
dni bez aut všichni rádi připojíte. O akčním plánu našeho 
města vás budu pravidelně informovat na internetových 
stránkách našeho města www.kojetin.cz a v následují-
cích zpravodajích.

Eliška Izsová, odbor VŽPD

Na kole s místostarostou po okolí Kojetína Pěvecký sbor Cantas Kojetín

Den bez aut - náměstí pro lidi Dnes jedu do práce na kole
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 18. zasedání konaném dne 13. července 2011 
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- souhlasila s prodejem pozemku 
p. č. 7044, ostatní plocha o výměře 
573 m2 v k. ú. Kojetín, ve vlastnic-
tví Města Kojetín, organizaci Spo-
lečenství vlastníků jednotek domu 
Marie Gardavské č. p. 800, za cenu 
100 Kč/m2 a úhradu nákladů spoje-
ných s převodem nemovitosti,
- souhlasila s prodejem pozemků 
p. č. st. 424/6, zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 134 m2 a p. č. 
609/8, ostatní plocha o výměře 249 
m2, vše v k. ú. Kojetín, ve vlastnictví 
města Kojetína, organizaci Spole-
čenství vlastníků jednotek Nová ul. 
1259 - 60, pověřený vlastník Sta-
vební bytové družstvo Kojetín, za 
cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů 
spojených s převodem nemovitosti,
- souhlasila s prodejem části po-
zemku p. č. 5759/6, ostatní plocha 
o výměře cca 55 m2, v k. ú. Kojetín, 
ve vlastnictví města Kojetína, paní 
M.H., bytem Sladovní, 752 01 Ko-
jetín I - Město, za cenu 250 Kč/m2  
a úhradu nákladů spojených s pře-
vodem nemovitosti, včetně úhrady 
za zpracování GP,
- souhlasila s prodejem těchto ne-
movitostí:
- objekt č. p. 595, postavený na po-
zemku parcelní číslo st. 424/2,
- pozemek p. č. st. 424/2, zastavě-
ná plocha a nádvoří o výměře 215 
m2,
- část objektu bez čp/če (kotelna), 
postavený na pozemku parcelní 
číslo st. 1579,
- část pozemku p. č. st. 1579, za-
stavěná plocha a nádvoří o výměře 
cca 100 m2,

- část pozemku evidovaného ve 
zjednodušené evidenci, původ par-
cely-evidence nemovitostí p. č. 623 
o výměře cca 85 m2, vše v k. ú. 
Kojetín, ve vlastnictví města Koje-
tína, společnosti BASPRO s. r. o., 
Školní 157, 742 21 Kopřivnice, za 
cenu 1000.000 Kč, kdy cena po-
zemků činí 650 Kč/m2  a cena sta-
veb  740.000 Kč, a úhradu nákladů 
spojených s převodem nemovitostí 
včetně úhrady za zpracování GP, 
- předloží všechny výše uvedené 
záležitosti s prodeji majetku k pro-
jednání a schválení zastupitelstvu 
města v září 2011,
- vzala na vědomí rezignaci Micha-
la Šindlera na funkci ředitele Školní 
jídelny Kojetín ke dni 31. 7. 2011,
- pověřila zastupováním ředitele 
Školní jídelny, příspěvkové orga-
nizace, s účinností od 1. 8. 2011  
Soňu Pospíšilovou, ekonomku 
Školní jídelny Kojetín, příspěvkové 
organizace,
- schválila výběr dodavatele na 
realizaci zakázky malého rozsa-
hu „Oprava teplovodního kanálu 
na sídlišti JIH - I. etapa“ uchazeči: 
ERDING a. s., Brno, který byl dopo-
ručen komisí pro posouzení a hod-
nocení nabídek na výše uvedenou 
zakázku,
- schválila uzavření smlouvy  
o dílo na stavební práce s vybra-
ným dodavatelem zakázky malého 
rozsahu na stavební práce „Opra-
va teplovodního kanálu na sídlišti  
JIH - I. etapa“,
- vzala na vědomí úkol vyplývající 
z jednání Zastupitelstva Města Ko-

jetína ze dne 21. 6. 2011, v termínu 
do 15. 7. 2011, rozhodnout o dal-
ším fungování Pivovarského hotelu 
Kojetín,
- v rámci tohoto úkolu Rada Měs-
ta Kojetín, plnící funkci zakladatele 
společnosti Pivovarský hotel Koje-
tín s. r. o., dle § 102, odst. 2, písm. 
b, zákona č. 12/2000 Sb., o obcích
- vzala na vědomí informaci Ing. 
Jiřího Šírka o hrozícím úpadku spo-
lečnosti Pivovarský hotel s. r. o. dle 
§3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpad-
ku a způsobech jeho řešení (insol-
venční zákon), )
- předložila informaci o hrozícím 
úpadku společnosti Pivovarský ho-
tel s. r. o. Zastupitelstvu Města Ko-
jetín dne 13. 7. 2011,
- schválila uzavření Dohody  
o ukončení nájmu (objekt Pivo-
varského hotelu a Restaurace na 
koupališti Kojetín) mezi Městem 
Kojetínem jako pronajímatelem  
a společností Pivovarský hotel Ko-
jetín, s. r. o.,
- schválila uzavření Smlouvy  
o nájmu nemovitostí a movitých věcí 
(Pivovarský hotel v Kojetíně) mezi 
Městem Kojetín a společností Gol-
den egg resort, s. r. o. Olomouc,
- schválila uzavření Smlouvy o ná-
jmu nebytových prostor (restaurace 
na koupališti) mezi Městem Kojetí-
nem a společností  Technis Kojetín, 
spol. s r. o.,
- udělila souhlas společnosti Tech-
nis Kojetín, spol. s r. o. k uzavření 
podnájemní smlouvy na objekt re-
staurace na koupališti s vybraným 
žadatelem.                        Jiří Šírek

Rada Města Kojetín se na 19. zasedání konaném dne 19. července 2011 
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- schválila uzavření smlouvy o dílo 
na realizaci akce „Oprava místní 
komunikace - Stružní“ mezi Městem 
Kojetínem a společností STRABAG 
a. s., ve výši 498 000 Kč,
- nesouhlasila se zveřejněním 
záměru prodeje části pozemků  

- schválila uzavření smlouvy o po-
stoupení pohledávky od firmy Technis 
Kojetín spol. s r. o. Městu Kojetínu za 

Pivovarským hotelem Kojetín s. r. o. 
ve výši 400 tis. Kč, 
- schválila rozpočtové opatření  

č. 10/2011, kterým se nemění celkové 
výdaje ani příjmy schváleného roz-
počtu města na rok 2011. 

Rada Města Kojetín se na 20. zasedání konaném dne 10. srpna 2011 
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

p. č. 211/7, ostatní plocha o výměře 
cca 340 m2 a p. č. 211/9, ostatní plo-
cha o výměře cca 330 m2, ve vlast-
nictví Města Kojetín, v katastrálním 
území Kojetín, na listu vlastnictví  
č. 10001,
- souhlasila se zveřejněním zá-

měru prodeje části pozemku p. č. 
7095, ostatní plocha o výměře cca 
225 m2, ve vlastnictví Města Koje-
tín, v katastrálním území Kojetín, 
na listu vlastnictví č. 10001,
- vyhlásila v souladu s vyhláškou 
č. 54/2005 Sb., o náležitostech 

Jiří Šírek
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Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém 8. zasedání konaném dne 13. července 2011 

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:

Z jednání Rady Města Kojetín
konkurzního řízení a konkurzních 
komisí - konkurzní řízení na obsa-
zení pracovního místa ředitele (ky) 
Školní jídelny Kojetín, příspěvkové 
organizace,
- uložila vedoucí odboru VVŠK 
připravit průběh výběrového řízení 
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 
Sb., o náležitostech konkurzního 
řízení a konkurzních komisí a radě 
města dne 7. 9. 2011 předložit ná-
vrh na složení konkurzní komise 

v souladu s §1 a § 2 odst.3 a 4 uve-
dené vyhlášky,
- vzala na vědomí Organizační řád 
Městské policie Kojetín a Pracovní 
řád Městské policie Kojetín,
- souhlasila se zapojením Města 
Kojetín do programu prevence kri-
minality a extremismu „Úsvit“,
- souhlasila s předloženým návr-
hem Program prevence kriminality 
Města Kojetín na rok 2011,
- zřídila Komisi pro prevenci krimi-

nality,
- jmenovala do funkce předsedy 
Komise pro prevenci kriminality 
Jiřího Hübnera, do funkce člena 
Komise pro prevenci kriminality 
Marcela Mačka, Lucii Zlámalovou, 
Petru Otáhalovou, do funkce tajem-
nice Komise pro prevenci kriminali-
ty Markétu Rádlovou,
- schválila plán práce Komise pro 
prevenci kriminality na rok 2011.

Jiří Šírek

- schválilo zrušení společnos-
ti Pivovarský hotel Kojetín s. r. o.  
IČ: 27804402, se sídlem Kojetín, 
Náměstí Dr. E. Beneše 61, zapsa-
né v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl 
C, vložka 30162 s likvidací,
- uložilo starostovi města Jiřímu 
Šírkovi, jménem města, jako jedi-
ného zakladatele a společníka spo-
lečnosti Pivovarský hotel Kojetín  
s. r. o., učinit veškeré nezbytné, 

účelné a vhodné úkony, související 
se zrušením společnosti s likvidací,
- uložilo vedení města svolat pra-
covní skupinu složenou ze zástup-
ců jednotlivých politických uskupení 
zastoupených v ZM a ve schvále-
ném rozpočtu na rok 2011 najít 
prostředky na úhradu závazků spo-
lečnosti Pivovarský hotel Kojetín  
s. r. o.,
- schválilo rozpočtové opatření 
č. 9/2011, které zahrnuje částku na 

opravu komunikace v ulici Závodí 
a Špalír ve výši 4,163 mil. Kč kryté 
příslibem účelové a neinvestiční do-
tace z Fondu solidarity EU a částku 
ve výši 60 tis. Kč jako neinvestiční 
dotaci pro MěKS od Olomoucké-
ho kraje na akce Kojetínské hody  
a Kojetínské hudební léto 2011, cel-
kem tedy na straně příjmů a výdajů 
ve výši 4,223.800 Kč.

Jiří Šírek

Ve zkratce
- I v době prázdnin se udála řada 
věcí. Z oblasti investic bylo předá-
no 21. července 2011 dětské hřiš-
tě v Popůvkách, pěkné dílo vzniklé 
spoluprací osadního výboru Popův-
ky, Města Kojetína a firmy Univers 
Centrum Petr Polák.
- Hned den nato zahrozila po vydat-
ných deštích řeka Morava, naštěstí 
prognózy vodohospodářů se nepo-
tvrdily a voda začala opadat, dál 
než na 1. stupeň povodňové aktivity 
se nedostala.
- V červenci začala 1. etapa důležité 
investice - oprava podzemních roz-
vodů teplé vody na sídlišti v Nové a 
Tyršově ulici. Stávající, přes 40 let 
staré trubky byly v katastrofálním 
stavu, akce bude pokračovat v ná-
sledujícím roce.
- Díky dotaci z Fondu solidarity 
EU mohly být opraveny komunika-
ce poškozené loňskými povodně-
mi - jedná se o část ulice Závodí 
u fotbalového stadionu a cestu ve 
Špalíru. Na Závodí se dá jezdit i na 

kolečkových bruslích, ve Špalíru 
opravenou cyklostezkou na kole.
- Další opravy komunikací proběh-
ly v dolní části Stružní ulice (asfal-
tování silnice a oprava chodníku)  
a na ulici Palackého kolem synago-
gy, garáží a domů. 
- Po tragické nehodě na křižovatce 
na Kroměříž a dálnici D1 iniciova-
li starostové okolních měst petici 
adresovanou ministerstvu dopravy 
k řešení situace na tomto nebezpeč-
ném místě. Petici jsem podepsal za 
Město Kojetín 9. srpna 2011.
- Kojetín navštívila paní Jenelle 
Bonnor s manželem, Davidem Rit-
chiem, současným velvyslancem 
Austrálie v Itálii. Paní Bonnor je 
pravnučkou pana Adolfa Bluma, ko-
jetínského židovského obchodníka 
s nábytkem. Prohlédli si židovské 
památky i místa, kde rodina Blumo-
va a příbuzná rodina Steinerova 
v Kojetíně žila. Síla židovských tra-
dic a rodinných vazeb sahajících 
daleko do historie, i přes vyvraždění 

celých rodin fašisty, je obdivuhodná 
a zasluhuje úctu.
- Kojetínské hody, které letos na-
vštívily tisíce návštěvníků, se znovu 
vydařily. Za jejich organizaci i bez-
problémový průběh patří dík všem, 
kteří se na jejich konání podíleli  
i kteří se jen tak přijeli podívat a po-
bavit se.

