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KojetínsKý
ZPRAVODAJ

Kojetínský zpravodaj uspěl v soutěži
Nejen na kulturu moravského venko-
va, ale i na literaturu byla zaměřena 
regionální akce s názvem Moravský 
kulturní salon, která se konala ve 
dnech 6. a 7. června 2012 v Olo-
mouci. Motto druhého ročníku znělo 
„Po hanácke“. Pro návštěvníky byly 
připraveny přednášky a workshopy 
zaměřené na rozvoj venkova a také 
hanácká módní přehlídka i ochut-
návka moravských vín.
Součástí této akce byla i soutěž 
o nejlepší obecní zpravodaj obcí 
Olomouckého kraje MAKOVICE 
2012, která se konala pod záštitou 
hejtmana Martina Tesaříka.
V konkurenci 45-ti obecních zpravo-
dajů z celého kraje byl náš měsíč-
ník, Kojetínský zpravodaj, oceněn 
2. místem. Prvenství a sošku „Ma-
kovice“ si odnesli kolegové z Dře-
vohostic, 3. místo získal zpravodaj 
z Kralic na Hané.
Hodnocena byla výtvarná úroveň, 
práce s fotografiemi, obrázky, rozvr-
žení textu, upoutání pozornosti, ale 
i obsahová úroveň apod.
Všem členům redakční rady Kojetín-
ského zpravodaje patří velké podě-
kovaní za jejich skvělou práci, kterou 

věnují shromažďování příspěvků, 
přípravě, tvorbě i grafickému zpra-
cování.
Poděkování si zaslouží všichni naši 
věrní a ochotní dopisovatelé a při-
spěvatelé, kteří nám do zpravo-
daje posílají své články i fotografie 

a spolupodílí se tak na výborné úrov-
ni našeho časopisu, který v příštím 
roce oslaví krásné výročí - nepřetrži-
tou padesátiletou tradici (první číslo 
bylo vydáno v listopadu roku 1963 
pod názvem Kojetínský kulturní ka-
lendář). Moc si toho vážíme.
Ať se tedy Kojetínský zpravodaj 
i nadále těší zájmu svých čtenářů, je 
kladně hodnocen nejen v soutěžích 
a jsme pyšní na jeho obsahovou 
i výtvarnou kvalitu.                  -svah-
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Z jednání Rady Města Kojetín

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín

Rada Města Kojetín se na 42. zasedání konaném dne 6. června 2012
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

Zastupitelstvo Města Kojetín se na 14. zasedání konaném dne 19. června 2012
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:

- vzala na vědomí rezignaci Mgr. 
Jaroslava Šišky na jmenování do 
funkce ředitele ZŠ Kojetín, Svato-
pluka Čecha 586, okr. Přerov,
- revokovala  usnesení Rady Měs-
ta Kojetína ze dne 29. 5. 2012,
- jmenovala Mgr. Olgu Odehnalo-
vou do funkce ředitelky Základní 
školy Kojetín, Svatopluka Čecha 
586, okr. Přerov - a to s účinnos-
tí od  1. 8. 2012, na dobu určitou  
6 let - do 31. 7. 2018,
- vzala na vědomí Organizační řád 
Školní jídelny Kojetín, příspěvkové 
organizace k 1. 6. 2012,
- vzala na vědomí informaci  
o uzavření Školní jídelny Kojetín, 
příspěvkové organizace, v termínu 
od 23. 7. 2012 do 17. 8. 2012,
- vzala na vědomí žádost o skon-
čení nájmu nebytových prostor 
v domě č. p. 54, Masarykovo nám.,
- souhlasila se skončením nájmu 
nebytových prostor v domě č. p. 54, 

Masarykovo nám. na  základě do-
hody ke dni 30. 6. 2012,
- souhlasila se záměrem zveřej-
nit pronájem nebytových prostor  
v  domě č. p. 54 na Masarykově 
nám., Kojetín,  Kojetín I - Město,
- vzala na vědomí sdělení Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových v záležitosti bezú-
platného převodu s omezujícími 
podmínkami pozemkové parcely 
č. 609/10, ostatní plocha, o výměře 
2023 m2, která je ve vlastnictví ÚZ-
SVM, v katastrálním území Kojetín, 
zapsané na listu vlastnictví 60000 
včetně vzoru aktuálních smluvních 
podmínek,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru ve výši 6.000 Kč Středisku 
rané péče EDUCO Zlín, o. s., jako 
finanční příspěvek na podporu čin-
nosti uvedeného občanského sdru-
žení,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 

na přípravu a realizaci podlimitního 
výběrového řízení na akci „Regene-
race panelového sídliště Sever Ko-
jetín - II. etapa“ se zhotovitelem: BM 
asistent s. r. o., Olomouc, s nabídko-
vou cenou 27.000 Kč bez DPH,
- schválila výběr společností pro 
předložení nabídek k realizaci pod-
limitní veřejné zakázky na akci Re-
generace panelového sídliště Sever 
Kojetín - II. etapa,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
na vypracování projektové doku-
mentace na akci „Kojetín - ul. Pad-
lých hrdinů - dostavba kanalizace 
- 6. etapa“, se zhotovitelem: VISSO 
s. r. o., Olomouc - Hodolany, ve výši 
95.400 Kč bez DPH,
- souhlasila s provozem dvou mo-
bilních kamer zajišťujících ostrahu 
majetku Města Kojetín a s navrže-
nými zařízeními a stavbami, vyža-
dujícími ostrahu kamerovým systé-
mem.                                 Jiří Šírek

- schválilo převod jedenácti by-
tových jednotek z vlastnictví Měs-
ta Kojetína (jako “převodce“) do 
vlastnictví stávajících nájemníků 
jako nabyvatelů, za podmínek uve-
dených v kupní smlouvě,
- schválilo rozpočtové opatření 
č. 7/2012, které zahrnuje:
- snížení výdajů o částku 

-97,87 tis. Kč
- snížení příjmů o částku 

-97,87 tis. Kč
- financování ve výši 0,00 tis. Kč,
- vzalo na vědomí informaci spo-
lečnosti BASPRO s. r. o., Kopřivni-
ce o odstoupení od Smlouvy o bu-
doucí kupní smlouvě se smlouvou 
kupní uzavřené dne 15. 11. 2011 
v souladu se zněním z toho důvo-
du, že se nepodařilo nasmlouvat 
nikoho z obchodních řetězců k vý-
stavbě nákupního centra,
- neschválilo prodej pozemku p. č. 
339/3, zastavěná plocha a nádvo-
ří, o výměře 343 m2, p. č. 148/2, 
orná půda, o výměře 365 m2 a čás-
ti pozemku p. č. 138, trvalý travní 
porost, o výměře cca 110 m2, 

- schválilo prodej pozemků  
p. č. st. 1538/1, zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 7 m2, p. č. st. 
1538/2, zastavěná plocha a nádvo-
ří o výměře 35 m2, p. č. st. 1538/3, 
zastavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 146 m2, p. č. st. 1538/4, za-
stavěná plocha a nádvoří o výmě-
ře 190 m2, p. č. st. 1538/5, zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 
187 m2, p. č. st. 1538/6, zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 
3 m2, p. č. st. 1538/7, zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 84 m2, 

p. č. st. 1538/8, zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 32 m2, p. č. st. 
1538/9 o výměře 29 m2, o celkové 
ploše 713 m2 ve vlastnictví měs-
ta Kojetína, vše v katastrálním 
území Kojetín, zapsané na listu 
vlastnictví č. 10001, na kterém je 
postaven dům ve vlastnictví Spo-
lečenství vlastníků na ulici Nová  
č. p. 1211 - 1213 v Kojetíně, za 
nabídnutou kupní cenu 100 Kč/
m2, což činí kupní cenu 71.300 Kč, 
dále úhrady veškerých nákladů 
s převodem spojených kupující-

mi - právní služby, správní popla-
tek při vkladu práva do KN, daň  
z převodu nemovitosti z vlastnic-
tví Města Kojetín do podílového 
spoluvlastnictví nabyvatelům,
- schválilo prodej sedmi pozemků 
pod garážemi na ulici Nová p. č. 
st. 1539 zastavěná plocha a ná-
dvoří ve vlastnictví Města Kojetín, 
v katastrálním území Kojetín, za-
psané na listu vlastnictví č. 10001 
za nabídnutou cenu 100 Kč/m2, 
dále úhrady veškerých nákladů  
spojených s převodem nemovitos-
ti - právní služby, správní popla-
tek při vkladu práva do KN, daň  
z převodu nemovitosti, jednotli-
vým žadatelům,
- vydalo Obecně závaznou vy-
hlášku č. 3/2012, o stanovení 
systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů 
a nakládání se stavebním odpa-
dem na území města Kojetína,
- vydalo Obecně závaznou vy-
hlášku č. 4/2012, kterou se zaka-
zuje konzumace alkoholu na ve-
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Obecně závazná vyhláška č. 4/2012

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
řejném prostranství,
- zřídilo při Základní škole Kojetín, 
Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov 
pro školní rok 2012/2013 jednu pří-
pravnou třídu,
- vzalo na vědomí Výroční zprávu 
společnosti Technis Kojetín spol. 
s r. o. za rok 2011, včetně vyhod-

nocení topné sezóny za rok 2011,
- vzalo na vědomí zápis z jedná-
ní Kontrolního výboru ZM, ze dne 
16. 4. 2012, protokol č. 3/2012-KV, 
ze dne 16. 5. 2012 - Kontrola hos-
podaření s majetkem a příspěv-
kem na provoz, protokol č. 4/2012-
KV, ze dne 22. 5. 2012 - Kontrola 

vydaných OZV města a protokol 
č. 5/2012-KV, ze dne 31. 5. 2012 - 
Kontrola připravenosti areálu kou-
paliště na letní sezónu,
- vzalo na vědomí zápis z jedná-
ní Finančního výboru ZM, ze dne 
13. 6. 2012.