Jiří Šírek

Starosta města Kojetína
zve na 

9. zasedání 
Zastupitelstva Města Kojetín,

které se uskuteční 
v úterý 20. září 2011 

v 16 hodin 

v sále Vzdělávacího 
a informačního centra Kojetín, 
Masarykovo náměstí 8, Kojetín

Ing. Jiří Šírek
starosta města 
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Došlo do redakce

Předpoklady uchazeče:
- vysokoškolské vzdělání (min. v bakalářském studijním 

programu),
- znalost právních předpisů a problematiky řízení školní 

jídelny (školství, pracovní právo, občanský zákoník, 
hygienické předpisy apod.),

- znalost právních předpisů v oblasti financování pří-
spěvkové organizace zřízené obcí,

- dobrá znalost práce na PC,
- organizační schopnosti, samostatnost, flexibilita, vyso-

ké pracovní nasazení, komunikativnost,
- způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost,
- praxe v oboru výhodou,
- zkušenosti v řízení pracovního kolektivu podmínkou.

Náležitosti přihlášky, kterou podá uchazeč v písem-
né podobě:
- jméno, příjmení, titul,
- datum a místo narození,
- státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu, doručovací adresa,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povo-

lení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- telefonní a e-mailové spojení,
- datum a podpis.

K přihlášce připojte tyto doklady:
- Výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než tři mě-

síce, u cizích státních občanů, obdobný doklad osvěd-
čující bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud 
takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezú-
honnost čestným prohlášením (k přihlášce stačí doložit 

Vyhlášení konkurzního řízení
Rada Města Kojetín v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení 

a konkurzních komisí, vyhlašuje konkurzní řízení  
na obsazení pracovního místa ředitele Školní jídelny Kojetín, příspěvková organizace.

čestné prohlášení).
- Strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje  

o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech  
a dovednostech, vztahujících se k výkonu zaměstnání.

- Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělá-
ní a další doklady, osvědčující znalosti a dovednosti.

- Čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 
Sb., ve znění pozdějších předpisů (pouze uchazeči na-
rozeni před 17. 11. 1971).

- Lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce.
- Koncepce rozvoje školní jídelny.

Termín podání přihlášek: do 19. 9. 2011 do 17 hodin 
(Pozn: Do tohoto termínu je nezbytné, aby byla přihláška 
již doručena, nikoliv podána k poštovní přepravě).

Písemné přihlášky včetně požadovaných náležitostí 
zasílejte doporučeně na adresu: Město Kojetín, Ma-
sarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín (případně doručte 
osobně na podatelnu MěÚ Kojetín).

Na obálku uveďte: „NEOTEVÍRAT - konkurzní řízení na 
pracovní místo ředitele ŠJ“

Bližší informace lze získat:
Jana Nakládalová - vedoucí odboru vnitřních 
věcí, školství a kultury, telefon: 581 277 420,  
e-mail: j.nakladalova@radnice.kojetin.cz a na webových 
stránkách Města Kojetína na adrese: www.kojetin.cz, 
sekce aktuality - výběrové řízení.

Ing. Jiří Šírek, starosta města

NABÍDKA
Město Kojetín nabízí k pronájmu

parkovací místa č. 5, 7, 11, 26 a 29
 v garážovém stání domu č. p. 1309 

v ulici Sladovní, Kojetín, Kojetín
 I - Město (bývalá sladovna)

za podmínek nájmu:
1. Jedno parkovací místo lze využít  

pro jedno motorové vozidlo  
v provozuschopném stavu,

2. Cena měsíčního nájemného mini-
málně 500 Kč + 20% DPH.

Své žádosti s nabídkou ceny zasílejte
 v zalepené obálce, označené 

v levém rohu nápisem  
„parkovací místa - Sladovní 1309“.

 Obálky budou otevřeny na jednání RM.

Bližší informace získají zájemci 
na finančním odboru, oddělení správy 

majetku Městského úřadu Kojetín,
 tel. 581 277 461. 

Šárka Pospíšilová

Kojetín 7. 7. 2011
Drahý pane Pepo, ze Sladovní, nebo 
ze Severu…?
Chtěla jsem Vám poděkovat za Váš 
dopis panu starostovi, který mě vel-
mi pobavil. Zároveň jsem však chtěla 
vyjádřit lítost a pohoršení. Ve Vašem 
velmi krátkém dopise jste pětkrát pou-
žil slovo cigán, nebo od něj odvozené. 
Patrně nemáte dostatečně širokou 
slovní zásobu, což asi svědčí o stup-
ni Vaší inteligence. Odhaduji, že Váš 
kvocient se pohybuje kolem 70, soudě 
dle Vašeho dopisu. Pochopila jsem, 
že asi našim spoluobčanům závidíte 
jídlo, protože jste použil slovní spoje-
ní „vyžraní cigáni“. Pokud necháte na 
městském úřadě Vaši adresu, jsem 
ochotná učinit dobrou věc a třeba se 
s Vámi rozdělit o oběd. Pokud jde  
o to, že Vám Romové vadí na náměs-
tí, asi se bojíte, že Vám vydýchávají 
Váš kyslík. Ujišťuji Vás, že se i přes 

zhoršující globální problémy nemusí-
te bát, je ho dost pro všechny.
Odsuzuji Vaši nehumánnost, podle 
Vás nemá asi právo na život každý. 
Pak Vám mohu navrhnout pouze kou-
pit střelnou zbraň a začít to „přelid-
nění“ řešit. Šel byste pak do chládku  
a v Kojetíně by bylo o jednoho hlupá-
ka méně. Já sama Romka nejsem, 
ale myslím si, že v Německu byste 
se za 2. světové války uplatnil. Dnes 
ale žijeme v demokratickém státě, 
proto bych Vám doporučovala nehrát 
si na novodobého Hitlera, protože ze 
sebe děláte jen blázna. Vyzývám Vás: 
Styďte se!
S pozdravem a přáním krásného dne, 
Iveta, letošní maturantka.
Prosím o otištění této reakce v dalším 
čísle zpravodaje. Asi to není běžný 
požadavek, ale urážet ostatní občany 
města Kojetín, to bylo i na mě trochu 
moc.
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Informace pro občany
Rybářský lístek

Kde ho mohu vyřídit?
Rybářský lístek vydává občanům 
České republiky obecní úřad obce 
s pověřeným obecním úřadem, 
v jehož obvodu má žadatel o vy-
dání rybářského lístku trvalý pobyt, 
popřípadě cizincům, kteří se zdržují 
v obvodu jeho působnosti, což je 
Městský úřad Kojetín, odbor výstav-
by, životního prostředí, Masarykovo 
náměstí 20, 752 01 Kojetín. Správní 
obvod města Kojetína s pověřeným 
městským úřadem je vymezen § 7 
vyhlášky č. 388/2002 Sb., jedná se 
o území obcí: Kojetín, Křenovice, 
Lobodice, Měrovice nad Hanou, 
Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, 
Tovačov, Uhřičice.

Proč ho musím mít?
Při lovu v rybářském revíru je osoba 
provádějící lov povinna mít u sebe 
rybářský lístek, povolenku k lovu, 
nejde-li o uživatele rybářského re-
víru, popřípadě doklad o udělení 
výjimky podle odst. 4, 5 § 13 zák.  
č. 99/2004 Sb., zákon o rybář-
ství, ve znění pozdějších předpisů  
a na požádání ho předložit rybářské 
stráži, rybářskému hospodáři, po-
případě zástupci nebo osobám po-

věřeným Rybářským orgánem nebo 
orgánem Policie České republiky.

Co budu potřebovat při vyřizová-
ní? 
- vyplněný formulář „Žádost o vy-
dání rybářského lístku“ (k dispozi-
ci na odboru VŽPD Eliška Izsová 
581 277 471, dveře č. 207, II. pod-
laží),
- doklad o získané kvalifikaci  
(tj. osvědčení o získané kvalifi-
kaci, dříve vydaný rybářský lístek 
nebo jiný doklad, osvědčující, že 
žadatel již byl držitelem rybář-
ského lístku, nebo platný průkaz 
zkoušky na rybářského hospodáře, 
zástupce rybářského hospodáře  
a rybářské stráže, nebo osvědčení 
o vykonání zkoušky na rybářského 
hospodáře a na rybářskou stráž),
- doklad o získané kvalifikaci pro 
cizince (osvědčení o získané kvali-
fikaci, dříve vydaný rybářský lístek 
nebo doklad, osvědčující, že již byl 
žadatel držitelem rybářského lístku 
nebo rybářský lístek, licence nebo 
obdobný doklad, vydaný ve státě, 
jehož je občanem),
- doklad o zaplacení správního po-
platku,
- doklad totožnosti.

Kolik budu platit?

Správní poplatky jsou stanoveny 
zákonem č. 634/2004 Sb., o správ-
ních poplatcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, položkou č. 14, pod-
le doby platnosti následně: 
- na 1 rok 100 Kč (pro osoby mlad-
ší 15 let nebo studující rybářství 
nebo osoby, které zajišťují rybářství 
v rámci svého povolání nebo funk-
ce - 50 Kč),
- na 3 roky 200 Kč (pro osoby mlad-
ší 15 let nebo studující rybářství 
nebo osoby, které zajišťují rybářství 
v rámci svého povolání nebo funk-
ce - 100 Kč)
- na 10 let 500 Kč (pro osoby stu-
dující rybářství nebo osoby, které 
zajišťují rybářství v rámci svého po-
volání nebo funkce - 250 Kč).

Jak dlouho budu čekat na vydá-
ní?
Zpravidla se rybářský lístek vyřizuje 
obratem za předpokladu, že budete 
mít uhrazen správní poplatek v po-
kladně Města Kojetín:
Pokladní hodiny
pondělí: 8.00 - 11.30 a 12.30 - 16.30 hodin
úterý: 8.00 - 11.30 hodin
středa: 8.00 - 11.30 a 12.30 - 16.30 hodin
čtvrtek: pokladna uzavřena 
pátek: pokladna uzavřena 

Eliška Izsová VŽPD, MěÚ Kojetín

Došlo do redakce
Taktické cvičení směny 
„B“ PS Kojetín
Dne 18. června 2011 proběhlo  
v obci Polkovice taktické cvičení 
směny "B" PS Kojetín. Námětem 
taktického cvičení byl zásah v his-
torickém objektu, konkrétně požár 
zvonice v místním kostele. Cílem 
cvičení bylo jednak prověřit mož-
nosti evakuace či transportu zra-
něných osob po točivém a výrazně 
strmém schodišti s likvidací požáru. 
Dalším a neméně důležitým cílem 
cvičení bylo prověřit možnosti jed-
notek SDH ve vybudování dálkové 
dopravy vody na místo události. 
Taktického cvičení se zúčastnilo 
celkem 6 jednotek PO. Příslušníci 
PS Kojetín a členové JSDH Tovačov 
provedly evakuaci pět zraněných 
osob (figurantů) ze zvonice, kde 
byly zvoleny transportní prostředky 

jako jsou: KED vesta, zádová des-
ka a vakuová nosítka. JSDH Tova-
čov dále prováděla hašení střešní-
ho pláště pomocí AP 27. Jednotky 
SDH Polkovice, Oplocany a Kojetín 
prováděly dálkovou dopravu vody  
z nedaleké říčky Valová vzdálené 
od místa události cca 1200 metrů 
a z požární studny v obci. Lezec-
ká skupina z CPS Přerov provedla 
evakuaci zraněné osoby pomocí la-
nové techniky. Spolupráce jednotky 
HZS a jednotek SDH byla při řešení 

události na velmi dobré úrovni.
Rád bych také touto cestou podě-
koval správci farnosti v Polkovicích 
P. Ryšavému a zástupcům obce za 
umožnění provedení takto rozsáh-
lého cvičení a všem zúčastněným 
aktérům cvičení včetně figurantů za 
profesionální přístup a skvěle odve-
denou práci.

František Ondrašík,
 velitel družstva požární stanice 

Kojetín
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Děti z Rodinného klubu 
Maria a azylového domu 
navštívily požární  
stanici v Kojetíně
Rodinný klub Maria nabízí služby 
sociálně znevýhodněným rodinám 
s dětmi. A právě tyto děti mohly 
21. července 2011 navštívit v rám-
ci činnosti klubu Požární stanici 
Hasičského záchranného sboru 
Olomouckého kraje a Sbor dobro-
volných hasičů Kojetín. Přizvané 
byly navíc i děti a maminky z koje-
tínského azylového domu. Ti všich-
ni využili za doprovodu pracovníků 
možnost seznámit se s prací pro-
fesionálních i dobrovolných hasičů 
a nahlédnout do prostor, které jim 
slouží. Program zahájil v hasič-
ské zbrojnici profesionální hasič 
Jan Krejsa, který přítomné přivítal  
a začal seznamovat s náplní prá-

ce hasičů. Děti se tak dozvědě-
ly, co patří k povinnostem hasiče  
a jak vypadá jeho běžný pracovní 
den. Další část programu byla vě-
novaná hasičské výstroji: účastníci 
si mohli prohlédnout, a dokonce  
i vyzkoušet přilbu, kuklu nebo dý-
chací masku, zásahové oblečení  
a obuv. O těchto věcech se dozvě-
děli potřebné informace. Následo-
vala ukázka výzbroje: vyprošťovací  
a další techniky. Děti si prohlédly 
hasičské auto a jeho výbavu. Zá-
věr byl zaměřený na diskusi o bez-

Došlo do redakce
pečném chování v případě požáru. 
Děti také dostaly prostor k doplňu-
jícím dotazům. Poté následovala 
beseda s velitelem Sboru dobro-
volných hasičů v Kojetíně Václa-
vem Baďurou o práci dobrovolných 
hasičů s ukázkou jejich vybavení. 
Všem hasičům, kteří se nám ochot-
ně věnovali, moc děkujeme! Projekt 
Rodinný klub Maria je financován  
z prostředků Evropského sociálního 
fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost a ze státního rozpočtu ČR.

Výchovně rekreační 
tábor v Beskydech

V letošním roce již pojedenácté Měs-
to Kojetín, odbor sociálně - právní 
ochrany dětí, uspořádal výchovně 
rekreační tábor pro děti ze sociálně 
znevýhodněného prostředí. Tábor 
byl pořádán opět ve spolupráci s Ma-
gistrátem města Přerova, oddělením 
sociálně - právní ochrany dětí (dále 
jen SPOD). V rámci  SPOD spolu 
obě města úzce spolupracují. Letoš-
ní tábor proběhl v termínu od 1. do 
7. srpna 2011 v rekreačním středisku 
Zákopčí, Hutisko - Solanec. Zúčastni-
lo se jej celkem 37 dětí, z toho 18 dětí 
z Kojetínska (14 z Kojetína) a 19 dětí 
z Přerovska, ve věkovém rozmezí od 
6 do 13 let.
Vedení tábora zajistili tři dospělí z řad 
pracovníků Městského úřadu Kojetín 
a Městské policie Kojetín. V rámci spo-
lupráce s Magistrátem města Přerova 
a Policie ČR celý provoz zajišťovalo 
11 pracovníků, po zdravotní stránce 
byla péče zajištěna dvěma zdravot-
níky z celkového počtu. Tábor mohl 
být uskutečněn díky získané dotaci 
poskytnuté MPSV za umístění měs-
ta Kojetína v celostátní soutěži Obec 
přátelská rodině a realizován v rámci 
projektu „Kojetín - šťastný domov“  
a z prostředků Olomouckého kraje.

Pro děti byl připraven bohatý pro-
gram. Všechny hry a aktivity dětí byly 
vedeny v duchu magických kouzel, 
her a pohádkových kouzelníků. Sou-
částí programu byly například hry 
a soutěže zaměřené na zdatnost, 
zručnost, rozšiřování vědomostí  
a také výlet na Horní Bečvu. Tábor 
navštívili příslušníci Policie ČR, kteří 
dětem předvedli ukázku výcviku slu-
žebních psů a seznámili je s prací 
policistů.
Letos poprvé měli možnost své děti 
na táboře navštívit rodiče a poznat 
tak prostředí, ve kterém děti jsou  
a seznámit se s činností a chodem 
tábora. Pro rodiny byly připraveny hry  
a soutěže, jejichž cílem bylo utužová-
ní vztahů v rodině. 
Cílem táborového pobytu bylo na-
učit děti využívat efektivněji volný 
čas, působit na odstraňování po-
ruch chování, osvojit si společenské 
a hygienické návyky a rozvíjet vzá-
jemnou komunikaci. Jde o význam-

né doplňování sociálních služeb pro 
rodiny ze sociálně znevýhodněné-
ho prostředí, začleňování sociálně 
vyloučených osob a podporu osob 
ohrožených sociálním vyloučením, 
včetně odstranění bariér. Efektivita 
výchovně rekreačního tábora spo-
čívá v tom, že si děti z něj přinášejí 
určité návyky a informace, které ne-
jsou zanedbatelné, učí se pravidel-
nému dennímu režimu, stráví čas  
v podnětném prostředí, které jim při-
náší nejen nové vědomosti, zkuše-
nosti, ale i radost z nových prožitků, 
které by jim vzhledem k finanční situ-
aci rodin, nebyly jinak umožněny. Pro 
práci SPOD je výchovně rekreační 
tábor prostředkem k bližší spolupráci 
s rodinami, k poznání jejich problémů 
a následnému řešení. 

Hana Rohová, 
vedoucí tábora a zdravotník
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Rubrika zdraví - 7. díl: Fyzioterapeutické procedury
Buďte po prázdninách FIT! 
Ozvalo se díky prázdninovým vý-
letům na kole vaše kdysi poraněné 
koleno? Přivezli jste si ze stanování 
suvenýr v podobě zatuhlého krku? 
Anebo se snažíte rozhýbat namo-
žené zádové a pažní svaly z úpor-
ného pádlování na řece? S těmito  
i jinými potížemi vám spolehlivě po-
může magnetoterapie, elektroléč-
ba, utrazvuk…

Tyto léčebné procedury se řadí do 
skupiny nazvané fyzikální terapie. 
Jde o léčebné postupy, které vyu-
žívají různých fyzikálních prostřed-
ků a energií. Cílem je magnetický-
mi (v magnetoterapii), elektrickými  
(v elektroterapii) a mechanickými  
(v ultrazvuku) impulzy dosáhnou 
odstranění bolesti, zlepšení prokr-
vení či rychlejšího hojení a tím na-
pomoci k bezproblémovému fungo-
vání pohybového aparátu.

Magnetoterapie
Magnetismus je založen na  zvýše-
ní rychlosti látkové výměny (souhrn 
životních procesů, při nichž orga-
nismus přijímá látky zvenčí, uvnitř 
je chemicky přeměňuje, přičemž 
získává energii, a zplodiny vylučuje 
ven) a metabolismu buněk. Obrov-
skou výhodou této terapie je, že pů-
sobí nejen na povrchové, ale i zdra-
votní problémy hluboko ve tkáni. 
Magnetické vlny (v nízkém kmitočtu 
0,1 - 100 Hz) tak mohou pronikat až 
ke kostem, šlachám, svalům, klou-
bům. „Procedura trvá 15 - 30 minut, 
a to prostřednictvím válcového apli-
kátoru. Není třeba se při jejím pod-
stupování svlékat, magnet působí  
i přes oblečení. Během terapie pa-
cient nepociťuje bolest nebo jiné 
působení, maximálně jemné šimrá-
ní,“ uvádí Leona Deutschelová, ma-
jitelka RELAX CENTRA Kojetín. 

Co magnetoterapie vyléčí? 
Je vhodnou léčbou při nemocech, 
jako jsou bércové vředy, migréna, 
roztroušená skleróza nebo při těž-
kých i lehčích zlomeninách. Pří-
znivě působí na artrózu či revma  
a osteoporózu. 
Při prvních procedurách může do-
cházet k paradoxně větší boles-
tivosti, což je ale počátečním prů-
vodním jevem, který „nastartování 
hojení“ doprovází. 

Elektroléčba
Při této metodě je využívána elek-
trická energie různých frekvencí  
a intenzit - stejnosměrného proudu, 
střídavých proudů nízké nebo střed-
ní frekvence či vysokofrekvenčního 
proudu s různě tvarovanými im-
pulzy. Obecně lze říci, že působí 
analgeticky (proti bolesti), doká-
že odstranit zvýšené napětí svalů 
(myorelaxační efekt) a zefektivňuje  
prokrvení tkání a tkáňový metabo-
lismus. Má ovšem také příznivý vliv 
na zmenšení otoků a hematomů. 
V elektroléčbě je elektrický proud 
aplikován přímo do svalu nebo tká-
ní s cílem podnítit oslabenou část 
těla k uzdravení.

Jaké jsou léčebné účinky elek-
troterapie? 
Tato procedura dokáže lokálně po-
zitivně ovlivnit bolestivost postiže-
ného místa, zlepšit jeho prokrvení, 
stimulovat nebo naopak uvolňovat 
svalstvo a okolní měkké tkáně, 
a také působit protizánětlivě. Je 
vhodná k aplikaci při bolestech pá-
teře, kloubů a šlach nebo jako poú-
razová léčba. 
Elektroterapie napomáhá k urych-
lení vstřebání otoků, hematomů a je 
velmi prospěšná pro růst svalů, po-
hyblivost kloubů  a svalové křeče.

Utrazvuk
Jedná se o mechanické vlnění  
s vyšší frekvencí, než je možné za-
chytit lidským uchem, které se šíří 
do hloubky. Při jeho aplikaci ne-
prochází tkáněmi žádný elektrický 
proud. Ultrazvuk lze velmi dobře 
přirovnat k mikromasáži - dochází 
při něm k masírování molekul a mo-
lekulárních částic v tkáni a násled-
né přeměně mechanické energie 
na tepelnou a k hlubokému ohřevu 
a prokrvení tkání. 

Léčba ultrazvukem
Jejím prostřednictvím lze pozitiv-
ně ovlivnit bolestivost, zlepšit jeho 
prokrvení. Pozitivně působí také při 
těchto zdravotních potížích: bolest 
kloubů při degenerativních nemo-
cech, artrózách, revma, otoky klou-
bů, tenisový loket, záněty šlach, 
natažené, zhmožděné svaly, jizvy  
či bércové vředy a mnoho dalších. 

Chcete si dopřát i trochu relaxu?
„Dospějte ne-
jen k fyzické, ale  
i k psychické poho-
dě. Zkuste se kro-
mě léčebných pro-
cedur také zaměřit 
na svou duševní 
pohodu. Můžete 
tak učinit prostřed-

nictvím sestavených relaxačních 
balíčků, které v sobě kombinují ma-
sáže, koupele a další odpočinkové 
procedury. Více informací naleznete 
na www.relax-centrum-kojetin.cz,“ 
přináší zajímavý tip Leona Deuts-
chelová.

 Materiál byl připraven ve spolu-
práci s RELAX CENTREM Kojetín, 

www.relax-centrum-kojetin.cz

Magnetické vlnění přenáší tzv. válcový aplikátor Průběh elektroterapie v RELAX CENTRU Kojetín
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Mateřská škola Kojetín
Prázdniny v naší 
mateřské škole

Prázdniny jsou pro většinu  
z nás časem dovolených, koupání  
a odpočinku. Děti jsou po proži-
tých prázdninách určitě plné zá-
žitků a čeká nás opět nový školní 
rok. Začátek školního roku je pro 
každého velkou změnou - loučí-
me se s prázdninovou pohodu  
a čekají nás opět každodenní 
povinnosti. 
Pro některé děti jsou to navíc 
úplně první dny v mateřské ško-
le. Zejména rodiče pak jsou zcela 
v zajetí obav, jak si děti zvyknou 
na nový režim dne, nové učitelky 
a kamarády, na úplně cizí pro-
středí…
V průběhu prázdnin jsme ale ne-
zaháleli. V MŠ Hanusíkova  byla 
provedena v jedné třídě celko-
vá oprava podlahových krytin  

a ve třídě „Koťátek“ byl zakoupen 
nový nábytek - židličky a stoleč-
ky. Také děti na Masarykově ná-
městí se mohou chlubit novou 
nábytkovou sestavou v prosto-
rách denní místnosti (třídy). 
Všechny tyto změny s sebou ne-
sou větší pracovní nasazení, ať 
už se jedná o vystěhování ně-
kterých prostor, či celkový úklid. 
Proto je třeba na tomto místě 
poděkovat všem pracovníkům 
školy, kteří zapojili své síly, aby 
děti od září vstupovaly zase do  
příjemnějšího prostředí.
Přejeme  dětem a zejména ma-
lým nováčkům co možná nej-
méně problémový vstup do ma-
teřské školy a všem příjemný 
začátek září a úspěšný start do 
nového školního roku.