Jiří Šírek

Obecně závazná
vyhláška č. 4/2012,
kterou se zakazuje
konzumace
alkoholických nápojů 
na veřejném
prostranství

Zastupitelstvo Města Kojetín vy-
dává dne 19. 6. 2012 v souladu  
s ustanovením § 10 písm. a), § 35 
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpi-
sů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Úvodní ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou 
se v rámci zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku vy-
mezují některá místa veřejného 
prostranství na území města Koje-
tína, na kterých se zakazuje konzu-
mace alkoholických nápojů a zjev-
né umožňování konzumace alkoho-
lických nápojů. 

Článek 2
Vymezení pojmů

(1) Veřejným prostranstvím jsou 
všechna náměstí, ulice, tržiště, 
chodníky, veřejná zeleň, parky  
a další prostory přístupné každému 
bez omezení, tedy sloužící obec-
nému užívání, a to bez ohledu na 
vlastnictví k tomuto prostoru1.
(2) Konzumací alkoholických nápo-
jů2 na veřejném prostranství se ro-
zumí požívání alkoholického nápo-
je nebo zdržování se na veřejném 
prostranství s otevřenou lahví ane-
bo jinou nádobou s alkoholickým 
nápojem.
(3) Zjevným umožňováním konzu-
mace alkoholických nápojů na ve-

řejném prostranství se rozumí roz-
lévání alkoholických nápojů nebo 
výdej otevřené lahve nebo jiné ná-
doby s alkoholickým nápojem. 

Článek 3
Zákaz konzumace alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství
(1) K zabezpečení místních záleži-
tostí veřejného pořádku se zakazu-
je konzumace alkoholických nápojů 
a zjevné umožňování konzumace 
alkoholických nápojů na uvedených 
plochách veřejného prostranství ve 
městě Kojetíně: 
A. Masarykovo náměstí,
B. náměstí Dr. E. Beneše,
C. Tržní náměstí,
D. prostranství u supermarketu Al-
bert na ulici Olomoucká,
E. park na ul. Palackého,
F. park na náměstí Svobody,
G. park na ulici Svatopluka Čecha,
H. park na náměstí Republiky,
I. dětské hřiště a sportoviště na ulici 
Polní a v okruhu 10 m od nich,
J. prostor kryté čekárny na autobu-
sové zastávce na ulici Vyškovská,
K. prostranství v okolí školní jídelny, 
mateřské školy a gymnázia, ohrani-
čené ulicemi Hanusíkova, 6. května 
a Chytilova, po prostor za budovou 
školní jídelny,
L. ulice 6. května,
M. ulice Nádražní,
N. prostranství v okolí Husova sbo-
ru Církve československé husitské 
mezi ulicí Husova a parkem na ulici 
Palackého,
O. Komenského náměstí.

(2) Uvedené plochy veřejného pro-
stranství jsou graficky znázorněny 
v příloze č. 1 a 2, které jsou nedíl-
nou součástí této obecně závazné 
vyhlášky. 

Článek 4
Místa a akce, na něž se zákaz 

nevztahuje
Zákaz požívání alkoholických ná-
pojů se nevztahuje:
a) na prostory restauračních před-
zahrádek, které jsou součástí re-
stauračních zařízení a to po dobu 
provozu předzahrádky,
b) na dny 1. ledna a 31. prosince 
každého kalendářního roku,
c) na prostory, na kterých se konají 
kulturní, sportovní, reklamní či jiné 
akce přístupné veřejnosti. 

Článek 5
Účinnost

Tato Obecně závazná vyhláška na-
bývá účinnosti dne 13. 7. 2012.

Jiří Šírek 
starosta

1 § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů,
2 § 2 písm. k) zákona č. 379/2005 
Sb., o opatřeních k ochraně před 
škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návy-
kovými látkami a o změně souvise-
jících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.

Ilona Kapounová
místostarostka

PROVOZNÍ DOBA MěÚ KOJETÍN
Hodiny pro veřejnost

pondělí 8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00 hodin
středa 8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00 hodin
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Anketa

Ve zkratce

Anketní otázky pro prázdninové dvojčíslo zněly:
 

1. Co si představujete pod slovem „léto“ ?
2. Plánujete přes  léto nějakou dovolenou?

Dana Dvorníková, prodavačka
1. Léto pro mě 
znamená poho-
dičku, sluníčko 
a koupání.
2. Pojedeme na 
chatu a možná 
i do Mariánských 
Lázní.

Jana Okáčová, studentka
1. Léto pro mě 
znamená pohodič-
ku, opalování na 
pláži a občasné 
grilovačky.
2. Samozřejmě 
plánujeme dovole-
nou do Řecka. 

Zdeňka Kapounová, prodavačka
1. Léto je pro mě 
odpočinek od prá-
ce a školy, útěk od 
všedního života.
2. Plánujeme tý-
denní dovolenou 
s manželem na 
chatě.

Petra Pavlíčková, učitelka
1. Pod pojmem 
„léto“si přestavuji 
slunce, moře, po-
hodu a pláž s dob-
rou knížkou.
2. Pojedeme na 
čtrnáctidenní do-
volenou do Egyp-

ta, což je moje nejoblíbenější des-
tinace.

Natálie Šírková, studentka
1. Pro mě je léto 
volno, koupaliště, 
teplo a ježdění na 
koni.
2. Pojedu na do-
volenou do Chor-
vatska.

Jiří Šírek, starosta
1. Léto je příjemná 
doba, i když si ji 
díky své funkci ne-
užiji tak jako dříve, 
ale čas na dovole-
nou si udělám.
2. Dovolenou plá-
nuji, ale momen-

tálně nevím kam. Rád bych navští-
vil kraje ČR, kde jsem ještě nebyl.

 - V minulém čísle KZ jsem avizo-
val, že město Kojetín vyvíjí snahu 
získat do svého majetku areál bý-
valého SOU stavebního v Křenov-
ské ulici. Jednal jsem v této věci 
s náměstkem hejtmana Olomouc-
kého kraje Ivanem Kosatíkem 
a dohodli jsme se na postupu, že 
případná změna vlastníka areálu 
bude oznámena a konzultována 
s městem Kojetín, aby bylo zabrá-
něno jakémukoliv zneužití objektu 
pro účely, ke kterým není zřízen. 
V této věci mě pak zaskočily infor-
mace, údajně „zaručené zprávy“ 
o nastěhování obyvatel přerovské 
Škodovy ulice do objektu SOU. 
Zajímavé je, že o tom neví nic ani 
na přerovském magistrátu, ani 
vlastník budovy, tedy Olomoucký 
kraj, ani vedení města Kojetína. 
- Když jsme u fám, pak mě pře-
kvapila i informace, která říká, že 
se chystáme vyasfaltovat Masary-
kovo náměstí. I kdybychom se na 
radnici úplně pomátli a k něčemu 
takovému se chystali, nedovolí 
nám to památkáři. Naše náměstí 
leží v ochranném pásmu kostela 
a podobné zásahy se nedovolu-

jí. Každopádně ale připravujeme 
studii, která navrhne, jak a za ko-
lik by se dalo Masarykovo náměstí 
renovovat.
- Další nepravdivou informací, 
která se občas vyskytne, je údaj-
né stěhování základní školy na 
ulici Sladovní do základní školy 
Svatopluka Čecha. Ani toto není 
pravdou. Každá z těchto škol má 
jiného zřizovatele - v prvém pří-
padě Olomoucký kraj, ve druhém 
Město Kojetín. Každá škola také 
funguje podle jiného vzdělávací-
ho programu, žádné přestěhování 
tady určitě nechystáme.
- Pojďme teď raději k pravdivým 
a hlavně - dobrým - zprávám. Za 
všechny chci připomenout obrov-
ský úspěch studentů kojetínského 
gymnázia v soutěži „V Olomouc-
kém kraji jsem doma. A vždycky 
budu!“. Z pěti kategorií tři vyhráli 
a ve dvou skončili druzí. V konku-
renci 21 škol z celého kraje je to 
velký úspěch, ke kterému mohu 
jen blahopřát.
- Dobrou zprávou byl i zisk 2. mís-
ta v soutěži obecních a městských 
zpravodajů pro Kojetínský zpravo-