vedení MŠ

Stržení staré podlahy v šatně Nová podlaha v šatně

Stržení staré podlahy ve třídě Nová podlaha ve třídě

Nová podlaha ve třídě Nový nábytek v oddělení Koťátek

English Corner
I hope you all had a nice summer 
holiday. It always goes by too fast, 
doesn't it?! Now it is time to go 
back to school and work - bummer! 
In August my daughter received 
her American birth certificate and 
a passport. Now she is officially 
an American citizen and a Czech 
citizen - she has dual citizenship. 
She also received a Social Secu-
rity number which is the same as 
a birth number here. Every Ame-
rican must have it. She needs  
a passport because we will travel 
to America for Christmas. I'm loo-
king forward to spending the ho-
liday with my family. We will take  
a train to Warsaw, Poland and then 
fly directly to Chicago. The flight 
will last 10 hours, then we must 
take a bus for 3 hours and then 
by car for 1 ˝ hrs. It is a long trip, 
but it will be worth it because we 
will stay for a while. Even though 
I'm excited about going to Ameri-
ca, I know that I will miss Kojetin. 
My home is no longer in America 
it is in Kojetin. We have a saying 
in English - “home is where the 
heart is.” My heart now belongs 
to the Czech Republic. If you ha-
ven't been yet, you should go to 
the new cafe on the square - “The 
Welsh Embassy.” My friend Dale, 
from Wales, and his wife own it 
and it is fabulous! The desserts 
are to die for.Check it out!

bummer (bamr) - otrava
birth certificate (bə:θ sə'tifikət) - 
rodný list
officially (ə'fiʃəli) - oficiálně
citizen (sitizn) - občan
dual citizenship (dju:l sitiznʃip) - 
dvojí občanství
social security (səuʃl si'kjuriti) -
socialní pojištění
directly (di'rektli) - přímo
last (la:st) - trvat
be worth it (wə:θ it) - stát za to
even though (i:vn dəu) - i když
belong to (bi'loŋ tu) - patřit k
fabulous (fabjuləs) - báječný
to die for (tu dai fo:) - utlouct se po
check it out (ček it aut) - vyzkoušet 
to

Jay Davis
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
Začínáme

Vítáme všechny naše žáky i pra-
covníky školy v novém školním roce 
2011 - 2012. Zvlášť se těšíme na 
naše nejmladší, kteří poprvé vstou-
pili k nám do naší školy. Přejeme 
nejen jim, ale i ostatním mnoho 
úspěchů, tak aby se v červnu příští-
ho roku mohli radovat z dosažených 
výsledků. 
Našim absolventům, kteří nás „opus-

tili“ před letními prázdninami přeje-
me na nových školách jen to nejlep-
ší a věříme, že se za námi přijdou 

9. A odchází

podívat a rozdělit se s nově získaný-
mi dojmy. Našim bývalým kolegům, 
kteří ukončili pracovní dráhu na naší 
škole přejeme hodně zdraví i štěstí 
v jejich další profesní i životní drá-
ze.
Pracovníci školy, vyučující, vychova-
telky i správní zaměstnanci připravi-
li pro své žáky příjemné prostředí  
a udělají vše pro to, aby následující 
měsíce proběhly v maximální poho-
dě a s výbornými výsledky.
Závěrem bychom rádi poděkovali 
za dosavadní podporu a spolupráci 
našim partnerům - Městu Kojetín, 
Domu dětí a mládeže Kojetín, Měst-
skému kulturnímu středisku Kojetín  
i všem ostatním - často neznámým. 
Na dokreslení přinášíme několik 
záběrů z konce minulého školního 
roku (fotografoval I. Malík).

Zdeněk Šípek
9. B odchází

Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
Fotodokumentace z Projektového dne - chování za mimořádných situací

Our pretty City aneb 
Chceme žít v krásném 
městě!
Ve dnech 5. - 15. srpna 2011 se v Ko-
jetíně uskutečnila vícestranná mezi-
národní výměna mládeže z progra-
mu „Mládež v akci“. DDM Kojetín se 

pro tyto účastníky stal hostitelskou 
organizací. Navštívila nás mládež  
z Rumunska, Litvy, Itálie a Turecka. 
S českou skupinou se podíleli na  
myšlence podnítit mladé lidi, aby se 
více zamysleli nad prostředím, ve 
kterém žijí a identifikovali jeho sla-
bé a silné stránky a do budoucna se 
stali těmi, kdo prostředí města/obce 

DDM Kojetín informuje
budou měnit k lepšímu. 
Tento projekt byl realizován za fi-
nanční podpory Evropské unie. 
Za obsah sdělení odpovídá výluč-
ně autor. Sdělení nereprezentuje 
názory Evropské unie a Evropská 
komise neodpovídá za použití infor-
mací, jež jsou jeho obsahem.

po



Kojetínský zpravodaj 9/11

10

DDM Kojetín informuje

PŘIPRAVUJEME 
V ZÁŘÍ 2011:

9. září 2011
„Ulov si svou první rybku“ 
- chytání rybek na Jordáně 

se ZK Rybáři

12. - 16. září 2011
Týden otevřených dveří na DDM

14. září 2011
Turnaj v Bowlingu 

16 hodin, Bowling City Kojetín

17. září 2011
„Cyprinus Carpio pohár“ 

- rybářské závody v Měrovicích

27. září 2011
Turnaj v ringu 5. - 7. tříd 

DDM Kojetín

PŘIPRAVUJEME 
V ŘÍJNU 2011:

 Lezecká výprava - umělá stěna

Pochod Slováckými vinohrady

Sraz táborníků LT Nejdek

Turnaj ve florbalu

2. - 7. července 2011
CYPRINUS CARPIO 

- stanový rybářský tábor 
na Pálavě

9. července 2011
OLYMPIJSKÉ HRY 
V KŘENOVICÍCH

11. - 15. července 2011
U NÁS V KOCOURKOVĚ 

-  příměstský tábor

17. - 29. července 2011
ASTERIX A OBELIX

 -  stanový tábor v Nejdku u Bělotína

5. - 15. srpna 2011 
CHCEME ŽÍT 

V KRÁSNÉM MĚSTĚ! 
- vícestranná mezinárodní výměna 

mládeže z programu „Mládež v akci“

14. srpna 2011
HODOVÉ SOUTĚŽE

V LÉTĚ 2011 JSME SE MOHLI POTKAT NA TĚCHTO AKCÍCH:

Hodové soutěže

LPT U nás v Kocourkově

LPT Vzhůru do oblak

15. - 19. srpna 2011
VZHŮRU DO OBLAK ANEB 
VEZMEME TO KO(S)MICKY 

- příměstský tábor

20. - 25. srpna 2011
SOPTÍKOVO DOBRODRUŽSTVÍ 

- tábor pro malé (ne)hasiče

20. srpna 2011
SOUTĚŽE A HRY PRO DĚTI  

NA FESTIVALU DRAČÍCH LODÍ

LT Asterix a Obelix

Olympijské hry v  KřenovicÍch

LT Asterix a Obelix

LPT Vzhůru do oblak

LPT U nás v Kocourkově

Hodové soutěže



9/11 Kojetínský zpravodaj

11
Rybářský tábor v Tovačově

Kojetínské hody a Hudební léto 2011

Dětská diskotéka na koupališti Vernisáž výstavy Signál 64 - Kojetínské oka mžiky

Zajímavosti a kuriozity muzea Soutěž hasičů „O hodové koláč“ Soutěž hasičů „O hodové koláč“

Židovský hřbitov otevřen Kolotoče a pouťové atrakce Jízdy historickými vlaky

U Tondy Na Hrázi Turnaj ve volejbale Setkání harmonikářů

Ječmínkova jízda králů Ječmínkova jízda králů Ječmínkova jízda králů

Krojovaný průvod Krojovaný průvod Předání hodového práva
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Kojetínské hody a Hudební léto 2011

Předání hodového práva Výplata „feroló“ na gatě Sluníčko Kojetín

Ječmínek Chropyně Hlahol Mysločovice Kopaničár Starý Hrozenkov

Kosíř Kostelec na Hané Hanácká beseda Kojetín Dechová hudba Věrovanka

Atrakce pro děti Hodový jarmark Autovláček 

Mažoretky Šarm Kojetín Mažoretky Šarm Kojetín David Kodýtek - Elektric Boogy

Lucky While Kojetín Cantas KojetínLeopardi Lipník  nad Bečvou
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Zdravotnictví v Kojetíně

(pouze na objednání, 
akutní případy)

ZUBNÍ LÉKAŘ

MUDr. Pavla Wernerová
Zubní ambulance
Adresa: Poliklinika Kojetín, 
        6. května 1373, 752 01 Kojetín
Telefon: 581 763 299
Ordinační hodiny:
pondělí 7.15 - 16.45
úterý 7.15 - 12.00
středa 7.15 - 15.00
čtvrtek 7.15 - 16.00
pátek 7.15 - 11.30

MUDr. Jaroslava Nosková
Zubní ambulance
Adresa: Havlíčkova 942, 
        752 01 Kojetín
Telefon: 581 764 593 
Ordinační hodiny:
pondělí 7.30 - 15.00
úterý 7.30 - 15.00
středa 9.00 - 16.00
čtvrtek 7.30 - 15.00
pátek 7.30 - 12.00

MUDr. Marie Pisková
Zubní ambulance
Adresa: Svatopluka Čecha 697,
        752 01 Kojetín
Telefon: 581 762 496 
Ordinační hodiny:
pondělí 7.30 - 14.30
úterý 7.30 - 14.30
středa 7.30 - 14.30
čtvrtek 7.30 - 17.00
pátek 7.30 - 13.00

MUDr. Jana Ottová
Ortodoncie
Adresa: Poliklinika Kojetín, 
        6. května 1373, 752 01 Kojetín
Telefon: 581 201 840
Ordinační hodiny:
pátek 12.30 - 14.30 

DĚTSKý LÉKAŘ

MUDr. Vlasta Procházková
Lékař pro děti a dorost
Adresa: Poliklinika Kojetín, 
        6. května 1373, 752 01 Kojetín
Telefon: 581 761 785, 724 145 612
Ordinační hodiny: 
pondělí 7.00 - 13.00  
útery 7.00 - 12.00 13.00 - 18.00
středa 7.00 - 13.00  
čtvrtek 7.00 - 12.00 13.00 - 15.00
pátek 7.00 - 13.00  

MUDr. Taťána Ježková 
Lékař pro děti a dorost
Adresa: Poliklinika Kojetín, 
        6. května 1373, 752 01 Kojetín
Telefon: 581 764 106
Ordinační hodiny: 
pondělí 7.00 - 12.00 13.00 - 15.00

úterý 7.00 - 12.00 13.00 - 18.00
středa 7.00 - 13.00
čtvrtek 7.00 - 13.00
pátek 7.00 - 13.00

PRAKTICKý LÉKAŘ

MUDr. Dagmar Horáková
Praktický lékař
Adresa: Poliklinika Kojetín, 
        6. května 1373, 752 01 Kojetín
Telefon: 581 763 508
Ordinační hodiny:  

pondělí 12.00 - 16.00 16.00 - 18.00

úterý   7.30 - 12.30 13.00 - 14.00

středa   7.30 - 12.30 13.00 - 14.00

čtvrtek   7.30 - 12.30 13.00 - 14.00 

pátek   7.30 - 12.30 

MUDr. Jana Palmašová
Praktický lékař
Adresa: Svatopluka Čecha 448, 
        752 01 Kojetín
Telefon: 581 763 057
Ordinační hodiny:
pondělí   7.30 - 14.00
úterý 12.30 - 18.00 17.00 - 18.00
středa   7.30 - 13.00
čtvrtek     7.30 - 14.00
pátek   7.30 - 14.00

MUDr. Vilém Vilém
Praktický lékař
Adresa: Havlíčkova 1048, 
        752 01 Kojetín
Telefon: 581 761 800
Ordinační hodiny:
pondělí   7.45 - 14.00
úterý   7.45 - 14.00
středa 12.30 - 18.00 17.00 - 18.00
čtvrtek   7.45 - 14.00
pátek   7.45 - 12.00

MUDr. Josef Roh
Praktický lékař
Adresa: 6. května 1044, 
        752 01 Kojetín
Telefon: 581 763 097 
Ordinační hodiny:
pondělí   7.00 - 13.00
úterý   7.00 - 13.00
středa   7.00 - 13.00
čtvrtek 12.30 - 18.00 17.00 - 18.00
pátek   7.00 - 13.00

 (pouze pro zvané)

 (pouze pro zvané)

 (pouze pro zvané)

 (pouze pro zvané)

(pouze na objednání)

(pouze na objednání)

(17.00 - 18.00 jen objednaní)

LÉKÁRNY

U zlatého lva - RNDr. Jitka Hálková
Adresa: Poliklinika Kojetín, 
        6. května 1373, 752 01 Kojetín
Telefon: 581 761 759 
Provozní doba:
po - pá 7.00 - 17.00

U Radnice - RNDr. Jitka Hálková
Adresa: Masarykovo náměstí 18,
        752 01 Kojetín
Telefon: 581 762 251 
Provozní doba:
po - pá 8.00 - 17.00
sobota 8.00 - 11.00

ODBORNÍ LÉKAŘI 
A SPECIALIZOVANÁ

 PRACOVIŠTĚ
MUDr. Pavel Matoušek
Soukromá chirurgická ordinace
Adresa: Poliklinika Kojetín, 
        6. května 1373, 752 01 Kojetín 
Telefon: 581 762 127
Ordinační hodiny:
pondělí 7.30 - 15.00
úterý 7.30 - 15.00
středa 8.00 - 16.00    (klinický den)

čtvrtek 7.00 - 15.00
pátek 7.00 - 13.00

MUDr. Pavel Matoušek
Centrum žilní chirurgie
Adresa: náměstí Republiky 905,
        752 01 Kojetín
Telefon: 581 701 180
E-mail: p.matousek@zilnichirurgie.cz
Ordinační hodiny:
pondělí  16.00 - 20.00
úterý 8.00 - 15.00  16.00 - 19.00
čtvrtek 8.00 - 15.00  16.00 - 19.00
pátek 8.00 - 15.00    (operační den)

Pozn.: Objednání v ordinační hodiny 
telefonicky nebo osobně, bez objed-
nání nelze pacienty vyšetřit. Akutní 
stavy je nutné osobně konzultovat  
 s lékařem. 

DOPRAVNÍ ZDRAVOTNÍ 
SLUŽBA SANITAS

KOJETÍN 
Adresa: Poliklinika Kojetín,
        6. května 1160, 752 01  Kojetín
 Telefon: 581 763 537
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MUDr. Ilona Březinová
Neurologie
Adresa: Poliklinika Kojetín, 
        6. května 1373, 752 01 Kojetín
Telefon: 581 761 441
Ordinační hodiny:
úterý 7.30 - 12.00 12.45 - 15.00
středa 7.30 - 12.00 12.45 - 15.00
pátek 7.30 - 12.00 12.45 - 15.00
Pozn.: Pouze po předchozím objednání

MUDr. Zdeněk Michl
Odborný kožní lékař
Adresa: Poliklinika Kojetín, 
        6. května 1373, 752 01 Kojetín
Telefon: 581 761 276, 602 754 265
Ordinační hodiny:
úterý 8.00 - 12.00  12.45 - 15.30 
čtvrtek 8.00 - 12.00  12.45 - 15.30 

MUDr. Viktor Charbut
Oční ambulance
Adresa: Poliklinika Kojetín, 
        6. května 1373, 752 01 Kojetín
Telefon: 581 277 654
Ordinační hodiny:
úterý   8.00 - 12.00  13.00 - 15.00

středa   8.00 - 12.00  13.00 - 15.00
čtvrtek 10.00 - 12.00  13.00 - 17.00
pátek   8.00 - 12.00

MUDr. Richard Kobza
Odborný lékař pro nemoci vnitřní, 
diabetologii a endokrinologii
Adresa: Poliklinika Kojetín, 
        6. května 1373, 752 01 Kojetín
Telefon: 581 761 784
Ordinační hodiny:

pondělí 6.45 - 13.00 13.00 - 15.00
úterý 6.45 - 12.15
středa 6.45 - 12.15
 

čtvrtek 6.45 - 11.00 11.00 - 15.00
pátek 6.45 - 12.15

MUDr. Richard Kreml
Ortopedie
Adresa: Poliklinika Kojetín, 
        6. května 1373, 752 01 Kojetín
Telefon: 581 761 005, 774 870 370 - v ordi-
načních hodinách
www.ortopedie-kojetin.cz
Ordinační hodiny:
pondělí  15.00 - 17.30
čtvrtek 7.00 - 12.00 12.30 - 15.00 
Pozn.: Objednaní pacienti mají před-
nost.

MUDr. Alena Hubíková
Rentgen a ultrazvuk 
Adresa: Poliklinika Kojetín, 
        6. května 1373, 752 01 Kojetín
Telefon: 581 763 262
Ordinační hodiny:
pondělí 8.00 - 14.30 
úterý 8.00 - 14.30 
středa 8.00 - 14.30 
čtvrtek 8.00 - 14.30 
pátek 8.00 - 13.00 

PaedDr. et Bc. Eva Stryková 
Ambulance klinické logopedie
Adresa: Poliklinika Kojetín, 
        6. května 1373, 752 01 Kojetín
Telefon: 581 202 520, 724 231 562 
E-mail: evastrykova@volny.cz
Ordinační hodiny:
čtvrtek 13.00 - 17.00

Deutschelová Leona
Relax centrum (Rehabilitace)
Adresa: Poliklinika Kojetín, 
        6. května 1373, 752 01 Kojetín
Telefon: 581 761 552
www.relax-centrum-kojetin.cz
rehabilitacekojetin@seznam.cz 
Ordinační hodiny:
pondělí 6.30 - 19.30
úterý 6.30 - 19.30
středa 6.30 - 19.30
čtvrtek 6.30 - 19.30
pátek 6.30 - 13.00

MUDr. Eva Koudelková
Ordinace rehabilitace 
a manuální medicíny
Adresa: Relax centrum (Rehabilitace)
      Poliklinika Kojetín, 6. května 1373,
       752 01 Kojetín
Telefon: 581 761 552
Ordinační hodiny:
čtvrtek 7.00 - 12.00 

MUDr. Jan Küchler
Odborný ženský lékař
Adresa: Poliklinika Kojetín, 
        6. května 1373, 752 01 Kojetín
Telefon: 581 763 109
Ordinační hodiny:
pondělí  13.00 - 18.00
úterý 7.00 - 11.30
středa 7.00 - 11.30 13.00 - 15.00
čtvrtek 7.00 - 11.30
pátek 7.00 - 11.30

Pozn.: K vyšetření je nutno se předem 
telefonicky nebo osobně objednat.

Zdravotnictví v Kojetíně

Urologická ambulance Kojetín 
Adresa: Poliklinika Kojetín, 
        6. května 1373, 752 01 Kojetín
Telefon: 581 763 297
MUDr. Libor Palička
Ordinační hodiny:
pondělí 7.30 - 13.30 
Pozn.: Po předchozím objednání

MUDr. Michal Plintovič
Ordinační hodiny:
středa 13.30 - 18.30  
Pozn.: Po předchozím objednání

PhDr. Jiřina Lukáčová
Klinický psycholog a terapeut
Adresa: Sladovní 1286, 752 01 Kojetín
Telefon: 777 569 749

MUDr. Alena Novotná 
Psychiatrie
Adresa: Poliklinika Kojetín, 
        6. května 1373, 752 01 Kojetín
Telefon: 582 334 225, 603 481 046
Ordinační hodiny:
úterý 7.30 - 14.30

Mgr. Alena Hodanová Peprná 
Ambulance klinické logopedie 
Adresa: Poliklinika Kojetín, 
        6. května 1373, 752 01 Kojetín
Telefon: 776 638 874
Ordinační hodiny:
pondělí 7.00 - 16.00 (dle objednání)

úterý 7.00 - 16.00 (dle objednání)

středa 7.00 - 12.00 (dle objednání)

MUDr. Ivana Lančová
Alergologie
Adresa: Poliklinika Kojetín, 
        6. května 1373, 752 01 Kojetín
telefon: 583 034 302
www.alergologie-kojetin.cz
úterý 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
pátek 8.00 - 13.00

RNDr. Martin Novák
Biochemická laboratoř
Adresa: Poliklinika Kojetín, 
        6. května 1373, 752 01 Kojetín
tel: 581 761 782
po - pá 7.15 - 15.00

Milan Peterka
Praktik čínské medicíny
Adresa: Husova 742, 752 01 Kojetín
telefon: 604 558 929
www.milanpeterka.cz
Ordinační hodiny: dle předchozí osob-
ní nebo telefonické domluvy

ODBORNÍ LÉKAŘI A SPECIALIZOVANÁ PRACOVIŠTĚ

(operační den)

(diabet.)

(diabet.)
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Kojetínské hody a Hudební léto 2011

Cimbálová muzika Dubina Posezení u cimbálu - nádvoří VIC EkoKom stan - soutěže pro děti

Hry pro děti - DDM Kojetín Hry pro děti - DDM Kojetín Zaplněné Masarykovo náměstí

Koncert Mig 21 ... s Jirkou Macháčkem Koncert Něco Mezi

Kojetínské
hudební léto 2011

15. - 19. srpna 2011
Countrio Hodonín Peter´s music Doloplazy 

Relax Kojetín Zdounečanka N*S*O*S Přerov

Crash Down  Hulín Painful Flower Tovačov/Přerov
IQ Opice Kojetín

Foto: Jana Večeřová
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Kam za kulturou

Vodácký celodenní výlet pro rodiče a děti
sjíždění moraVy

sobota 17. září 2011 - 10 hodin
Program: Jízda na lodích od Bolelouce do Kojetína (počet míst omezen!),

na loděnici zpívání u táboráku, opékání špekáčků, hry a soutěže pro děti
Informace a přihlášky: MěKS Kojetín - Sokolovna nebo VIC Kojetín, telefon: 774 001 405, 774 001 403

Výstava obrazů a fotografií tvůrčí skupiny Signál 64
KOJETÍNSKÉ
oka mžIky

Otevřena od 12. srpna 2011 do 30. září 2011
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

Otevřeno: po - pá: 9 - 11 a 12 - 17 hodin
so, ne: po telefonické dohodě - 774 001 403

Nově - Stálá expozice muzea
zajímaVosTI a kurIozITy

kojeTínskÉho muzea
Otevřena od 12. srpna 2011 do poloviny roku 2012
Expozice muzea VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

Otevřeno: po - pá: 9 - 11 a 12 - 17 hodin
so, ne: po telefonické dohodě - 774 001 403

dIVadelní předplaTnÉ 2011-2012
aneb neseďTe doma - seďTe V dIVadle!

Možnost zakoupení předplatného se slevou na všech šest představení: 250 Kč
Předprodej zahájen od 22. srpna 2011 na informacích Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Masarykovo náměstí 8, telefon: 581 202 202, 774 001 403, www.kojetin.cz/meks

pátek 23. září 2011 - 20.00 hodin
Divadelní soubor „Klouzák“ Postoloprty

baleTky
Černá komedie autorky Astrid Saalbachové

…není to o baletu. Jenom. Není to o baletkách. Jenom. Nejsou
to profesionálky. Jsou různě staré, mají různé osudy. Setkaly
se na hodině tance. Je to o ženách. Nejenom. Hra dánské

autorky Astrid Saalbachové je také jako žena: křehká,
nevyzpytatelná, něžná, dojemná, komická, náladová a plná emocí.

Sokolovna Kojetín, vstupné: 60 Kč

středa 19. října 2011 - 20.00 hodin
Divadelní spolek Kroměříž

mIkVe
Současné židovské drama spisovatelky Hadar Galron

„Muž žádá svými ústy, kdežto žena žádá svým srdcem.
A to je krásná ženská ctnost.“

Sokolovna Kojetín, vstupné: 60 Kč

středa 23. listopadu 2011 - 20.00 hodin
Divadlo Ty-já-tr Co? Praha

raskolnIkoV
Drama Lea Birinského na motivy F. M. Dostojevského 

Česká premiéra téměř ztracené hry téměř zapomenutého
autora. Hru na motivy Zločinu a trestu uvádí toto pražské

divadlo 88 let po poslední známé inscenaci. Podle dobového 
kritika jde spíše o krimi než psycho, a přesto je hodno pozoru...

Sokolovna Kojetín, vstupné: 60 Kč

středa 14. prosince 2011 - 20.00 hodin
Divadelní spolek Kroměříž

na oCeT
Komorní příběh autora Donalda Churchilla

Komorní příběh o rodícím se vztahu dvou nevšedních lidí...
Sokolovna Kojetín, vstupné: 60 Kč

středa 18. ledna 2012 - 20.00 hodin
Rádobydivadlo Klapý

kráska z leenane
Komorní divadelní drama Martina Mc Donagha

Kráska z Leenane je komorní divadelní drama z irského venkova, 
které autor napsal v roce 1996. Hra je směsí komedie

a tragického příběhu. Vykresluje příběh Maureen, která žije
se svou despotickou matkou Mag, ale víc už neřekneme,

abychom nevyzradili zápletku a rozuzlení díla.
Rádobydivadlo Klapý není pro diváka neznámé. Patří mezi

špičková neprofesionální divadla v Česku.
Sokolovna Kojetín, vstupné: 60 Kč

středa 22. února 2012 - 20.00 hodin
Divadelní spolek Kroměříž

bŮh masakru
Konverzační komedie autorky Yasminy Rezy

... co se stane, když se dva manželské páry v nejlepších letech 
sejdou, aby „v dobré vůli“ urovnaly konflikt svých ratolestí...