daj. V těžké konkurenci jsme si 
ověřili, že trvalá pozornost, snaha 
o objektivní, aktuální a zajímavé 
informace přináší své ovoce. Za 
to patří velký dík hlavně vydava-
teli, tedy MěKS Kojetín a vlastně 
všem, kteří do tohoto časopisu 
přispívají.
- Společný projekt obcí a místních 
akčních skupin ze střední Hané 
a Prostějovska uspěl s žádos-
tí o dotaci na vybavení knihoven 
a opravu některých památek. 
Knihovny získají cca 600 tisíc Kč 
na nákup knih, na opravu památek 
půjde cca 900 tisíc Kč, z toho do 
Kojetína 250 tisíc Kč. Jak už jsem 
se zmiňoval v KZ dříve, opraveny 
budou památky vztahující se ke 
2. světové válce - pomník osvobo-
zení na náměstí Republiky, sym-
bolický hrob na hřbitově a desky 
na Husově sboru, bývalé židovské 
synagoze.
- I vám, vážení čtenáři Kojetínské-
ho zpravodaje, přeji v následují-
cích prázdninových měsících jen 
samé dobré zprávy a užijte si léto 
podle svých představ!

Jiří Šírek

Ptali se Nguyen Tien Manh 
a Tomáš Zvardoň, sexta GKJ
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Informace pro občany
Naše obec recyklací 
starých spotřebičů 
výrazně přispěla 
k ochraně životního 
prostředí

Loni občané odevzdali k re-
cyklaci 435 televizí, 177 monitorů  
a 3 181 kg drobného elektra.
Občané naší obce již několik let 
zodpovědně třídí elektroodpad. 
Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik 
elektrické energie, ropy, primárních 
surovin či vody jsme díky recyklaci 
ušetřili životnímu prostředí. Víme 
také, o kolik jsme snížili produkci 
skleníkových plynů nebo nebez-
pečného odpadu. Informace vychá-
zejí ze studií neziskové společnosti 
ASEKOL, která pro nás zajišťuje 
sběr a recyklaci vytříděných elektro-
zařízení. Letos poprvé jsme získali 
certifikát vypovídající nejen o příno-
sech třídění televizí a počítačových 
monitorů, ale také o významu sběru 
drobných spotřebičů. 
Studie posoudila systém zpětného 
odběru televizorů, počítačových 

monitorů a nově také drobných 
spotřebičů, jako jsou např. mobily, 
notebooky nebo tiskárny. Hodnotila 
dopady jejich sběru, dopravy a eko-
logického zpracování či likvidace. 
Výsledky studie byly prezentovány 
formou spotřeby energie, surovin, 
emisí do ovzduší, vody a produkce 
odpadu. 
Výsledek studie jednoznačně 
prokázal, že zpětný odběr 
elektrozařízení, i těch nejmenších, 
má nezanedbatelný pozitivní dopad 
na životní prostředí. Zpětný odběr 
a recyklace např. stovky mobilních 
telefonů uspoří tolik energie, kolik 
spotřebuje moderní úsporná led-
nice za více než 4,3 roku provozu. 
Díky recyklaci jednoho notebooku 
dojde ke snížení spotřeby ropy, 
na kterou osobní automobil ujede 
téměř 100 kilometrů, nebo dojde 
k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné 
množství je například spotřebováno 
při 30 cyklech myčky nádobí. 
„Z Certifikátu Environmentálního 
vyúčtování společnosti ASEKOL 
vyplývá, že občané naší obce 
v loňském roce vytřídili 435 tele-
vizí, 177 monitorů a 3 181 kg drob-

ných spotřebičů. Tím jsme uspořili 
169,88 MWh elektřiny,7 276,06 
litrů ropy, 773,91 m3 vody a 7,53 
tun primárních surovin. Navíc jsme 
snížili emise skleníkových plynů 
o 39,03 tun CO2 ekv., a produkci 
nebezpečných odpadů o 151,84 
tun.“
Když si uvědomíme, že například 
osobní automobil vyprodukuje za 
rok provozu 2 tuny skleníkových 
plynů a jedna čtyřčlenná domác-
nost průměrně ročně spotřebuje 
2,2 MWh elektrické energie, jsou to 
impozantní čísla. Proto si všichni, 
kteří zodpovědně třídí a přispívají 
tak k ochraně životního prostředí, 
zaslouží obrovský dík.

Eliška Izsová, 
odbor VŽPD MěÚ Kojetín

 
Rekord 
v sázení stromků

Město Kojetín se v loňském roce 
připojilo k jedinečnému pokusu  
o rekord v hromadném sázení stro-
mů a stromků, který proběhl dne 28. 
října 2011 po celé České republice. 
V Kojetíně bylo vysazeno 171 obča-
ny 310 stromků. Bohužel vzhledem 
extrémně nepříznivým zimním pod-
mínkám nevzešlo z dodané sadby 
300 dubů letních. Martin Berčík 
dodá v podzimních měsících zdar-
ma nové dřeviny. Město Kojetín, 
členové komise životního prostředí, 
zemědělství a ostatní dobrovolníci 
zajistí opětovnou výsadbu dřevin.
Je nám všem líto, že se tato pěkná 
akce vlivem nepříznivých klimatic-
kých podmínek nepovedla tak, jak 