Sokolovna Kojetín, vstupné: 60 Kč

Muzikálová komedie
sVěTáCI

pátek 14. října 2011 - 19.30 hodin
Uvádí: Divadlo Háta Praha

Účinkují: Viktor Limr - Lumír Olšovský - Filip Tomsa, Dalibor Gondík
- Zbyšek Pantůček, Aleš Háma - Martin Zounar, Vlasta Žehrová

- Olga Želenská, Monika Absolonová - Ivana Andrlová - Jana
Zenáhlíková, Mahulena Bočanová - Adéla Gondíková, Miriam

Kantorková - Vlasta Peterková, Josef Oplt - Jan Přeučil, Petr Gelnar
- Martin Sobotka, Lukáš Pečenka - Pavel Vítek

Sokolovna Kojetín, vstup: 190, 180 Kč

Pro milovníky koní 
3. huberToVa jízda

kojeTín 2011
sobota 15. října 2011 - 9 hodin

Pole u bývalé farmy Račová 
huberToVa zábaVa
a huberTŮV soud

sobota 15. října 2011 - 20 hodin
Sokolovna Kojetín 
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sobota 10. září 2011
Volejbalový turnaj smíšených družstev
„o pohár majitele pohřebního ústavu“

9 hodin, Areál Sokolovny Kojetín

pondělí 12. září 2011
Zumba s Gabrielou

19 hodin, sál VIC Kojetín
úterý 13. září 2011

den cvičení pro veřejnost
17 hodin - Jóga - malá tělocvična Sokolovny Kojetín

18 hodin - Pilátes - zdravotní - sál VIC
19 hodin - Pilátes - pokročilí - sál VIC

 

středa 14. září 2011
„s humorem na cestách“

10 hodin, beseda v Centru denních služeb pro seniory 
(Dům sv. Josefa)

středa 14. září 2011
Cestování s pohádkovou babičkou

14 hodin, Čtení pohádek a soutěže pro děti, rodiče
a prarodiče (MěKS - Knihovna Kojetín a CSS Kojetín)

Víceúčelová klubovna CSS Dr. E. Beneše Kojetín

středa 14. září 2011
Zumba s Klárou

18 hodin, sál VIC Kojetín

čtvrtek 15. září 2011
štíhlá a fit s radkou

18.30 hodin, sál VIC Kojetín

pátek 16. září 2011
„dnes jedu do práce na kole“

celý den (pro veřejnost, podniky, firmy, organizace…)

pátek 16. září 2011
alternativní doprava se starostou

dračí lodě + jízdní kola
sraz v 15 hodin na Loděnici Kojetín

(pro veřejnost, zastupitele a úředníky)

Město Kojetín se letos opět zapojuje do celorepublikové akce 
eVropskÝ TÝden mobIlITy „alTernaTIVní dopraVa“

10. září - 24. září 2011
Předběžný program (změny vyhrazeny):

sobota 17. září 2011
sjíždění řeky moravy

od bolelouce do kojetína
sraz v 10 hodin na Loděnici Kojetín

(pro přihlášené - počet míst je omezen!!!)

sobota 17. září 2011
alternative massive night in hell

20 hodin, Peklo Sokolovny Kojetín
(pro mládež - techno, haus-mix)

pondělí 19. září 2011
„soutěžní odpoledne“

14 hodin, Centrum sociálních služeb
(proběhne na jednotlivých DPS - pro obyvatele DPS, 

seniory, zdravotně postižené občany a také  
děti ze znevýhodněného soc. prostředí)

pondělí 19. září 2011
Zumba s Gabrielou

19 hodin, sál VIC Kojetín
středa 21. září 2011

line dance s lucky While
17 hodin, sál Sokolovny Kojetín (pro veřejnost)

středa 21. září 2011
Zumba s Klárou

18 hodin, sál VIC Kojetín
čtvrtek 22. září 2011

štíhlá a fit s radkou
18.30 hodin, sál VIC Kojetín

pátek 23. září 2011
komediální divadelní představení

baletky - klouzák postoloprty
20 hodin, Sokolovna Kojetín

sobota 24. září 2011
Turnaj dvojic tenis + bowling

9 - 20 hodin, Bowling City Kojetín (pro veřejnost)
diskotéka - oldies párty

20 hodin, Bowling City Kojetín (pro veřejnost)

Evropský týden mobility

Městská knihovna MěKS Kojetín připravuje...
středa 14. září 2011 v 10 hodin
„S HUMOREM NA CESTÁCH“ 

- beseda ve spolupráci 
s Charitou Kojetín (v prostorách 

Centra denních služeb pro seniory)

středa 14. září 2011 ve 14 hodin
„CESTOVÁNÍ S POHÁDKOVOU 

BABIČKOU“
ve spolupráci s CSS Kojetín 

v rámci projektu  „Kojetín - šťastný 
domov“ a v rámci „Týdne mobility“

pondělí 19. září 2011
Beseda se spisovatelem J. Opatřilem

„DOBRODRUŽSTVÍ KAPŘÍKA 
METLÍKA“

- pro žáky 2. - 4. tříd základních škol 
(sál VIC Kojetín)

Beseda v rámci akce 
„Celé Česko čtě dětem“ 

 „JAK JEŠTĚRKU 
SMŮLA OPUSTILA“ 

- besedy pro Mateřskou školu

středa 5. října 2011 v 17.30 hodin
Beseda pro širokou veřejnost
 s astrologem Petrem Trnkou  

v rámci Týdne knihoven
„HOROSKOP JAKO KLÍČ 

K OSOBNOSTI ČLOVĚKA“
Bedesa ukáže, že astrologie

 sice opravdu zná metody, které 
umožňují do budoucnosti nahlédnout; 

její skutečné poslání však spočívá 
v něčem docela jiném. 

(sál VIC Kojetín)
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Charita Kojetín - Dům svatého Josefa
DŮM SVATÉHO JOSEFA - CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY

Komenského náměstí 49 (bývalý klášter), 752 01 Kojetín, tel. 581 76 21 60, mobil  720 126 475, 
e-mail: cds@kojetin.charita.cz, www.kojetin.charita.cz

PROGRAM NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2011 
PRO VŠECHNY SENIORY Z KOJETÍNA A OKOLÍ

pátek 2. 9. 2011 od 9 hodin 
Filmový klub pro náročného diváka

„Matka Tereza z Kalkaty“
Animovaný film o životě a hrdinství ženy,  
která díky lásce k Bohu byla inspirována 
konat dobro mezi nejchudšími lidmi Indie

Od úterý 6. 9. 2011 
bude obnoveno zdravotní cvičení

pátek 9. 9. 2011 od 9 hodin
Filmový klub pro náročného diváka 

„Život je krásný“
Italské romantické drama vypovídající  
o síle otcovské lásky. Děj se odehrává  

v koncentračním táboře, kde se otec snaží 
uchránit syna před hrůzami nacismu

Na realizaci programu přispěl Olomoucký kraj v rámci dotačního řízení 
- Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování

úterý 13. 9. 2011 od 14 hodin
Posezení u ohně s opékáním

Zájemci  hlaste se na Domě 
sv. Josefa do 12. 9. 2011

V případě nepříznivého počasí se opékání 
přesouvá na 20. 9. od 14 hodin

středa 14. 9. 2011 od 10 hodin
Beseda s pracovníky Městské 

knihovny Kojetín na téma:
 „S humorem na cestách“

pátek 16. 9. 2011 od 9.30 hodin
úterý 20. 9. 2011 od 9.30 hodin

Tkaní obrazů z vlny
- výroba obrázků ze zbytků vlny 

na kartonový papír

pondělí 19. 9. 2011 od 10 hodin
Sběr a sušení bylin 

v Kojetíně a okolí

úterý 27. 9. 2011 od 9 hodin
Den charity

Zveme vás na prodejní výstavu 
výrobků uživatelů Charity Kojetín

za příznivého počasí se uskuteční 
na Masarykově náměstí

čtvrtek 29. 9. 2011 od 9 hoin
Mše svatá 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie

Kurzy MěKS Kojetín 2011/2012

POHYBOVÉ KURZY
- ZUMBA

Každé pondělí od 19 hodin
sál VIC Kojetín, vstup: 60 Kč/hodina

Cvičitelka: Gabriela Matoušková

- JÓGA
Každé úterý od 17 do 19 hodin,

Malý sál Sokolovna Kojetín
Permanentka: 350 Kč/čtvrt roku

Cvičitelka: Alena Flegelová

- CVIČENÍ PILÁTES METODOU
zdravotní

Každé úterý od 18 do 19 hodin
sál VIC Kojetín, permanentka: 300 Kč

(10 vstupů + jeden zdarma)
Cvičitelka: Monika Paráková

- CVIČENÍ PILÁTES METODOU
PRO POKROČILÉ

Každé úterý od 19 do 20 hodin
sál VIC Kojetín, permanentka: 300 Kč

(10 vstupů + jeden zdarma)
Cvičitelka: Monika Paráková

- ZUMBA
Každá středa od 18 hodin

sál VIC Kojetín, vstup: 60 Kč/hodina
Cvičitelka: Denisa Kopřivíková

- ŠTÍHLÁ A FIT
Každý čtvrtek od 18.30 do 20 hodin
sál VIC Kojetín, vstup: 50 Kč/hodina

Cvičitelka: Radka Michálková

TANEČNÍ KURZY
- TANEČNÍ PRO STUDENTY

GYMNÁZIA KOJETÍN
(i studenty jiných škol v okolí)

Každý čtvrtek od 17 do 19 hodin,
sál Sokolovny Kojetín, cena: 600 Kč/1 účastník
(10 lekcí + prodloužená + závěrečná kolona)

- TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Každý čtvrtek od 19.30 do 21.30 hodin,

sál Sokolovny Kojetín, Cena: 600 Kč/1 účastník
(7 lekcí + závěrečná taneční).

- FOLKLÓRNÍ TANCE
Národopisný soubor Hanácká 

beseda při MěKS Kojetín
Zkoušky každý pátek od 20 hodin,

Sokolovna Kojetín nebo VIC Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

- COUNTRY TANCE
Taneční skupina

LUCKY WHILE při MěKS Kojetín
Zkoušky každý pátek od 17 hodin,

 Sokolovna Kojetín nebo VIC Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

DIVADELNÍ SOUBOR
Divadelní soubor

Hanácká scéna při MěKS Kojetín
Zkoušky každé úterý od 18 hodin,

Sokolovna Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

UMĚLECKý SOUBOR
Tvůrčí skupina

Signál 64 při MěKS Kojetín
Pravidelné schůzky každý první pátek

v měsíci - Klubovna Sokolovny Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

PĚVECKý SOUBOR
Pěvecký soubor

Cantas při MěKS Kojetín
Pro všechny co rádi zpívají.

Každou středu od 18.30 hodin, VIC Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY
Městské kulturní středisko

nám. Republiky 1033, Kojetín
telefon: 581 76 20 46, 774 001 405

Vzdělávací a informační centrum
Masarykovo nám. 8, Kojetín
telefon: 581 202 202, 774 001 403

JAZYKOVÉ KURZY
- JAZYK ANGLICKý

- Začátečníci
- Mírně pokročilí (2. ročník)

- Pokročilí (3. ročník)
- JAZYK NĚMECKý

- JAZYK RUSKý
- JAZYK FRANCOUZSKý
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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov 

4. 9. 2011 (neděle)
  Bohoslužby ve Skalce

od 8.15 hodin ve Skalce 
(sál Obecního domu)

4. 9., 11. 9. a 18. 9. 2011 (neděle)
  Bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

6. 9. 2011 (úterý)
Biblická hodina v Tovačově

od 15.00 hodin v DS Tovačov 
(společenská místnost)

PROGRAM SETKÁNÍ V ZÁŘÍ 2011
7. 9., 14. 9., 21. 9. a 28. 9. 2011 (středa)

Modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

15. 9.*, 22. 9. a 29. 9. 2011 (čtvrtek)
Biblická hodina v Kojetíně

od 16.00 hodin na faře

18. 9. 2011 (neděle)
Bohoslužby v Polkovicích

od 8.15 hodin (obřadní síň Obecního úřadu)

25. 9. 2011 (neděle sv. Václava)
 Slavnostní bohoslužby v Kojetíně

od 10.00 hodin v Husově sboru

Další možnosti setkání:
-  Tradiční „Biblické hodiny“ budou pokračovat každý čtvrtek od 16 hodin na faře 

(v Družstevní ul. 1305, 3. patro). Začátek - ode dne vyhlášení*. 

- V průběhu září opět začnou hodiny „Duchovní výchovy“ ve školách. Letos pravděpodobně 
na ZŠ Svat. Čecha a ZŠ Sladovní ul. Termíny budou upřesněny. Hodiny povede br. kazatel Jiří Pleva.

- V září také pokračují každé úterý odpoledne (od 17 hodin) pravidelné hodiny „Jógy“ 
(Paramhans svámí Mahéšvaránanda - Jóga v denním životě), které vede Alena Flégelová z Přerova 

(malý sál - 1. patro Sokolovna Kojetín, zřizovatelem kurzu je MěKS Kojetín).

„Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“  1. list Petrův 5,7

V době konání obřadů a setkání jsou prostory Husova sboru (synagogy) plně otevřeny veřejnosti.  
Pokud máte zájem o prohlídku sboru s výkladem, kontaktujte předem farní úřad či VIC Kojetín.

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

Dobrořeč, duše má, Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému jménu! Dobrořeč, duše má, Hospodinu
a nikdy nezapomeň na jeho odměnu!“  Žalm 103,1-2

přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé 

češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrej-
ským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce 
oslovit dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat z této 
knihy inspiraci pro každý den, anebo ji otevírají poprvé.

Centrum sociálních služeb informuje
Besedy s Městskou 
policií Kojetín

Ve dnech 25. července a 28. čer-
vence 2011 proběhly v kulturních 
místnostech na DPS Dr. E. Beneše 
3 a DPS J. Peštuky besedy s Měst-
skou policií. Besedy byly zaměřeny 
především na bezpečnost a ochra-
nu seniorů. Účastníkům byla pro-
mítnuta výroční zpráva o činnosti 
Městské policie Kojetín za rok 2010 

a zodpovězeny veškeré dotazy, kte-
ré se týkaly Městské policie a bez-
pečnosti ve Městě Kojetín a jeho 

místních částí (Kovalovice, Popův-
ky). Besedy se zúčastnilo celkem 
19 účastníků.         Hana Galetková
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Církev Československá husitská
Novou Bibli si můžete přečíst on-line 
na webu: http://online.bible21.cz/
Objednat Bibli lze přímo na: http://
www.nbk.cz/obchod/ nebo také na 
farním úřadě CČSH v Kojetíně.
Heslo měsíce září
„Jedni ve vozy, jiní zas v koně dou-
fají, nám je nadějí náš Bůh - má jmé-
no Hospodin! Oni klesají a hroutí se, 
my však stojíme pevně a nehnutě.“ 
Žalm 20,8-9
Bibli21 najdete také na Facebooku
http://www.facebook.com/group.
php?v=wall&gid=324927872280
Zachytili jsme v denním tisku:
Bible krále Jakuba slaví 400 let - 
Legendární King James Bible žije  
i v 21. století
http://www.christnet.cz/magazin/
clanek.asp?clanek=3635
Celý anglicky mluvící svět si 2. květ-
na připomněl čtyřsté výročí vydání 
„nejvlivnější knihy, která kdy vyšla  
v angličtině“ - biblického překladu 
krále Jakuba, plným názvem Schvá-
lené verze krále Jakuba. Píše o tom 
stanice BBC. Protestantské církve  
i historikové plánují celou řadu akcí, 
jimiž chtějí oslavit zřejmě nejvlivněj-
ší z biblických překladů v dějinách 
křesťanství. Na doporučení krále 
Jakuba I. Stuartovce vznikal v le-
tech 1601 až 1611. Právě 2. května 
1611 vyšly první svazky u královské-
ho tiskaře Roberta Bakera. „Když si 
dnes zadáte na vyhledávači Google 
anglicky slova King James Version, 
vyjede vám přes sedm milionů od-
kazů,“ upozorňuje BBC.  
Podle listu USA Today dnes vlastní 
svou bibli ve Spojených státech na 
89 procent dospělých Američanů, 
přičemž z nich má na 67 procent 
právě překlad krále Jakuba. Ačkoli 
v angličtině je známo na 15 nových 
a modernějších překladů, alžbětin-
ská bible co do obliby zcela vede  
u těch, kdo si v Knize knih čtou pra-
videlně. Na 82 procent Američanů, 
kteří tráví nad biblí čas aspoň jed-
nou za měsíc, berou do ruky prá-
vě překlad krále Jakuba. Z nich je 
ovšem 76 procent starších 55 let, 
zatímco v mladší generaci má tuto 
bibli v oblibě jen 56 procent respon-
dentů. Archaický jazyk „jakubovské 
bible“ je nesrozumitelný pro 27 pro-
cent čtenářů a 16 procent jej po-
važuje za zastaralý. Na 31 procent 
respondentů jej však i dnes naopak 

považuje za nádherný, a 23 procent 
za snadný k zapamatování. Právě 
skrze překlad krále Jakuba vešly do 
všeobecného anglického povědomí 
obraty jako „sůl země“, „oko za oko“, 
„házet perly sviním“ a další.  
Historickým, jazykovým a svým způ-
sobem i náboženským ekvivalentem 
Překladu krále Jakuba v českém 
prostředí je nepochybně Bible kra-
lická, která řadu překladatelských 
oříšků vyřešila velmi podobně jako 
anglický protějšek. Kralický překlad 
je však v mnohém ohledu propraco-
vanější - zatímco v Překladu krále 
Jakuba chybí poznámkový aparát 
a na okraji jsou jen stručně vysvět-
leny některé řecké a hebrejské ter-
míny, Bible kralická je doprovázena 
bohatým poznámkovým aparátem, 
obsahujícím i dobové reálie a exe-
geze. Oba překlady jsou pořízeny 
metodou formální ekvivalence, což 
znamená, že se snaží o maximální 
přesnost. Místy jsou až doslovné  
a ve Starém zákoně s obdivuhod-
nou přesností kopírují hebrejský 
text. Slova bez opory v originále 
jsou v jakubovské i kralické bibli 
vyznačena závorkami či kurzívou. 
Jazyk překladu krále Jakuba je vel-
mi vznešený, básnický a slavnostní  
a užívá mnohá slova, která byla ar-
chaická už v době jeho vzniku.  

Výročí překladu nyní využila také 
anglikánská univerzitní farnost při 
Velké koleji svaté Marie v anglické 
Cambridge, která vystavila unikátní 
prvotisk jakubovské bible. „Není to 
dokonalý výtisk, ale na titulní stra-
ně Nového zákona je patrné datum 
1611,“ řekl stanici BBC knihovník 
Peter Meadows. Jedinečný svazek 
objevil kaplan farnosti Phil Gor-
man. „Vyplatilo se mi přehrabová-
ní ve staré kostelní knihovně,“ říká 
šťastný nálezce. Univerzita si podle 
záznamů pořídila první bibli krále 
Jakuba již v roce 1612 a zaplatila 
za něj 52 šilinků. Tato bible se však 
časem ztratila. Výtisk objevený mla-
dým kaplanem kdosi daroval univer-
zitě v roce 1925, ale pak byl uložen 
do ochranného papíru a nějak se na 
něj zapomnělo. Jeho cena se odha-
duje na několik tisíc liber, protože 
chybějí stránky. Za neporušený pr-
votisk by ovšem sběratelé zaplatili 
až statisíce liber. Univerzita z úcty  
k nálezu a k nynějšímu výročí zor-
ganizovala veřejné čtení z historic-
ké bible, které minulou středu zahá-
jil osobně canterburský arcibiskup 
Rowan Williams.  
Rostislav Matulík je spolupracovní-
kem Českého rozhlasu 6 www.roz-
hlas.cz/cro6.

Jiří Pleva

RODINNOU OSLAVU NEBO SVATBU 
MŮŽETE SLAVIT V NAŠICH KRÁSNýCH

 PROSTORÁCH VIC

K těmto příležitostem krátkodobě pronajímáme 
sál, bistro i nádvoří

 Vzdělávacího a informačního centra Kojetín

Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Informace na telefonu: 581 202 202, 774 001 403
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Ze sportu
Dvě nejlepší české 
minigolfistky jsou 
z Kojetína!
To, že se v Kojetíně objevují minig-
olfoví talenti, dokázala již několikrát 
v historii Jana Nakládalová. Letošní 
Mistrovství ČR v minigolfu, které se 
uskutečnilo ve dnech 21. - 23. čer-
vence 2011 v Rakovníku, však do-
kázalo, že zdaleka není sama.
První dva dny Mistrovství ČR probí-
haly za velmi nepříznivého počasí. 
Místy přeháňky a stálý vítr kompli-
kovaly průběh mistrovství ve všech 
věkových kategoriích. I přesto však 
minigolfisté z Kojetína ve svých ka-
tegoriích uspěli.
Nejvíce se dařilo ženám. Jana Na-
kládalová (toho času hráčka MGC 
90 Brno) se svým výkonem 158 
úderů rozstřelovala o první místo 
v kategorii žen, bohužel však ne-
uspěla a obsadila 2. místo. Alena 
Šustová (toho času hráčka ME 
Blansko) obsadila výkonem 168 
úderů v téže kategorii 4. místo.
Dařilo se i Janu Juroszkovi (toho 
času hráč MGC Holešov), který vý-
konem 173 úderů obsadil 2. místo 
v kategorii žáků. Posledním zástup-
cem Kojetína byl senior Ivan Roe-
mer (toho času hráč Adara Trnava), 
který výkonem 167 úderů obsadil  
7. místo v kategorii seniorů.
Do třetího hracího dne zvaného KO 
systém, postupovalo 32 nejlepších 
mužů a 16 žen. Zde se bojovalo  

o absolutní mistrovské tituly. Z výše 
zmiňovaných postoupily obě ženy, 
Jana Nakládalová, Alena Šustová, 
a společně s nimi také Ivan Roemer, 
který bohužel vypadl hned v prvním 
kole s favorizovaným domácím hrá-
čem Jaroslavem Řehákem. 
Jana Nakládalová postoupila do KO 
systému s nejlepším výkonem, což 
také při svém postupu tzv. pavou-
kem, dávala soupeřkám jasně na-
jevo. Jejím cílem bylo jednoznačně 
finále. Postupně porazila své sou-
peřky Danu Dočkalovou v poměru 
6:3, Petru Kouřilovou v poměru 4:2 
a v semifinále Ivanu Ječnou 4:0.
To Alena Šustová měla cestu do 
finále daleko složitější. Nejprve se 
utkala s bývalou juniorskou repre-
zentantkou, a nejúspěšnější čes-
kou hráčkou v KO systému mezi-
národních turnajů vůbec, Simonou 
Handlovou, kterou zdolala ve velmi 
dramatickém souboji v poměru 5:4. 
Dále porazila seniorskou reprezen-
tantku Janu Nečekalovou taktéž 
5:4. A k poslednímu krůčku do finá-
le jí zbývalo vyřadit reprezentantku 
Evu Libigerovou, což se jí nakonec 
povedlo až v rozstřelu 4:3.
Finále pak bylo záležitostí dvou 
talentovaných kojetínských odcho-
vankyň Jany Nakládalové a Aleny 
Šustové. Samotný průběh finále byl 
však velmi dramatický. Jana Na-
kládalová od začátku utkání vedla, 
a to až do stavu 4:2. Zdálo se, že 
by mohlo být o titulu rozhodnuto. 
Ovšem Aleně Šustové se v samot-

ném závěru finále podařilo vyrovnat 
a o vítězce musel rozhodnout až 
rozstřel. V tom byla šťastnější prá-
vě Alena Šustová, a stala se tak ab-
solutní mistryní ČR v minigolfu pro 
rok 2011.
Na závěr je nutno říci, že je velká 
škoda, že činnost kojetínského mi-
nigolfového klubu byla pozasteve-
na, nicméně talentovaní sportovci 
si však svou cestu na výsluní doká-
ží najít, čehož důkazem bylo letošní 
mistrovství ČR v minigolfu.

AŠ

zleva: Jana Nakládalová, 
Alena Šustová, Eva Libigerová

Jan Juroszek

Kojetínští kánoisté 
uspěli v Trenčíně

O posledním červnovém víkendu 
úspěšně bojovali mladí kojetínští 
kajakáři na 55. ročníku Trenčianské 
regaty. Z vod Váhu vylovili celkem 
pět medailí. Šestičlenné družstvo 
po oba dny závodilo na trati 2000 
m, jen v nejmladší kategorii se jelo 
na trati 200 m a zde s velkým ná-
skokem nad soupeřkami zvítězila  
a zlato domů dovezla Lucie Večer-
ková. Skvěle si vedl Ondřej Zendul-
ka, který na MK1 v sobotu získal 
ve své kategorii stříbrnou medaili  
a v neděli i po kolizi (dostal hodiny) 
se závodníkem z Šamorína vybo-

joval bronz. Dvě bronzové medaile 
domů dovezla na MK1 Anna Ma-
rie Hrabalová. Šesté místo na K2 
společně se závodnicí z Ostrožské 
Nové Vsi Janoškovou získala žáky-
ně Nikola Malá. Skvělá osmá místa 
ještě získali Antonín Hrabal na MK1 
a na K2 se Zalubilem z Ostrožské 
Nové Vsi a Michaela Rozsívalová 
na MK1.
Dosažené výsledky ukazují, že 
rychlostní kánoisté se v Kojetíně 
vydali správnou cestou a zúročili 
tvrdou přípravu v silné konkurenci 
slovenských závodníků. Přejeme 
jim ať na tyto výborné výsledky na-
váží na dalščích závodech České-
ho poháru.