jsme si představovali. Přesto doufá-
me, že všichni občané pochopí, že 
se nedala předpokládat tak extrém-
ní zima, která byla v loňském roce 
a nebudou smutní z toho, že stro-
mečky, které si označili jmenovkou, 
nerostou. Cedulky budou vráceny 
na stejná místa.
Vyzýváme všechny účastníky loň-
ské akce, kteří budou mít opětovně 
zájem, aby se přihlásili a pomohli 
nám s novou výsadbou. Výsadba 
dřevin by se mohla uskutečnit ke 
Dni stromů, tj. v sobotu 20. října 
2012 se srazem v 9 hodin na mís-
tě samém u loděnice. V případě 
extrémního sucha bude akce posu-
nuta na pozdější termín, který vám 
oznámíme. Pokud budete mít zá-
jem o účast, tak prosím odstřihně-
te následující vratku a vhoďte ji do 
poštovní schránky, která je umístě-

na na vratech radnice. 
Případně zašlete mail na adresu: 
e.izsova@radnice.kojetin.cz
Děkujeme za pochopení.

Eliška Izsová,
 odbor VŽPD, MěÚ Kojetín

Účastním se výsadby dřevin  
u loděnice

Jméno, příjmení, adresa:

počet osob:

Vážení příznivci divadla,
Městské divadlo Zlín od 2. 5. 2012 
zahajuje předplatitelskou sezónu 

2012/2012.

V této sezóně pro vás chystáme 
kromě činoherních představení 

i jeden muzikál.

Katalog předplatného 2012/2013 
najdete v Infocentru Kojetín 

a v knihovně, umístěn je také na 
našich webových stránkách 

www.divadlozlin.cz

Rezervace je možné učinit přes web, 
e-mailem: prodej@divadlozlin.cz
 a na tel.: 577 636 207, 419, 220
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Došlo do redakce
Projekt „Vzděláváním 
ke kvalitě“ v Domově 
pro seniory Tovačov
Příspěvková organizace Domov pro 
seniory Tovačov poskytuje dvě po-
bytové sociální služby pro seniory 
na území Olomouckého kraje. Od 
1. 7. 2010 do 30. 6. 2012 se v Do-
mově pro seniory realizoval projekt 
„Vzděláváním ke kvalitě“, financo-
vaný z prostředků ESF prostřednic-
tvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státního 
rozpočtu ČR. Cílem projektu bylo 
nastartovat proces kontinuálního 
a systematického vzdělávání pra-
covníků tak, aby byly zvýšeny jejich 
obecné a odborné kompetence, 
zlepšeny osobnostní předpokla-
dy pro výkon náročného povolání 
a navýšeny znalosti v oblasti kvality 
poskytovaných služeb. „Uvědomu-
jeme si, že vzdělaní zaměstnanci 
jsou podmínkou pro to, aby naši 
klienti u nás prožili své stáří aktiv-
ně, důstojně a s odpovídající péčí. 
Proto jsme se rozhodli využít příle-

žitosti, kterou nám dotační program 
nabízí,“ vyjádřila se ředitelka Olivo-
vá. 
V průběhu projektu „Vzděláváním ke 
kvalitě“ s rozpočtem 2,394.640,08 
Kč jsme proškolili celkem 65 pracov-
níků v přímé péči, sociálních pra-
covníků a členů vedení. Pracovníci 
se vzdělávali v oblastech standardů 
kvality sociálních služeb, metod so-
ciální práce a péče, komunikačních 
dovedností, týmové práce, ale také 
v oblasti legislativy či manažerských 
dovedností. Součástí projektu byla 
i osobní setkání pracovníků s odbor-
ným konzultantem/supervizorem, 
jejichž cílem bylo umožnit zaměst-
nancům získat sebereflexi, podpořit 
jejich rozvoj, motivaci k práci, ale 
také pohovořit si o jejich osobních 
i profesních úspěších a problémech. 
„Osobní konzultace pro nás měly 
velký přínos. Pracovníci si díky nim 
uvědomili, jakou roli v organiza-
ci vlastně mají, utřídili si poznatky 
získané při vzdělávání, což jim ná-
sledně usnadnilo jejich uplatňování 
v praxi,“ doplnila Olivová. 
Snahou organizace je vytvořit klid-

né, bezpečné a kvalitní prostředí 
seniorům se sníženou soběstač-
ností, motivovat je k udržení sobě-
stačnosti a k zachování aktivního 
způsobu života a umožnit jim žít 
běžným způsobem života i přes 
vysoký věk a fyzická omezení. Ka-
pacita zařízení, které před 14-ti lety 
prošlo náročnou rekonstrukcí, je 
v současné době 150 míst. Jak dále 
naznačila Olivová, je zřejmé, že 
nároky na znalosti a profesionalitu 
pracovníků jsou opravdu vysoké. 
„I díky vzdělávání dokážeme pružně 
reagovat na aktuální potřeby našich 
klientů. Naším cílem je, aby klienti 
byli u nás spokojení, což s sebou 
přináší vysoké nároky na naše za-
městnance. Právě ucelený projekt 
jim v jejich praxi velmi pomohl a již 
nyní můžeme říct, že došlo i k vý-
raznému posunu v kvalitě poskyto-
vaných služeb.“
Bližší informace o projektu poskytne:
Lenka Olivová
Tel: 724 970 980
Email: reditelka@dstovacov.cz
www.dstovacov.cz

Lenka Olivová

Kácení májky 
v Domově pro seniory 
Tovačov

Prsty obou rukou by nám nestači-
ly k tomu, abychom dokázali spo-
čítat kolikáté v pořadí bylo letošní 
„Kácení máje“. Tato tradice patří 
již léta k našemu domovu. I letos 
jsme tuto akci pečlivě naplánovali 
a připravili. A výsledek stál opravdu 
za to. Program byl bohatý. Začínal 
tradiční scénkou v podání zaměst-
nanců domova. Z pozvaných hostů 
jako první vystoupil se svým pás-
mem folklórní soubor „Hanáček“. 
Lidovými písněmi rozezpíval obe-
censtvo. A to byl jen začátek. Poté 

následovalo vystoupení rodičů  
s dětmi. Diváci nestačili ještě ani 
vydechnout a už tu byla „Šmoulí 
párty“. Hned po nich svým svižným 
tancem vystoupila děvčata z Tova-
čova. „Sladké dárečky“, tak se na-
zývala jejich skladba, která zaujala 
naše diváky. Co ale opravdu naše 
uživatele a další návštěvníky toho-
to odpoledne okouzlilo, tak to byly 

„Karkulky“. Jejich vystoupení bylo 
opravdu na profesionální úrovni. 
A na závěr vypukl požár na zahra-
dě domova. „Hořííí, hořííí!,“ křičeli 
někteří. Volání o pomoc uslyšeli 
místní dobrovolní hasiči. Rychlos-
tí blesku přijeli se svou historickou 
stříkačkou v dobovém oblečení, 
aby požár uhasili. Všechno dobře 
dopadlo. Požár byl uhašen. Nej-
větší radost však měly děti, které 
pobíhaly okolo a užívaly si stříkají-
cího gejzíru vody. Pro mlsné jazýč-
ky byly připraveny výborné makre-
ly, uzený kabanos a pivo jako křen. 
Počasí nám přálo a tak jsme byli 
všichni spokojeni.

Jitka Švomová 
aktivizační pracovnice 
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Došlo do redakce
Putování za jezerní 
královnou

Věřte nebo ne, ale než se ve čtvrtek 
7. června 2012 dětem z křenovické 
školky a školy podařilo spatřit jezer-
ní královnu, zažily spoustu dalších 
zajímavých okamžiků. Ale pěkně 
popořádku.
Hned zrána jsme vyrazili autobu-
sem do Kojetína, kde si děti pro-
hlédly pestrobarevnou výstavu hra-
ček v galerii VIC. Alespoň na malý 
okamžik jsme se cítili jako v Kou-
zelné školce.
Čekalo nás ale další dobrodružství, 

a tak jsme se déle nezdržovali a vy-
razili do Kroměříže. V Podzámecké 
zahradě bylo co objevovat a zkou-
mat. Zastavili jsme se například 
u Chotkova rybníka. Děti sledova-
ly kačeny, volavku a představovaly 
si, jak asi býval využíván ostrůvek 
uprostřed rybníka za dob prince-
zen. 
Snad všechny děti mají rády zvířát-
ka, proto naše další zastavení bylo 
právě u Pavího dvora, kde jsme 
sledovali všechno živé. Nejvíce nás 
zaujal odvážný houser, který si nás 
prohlížel pěkně z blízka, tak jako 
my jeho.
Velkou radost dětem udělala také 

projížďka vláčkem. Hodná paní 
průvodkyně nám nejenom pustila 
výklad, ale také ho sama doplňova-
la svými postřehy.
A pak následoval ten velký oka-
mžik. Přemístili jsme se na nádvoří 
arcibiskupského zámku a z něho 
jsme sestoupili po příkrých scho-
dech do Saly terreny, která běž-
ně nebývá přístupná veřejnosti. 
Mile nás přivítal sám pan král. Byl 
trochu tvrdohlavý, protože chtěl 
oženit svého syna s rozmazlenou 
princeznou Verenou, i když princ 
měl už dávno vyhlídnutou chudou, 
ale hodnou Barunku. Naštěstí měli 
kamaráda vodníka Ťutínka, který 
poprosil o pomoc jezerní královnu. 
A hádejte, jak to dopadlo? Přesně 
tak, jak to ve správných pohádkách 
chodí. Děti sledovaly celý příběh 
se zájmem a odcházely nadšené  
a plné zážitků.
A co chutná po vydařeném výletu 
nejvíce? No přece dobrá zmrzlina.