Pev

TJ Sokol Kojetín, oddíl volejbalu 
zve všechny na

volejbalový turnaj 
smíšených družstev 

„O POHÁR MAJITELE 
POHŘEBNÍHO úSTAVU“

v sobotu 10. září 2011  
od 9 hodin

zahrada Sokolovny Kojetín

Bližší informace a přihlášky:
Zdeněk Novák,

 telefon: 604 381 159,
 e-mail: zdenek.baca@atlas.cz
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VýSLEDKY NA JEDNOTLIVýCH TRATÍCH:

Muži MIX
2000 m
1. Kanada 1. Kanada
2. USA 2. USA 
3. Velká Británie 3. Německo 
4. Česká Republika 4. Česká Republika
5. Austrálie 5. Austrálie
6. Německo

1000m
1. Kanada 1. Kanada
2. USA 2. USA 
3. Velká Británie 3. Německo 
4. Austrálie 4.Austrálie
5. Česká Republika 5. Česká Republika
6. Německo

500 m
1. Kanada 1. Kanada
2. Česká Republika (vicemistři světa!) 2. USA 
3. USA 3. Německo
4. Velká Británie 4. Česká Republika
5. Austrálie 5. Austrálie
6. Německo

200 m
1. Kanada 1. Kanada
2. USA 2. USA 
3. Velká Británie 3. Německo
4. Austrálie 4.Austrálie
5. Německo 5. Česká Republika
6. Česká Republika

Malé dračí lodě - Muži - 500m 
1. Kanada 
2. Česká Republika (vicemistři světa!)
3. USA
4. Německo

Stříbra z Mistrovství 
světa dračích lodí 
v USA jsou v Kojetíně
Kojetínští draci se ve středu10. srp-
na 2011 vrátili z Mistrovství světa 
dračích lodí národních posádek, 
které se konalo v USA na Floridě  
v honosné Tampě Bay. O přípravách, 
úsilí i těžkostech reprezentovat ČR, 
které před samotným startem v zá-
moří museli veteráni z Kojetína pře-
konat, jsme se již několikrát zmiňo-
vali. Jen jednou ještě připomeneme.  
Jsme jediná posádka z ČR, která 
všechna úskalí od financí počínaje, 
přes organizaci přepravy, komuni-
kaci s pořadateli i s vlastní domácí 
asociací (nechceme rozpitvávat)  
a samotnou kvalitní sportovní pří-
pravou, zvládla.
Po nedělním odpočinku z cesty, 
pondělním a úterním tréninku jsme 
se (v prádelně + tak jsme se tam   
v tom horku a vlhkosti cítili) večer  
v Curtis Hixon Waterfront parku 
spolu s celkem  účastníky všech  
17 států, vyloženě radovali ze se-
tkání a nádherně připraveného 
uvítacího ceremoniálu. Nás dojalo  
a  potěšilo, že se k nám s velkou hr-
dostí hlásili naši krajani a byli jsme 
překvapeni, že byli i z Kojetína.
Pak už byly jen závody.  Nikde jsme 
nic neošidili a přesto nás čekalo 
jen samé zklamání. Závodili jsme 
ve dvou kategoriích, mixu a open 
(muži). Vždy to bylo tzv. „o chlup“, 
ale bez medaile. První povzbuzení 
nastalo v sobotu, kdy přes před-
pokládanou medaili na mix 500 m, 
která nevyšla, naše posádka mužů 
na malé lodi (10 pádlujících) zís-
kala stříbrné medaile za domácími  
a navíc, porazili jsme ve všech na-
šich kategoriích vítězící Kanaďany. 
Teď je jen potřeba dodat, že jsme 
byli jediní, kteří závodili ve dvou ka-
tegoriích (mix a open) a možnost 
vystřídání byla prakticky minimální. 
Toho si všímali a určitě i oceňova-
li naši soupeři a zvláště v kategorii 
„open“,kdy jsme museli vzhledem  
k onemocnění mužů doplnit posád-
ku o tři ženy.
V neděli pak byl náš poslední zá-
vod a také poslední možnost získá-
ní medaile. Po dodržení taktických 
rad našeho managera Ladislava 

Oulehly a trenéra Pavla Válka jsme 
přes semifinále postoupili do finá-
le a získali stříbrné medaile. To, 
že jsme porazili domácí posádku, 
dosud bojující o zlato s Kanaďany 
bylo velkým překvapením. A nás tě-
šilo, že jsme to dokázali i se třemi 
ženami v posádce.
Snad k tomu někdy dojde a podrob-
něji se dozvíte, jak to bylo. 
Posádku mužů v kategorii Grand 
veterán tvořili závodníci kojetínské-
ho oddílu v tomto složení: kapitán
a manager celé reprezentační po-
sádky Ladislav Oulehla, trenér  
Pavel Válek, členové posádky: Jiří 
Beňa, Miroslav Polách, Jaroslav 
Mucha, Ladislav Jež, Jiří Prokeš, 
Jaroslav Kačírek, Jiří Křepelka, 
Oldřich Křepelka, Petr Válek, Fran-
tišek Fidra, Kateřina Vymětalová - 

bubeník.
Zbývající závodníci jsou členy ko-
jetínské veteránské posádky, ale 
jejich mateřské oddíly jsou v Praze. 
Jsou to: Karel Kadlec, Milan Hájek, 
Jiří Lukeš, František Franc, Ladi-
slav Vonka, Ota Jermář. 
Posádku mix doplnily ženy z oddílů 
Prahy, Brna, Chomutova: Helena 
Chudomelová, Olga Křivská, Dana 
Stanislavová, Blanka  Doleželová, 
Hana Dvorská, Evženie Dvořáč-
ková, Iva Hrazdírová, Jarmila Mo-
ravcová, Milada Kubátová, Růžena 
Vronová.
Závodilo se na tratích: 2000 m,  
1000 m, 500 m a  sprint 200 m.

více na našem webu:
 www.kanoistika.estranky.cz

Pv
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Dračí Morava - Draci 
na Hané v Kojetíně již 
popáté
V sobotu a neděli 20. - 21. srpna  
2011 se v Kojetíně konal oblíbený 
„Festival dračích lodí“. Jel se již tra-
dičně také jako závod Dragon Boat 
Grand Prix (divize východ). Celkem 
se do soutěží přihlásilo 32 posádek. 
Soutěžilo se mimo uvedenou kate-
gorii v soutěži dětských domovů, 
škol, posádek fun a dračic. Novin-
kou pro soutěžící byly zcela nové, 
pro tento závod vyražené medaile, 
tedy originály, které se dají získat 
jen v Kojetíně. V sobotu se jely roz-
jížďky na 200 m a finále na 1000 m, 
v neděli pak proběhly finálové boje 
na 200 m. Že je náš závod význam-
ným sportovním svátkem v regionu 
o tom svědčí patronace nad ně-
kterými závody: závod DBGP 200 
m zaštítil předseda vlády pan Petr 
Nečas, DGBP 1000 m předsedkyně 
Parlamentu ČR Miroslava Němco-

vá, europoslankyně Olga Sehnalo-
vá zaštítila dětské domovy a ženy, 
ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil 
zaštítil školy a starosta Jiří Šírek 
zaštítil fun 200 m.
Boje byly téměř ve všech katego-
riích velice vyrovnané a často mu-
sela rozhodovat cílová kamera. 
Nepřekvapují už dnes desetinové 
rozdíly mezi posádkami. Tuhý boj 
svedly dračice, kde mezi druhým a 
třetím místem rozhodly pouhé dvě 
setiny vteřiny a tak se na prvním 
místě umístily Růžové panterky, 
druhé byly Heparinky a třetí Drači-
ce z radnice.
Počasí tentokrát přálo i vydařené-
mu dračímu večírku s kapelou Tip 
- Top, což ocenili tanečníci i pořa-
datelé.
Pro stručnost uvádím jen výsledky 
DBGP, podrobné výsledky nalezne-
te na www.kanoistika.estranky.cz.

Sobota DBGP 1000 m:
1. Ptáček Kojetín 4:32,77
2. Akord Kojetín 4:36,02

3. Mannerdragons Brno 4:39,43

Ženy 1000 m:
1.Tygřice Hranice 5:01,28
2. Dalmatins Přerov 5:06,41

Neděle DBGP 200 m:
1. Dračí dech Hranice 45,76
2. Mannerdragons Brno 47,12
3. Akord Kojetín 47,24

Ženy 200 m:
1.Tygřice Hranice 49,13
2. Dalmatins Přerov 49,46

Pev
foto: Vrana

Inzerce
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Kojetínská 3881 Kroměříž
 573 334 982, 606 156 833

helmkm@helmkm.cz
 www.digitalnitelevize-helm.cz

elekTromonTáže
TeleVIzní 

a saTelITní 
TeChnIka

zajIsTíme Vám příjem českÝCh
 I sloVenskÝCh TeleVIzníCh 

programŮ

koupím  
sTaVební 
pozemek 

(zahradu)
V kojeTíně

plaTba hoToVě

tel: 720 142 738

volat po 14.00 hodině

Cd dáVno se známe... 

pěveckých souborů Cantas Kojetín 
a ZŠ Želatovská Přerov 

zakoupíte na informacích
 Vzdělávacího a informačního centra 

   v Kojetíně

cena: 1
00 k

č

SBORNÍK 
KOJETÍN V PROMĚNÁCH ČASU

(1233 - 2008)

Můžete zakoupit za cenu 300 Kč 
na informacích Vzdělávacího 

a informačního centra v Kojetíně
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odVoz a lIkVIdaCe auToVrakŮ
zdarma

včetně
vystavení dokladu o ekologické likvidaci 

vašeho autovraku NA MÍSTĚ
 Tel: 777 550 621
     608 749 219 Autovrakoviště Třebětice

prodám sTaVební 
pozemek 

V kojeTíně

celková plocha 1491 m2

cena 380 kč / m2, 
popř. dohodou

tel: 603 112 030

Inzerce

Vzpomínka
Vzpomínka na Tebe je trvalejší, 

než-li květy nejkrásnější,
květny uschnou, upadnou, 
vzpomínky však zůstanou.

Dne 20. září 2011 si připomeneme 
6. smutné výročí, co nás navždy opustil

 náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, tchán a strýc

pan Zdeněk Zaoral
S láskou stále vzpomínají manželka Vlasta, 

synové Zdeněk, Michal a Tomáš s rodinami, dcera Denisa 
a vnoučata Denisek, Dominik a Ondrášek

 
oznamuje všem pěstitelům 

kvalitního ovocného destilátu, že

přijímá přihlášky 
na pěstitelské pálení 
pro sezónu 2011/2012

přihlášky budou přijímány:
každý pátek od 15 do 18 hodin přímo v pálenici 

 (Přerovská 1421, 752 01, Kojetín),
anebo na telefonech: 728 732 712 a 777 777 720

Kontaktní osoba: Oldřich Nesvadba,
 majitel Pěstitelské pálenice Kojetín

předpokládané zahájení provozu 
pálenice: 15. 9. 2011

„Svěřte svůj drahocený kvas odborníkům, 
neboť u nás je slivovice klasicky vypálená!“

pěstitelská pálenice 
kojetín
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Blahopřání
Rok se s rokem sešel, 

kdy 31. srpna 2011 oslavila své narozeniny
v požehnaném věku 89 let moje kamarádka

paní Bedřiška Grussová
z Kojetína

Přeji Ti jen to krásné, protože co je krásné, je i vzácné
Tvoje kamarádka Jiřina

Vzkaz: Arnošte, ozvěte se Bedřišce, prosím. Díky!

Vítání občánků

Blahopřejeme! Foto: J. Večeřová

Radek DoleželEliška Vrtělová Sára Ošťádalová

V sobotu 6. srpna 2011 byly slavnostně přivítány 
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Eliška TrefilováVojtěch TomečkaLucie Bělková

Dne 17. září 2011 
tomu bude 35 let, co vykoukla na tento svět

Petra Skřipcová
z Kojetína - Kovalovic

Vše nejlepší, hodně zdraví a životních úspěchů
 a vrásky jenom od smíchu přejí dcery Michaela a Nikola, 

sourozenci, rodiče Bělkovi, babička Doleželová, 
synovci a neteř