Anna Matějčková

Úspěchy v soutěžích 
žáků Odborného 
učiliště Křenovice
Na naší škole učíme kuchaře, pe-
kaře, prodavače a zahradníky 
-aranžéry. S vybranými žáky těchto 
oborů jsme se ve 2. polovině letoš-
ního školního roku zúčastnili růz-
ných soutěží.
Na začátku jara dne 22. března 
2012 se zahradnice 2. ročníku Mo-
nika Štěrbová a Eva Odstrčilová 
zúčastnily 6. ročníku soutěže v jar-
ním aranžování „Zámecké vázání“ 
pořádané OU Kelč. Soutěž měla 
tři části: znalostní test z květinář-
ství a floristiky, přízdoba dárkové-
ho balíčku pro ženu z živých květů  
a vypichovaný jarní věneček z ži-
vých květů. Děvčatům se při sou-
těžním klání velmi dařilo, o čemž 
svědčí i jejich krásná umístění.
Monika Štěrbová:
- 1. místo: přízdoba dárkového ba-
líčku pro ženu z živých květů,
- 1. místo: vypichovaný jarní věne-
ček z živých květů,
Eva Odstrčilová:
- 3. místo: přízdoba dárkového ba-
líčku pro ženu z živých květů,

- 2. místo - vypichovaný jarní věne-
ček z živých květů.

Na konci měsíce března ve dnech 
30. a 31. března 2012 se vydalo 
dvoučlenné družstvo žáků 2. roční-
ku našich kuchařů ve složení Sára 
Gáborová a Veronika Kučerová 
ukázat své kuchařské dovednos-
ti v kuchyni do nedalekého města 
Prostějov, kde se prezentovaly na 
soutěži ve vaření na téma „Plněná 

masa a káva“. Příprava menu pl-
něného masa probíhala v kuchyni 
a skládala se z předkrmu, polévky, 
hlavního chodu a moučníku. Zají-
mavostí bylo pódiové vystoupení, 
kde žáci připravovali tři druhy káv.
Děvčata předvedla své výborné do-
vednosti.

Kuchaři nezaháleli a s dvoučlen-
ným družstvem žáků 1. ročníku ve 
složení Kristýna Šichová a Marek 
Kuchař se zúčastnili 6. ročníku ce-
lostátní soutěže ve studené kuchyni 
„GASTRO MÁNES“, kterou pořá-
dala dne 18. dubna 2012 Střední 
škola hotelová a služeb Kroměříž. 
Soutěžní úkol se skládal ze dvou 
samostatných částí: příprava dvou 
druhů chuťovek, kde základní suro-
vina byl sýr a druhá surovina byla 
volitelná a z pódiového vystoupení, 
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kde jeden ze soutěžících připravo-
val předkrmový salát a druhý sou-
těžící komentoval postup práce 
hotovení salátu. Náš tým si vedl při 
soutěžení na výbornou a umístil se 
na krásném 4. místě.

V soutěžích se pokračovalo i u pro-
davačů, kteří se 10. května 2012 
vydali do OU Cvrčovice změřit své 
odborné znalosti  a dovednosti 
v soutěži „Cvrčovický nákupní ko-
šík“ pořádanou pro 1. ročník. Sou-
těžilo se v sedmi disciplínách: kla-
sické balení potravinářského zboží, 
určování vzorků potravinářského 
zboží, účtování zboží, výpočet ceny 
váženého zboží, test z vážení na 
elektronické váze, test z povinnos-
tí žáka ve výuce OV, manipulace 
s elektronickou váhou a vážení 
zboží. Tříčlenné družstvo ve slože-

ní  Andrea Rábelová, Monika Petro-
vá a Šarlota Gogová se umístilo na 
krásném prvním místě.

Největším úspěchem byla účast 
prodavačů na celorepublikové do-
vednostní soutěži obchodního ře-
tězce Kaufland ČR v. o. s. v Praze 
- Vypichu. Soutěžilo se v sedmi dis-
ciplínách: vědomostní test, karto-
nový řez, rozhovor se zákazníkem, 
seřazení zboží podle ceny, jízda 
zručnosti s paletovým vozíkem, sta-
vění čel a označení, výměna pásky 
ve váze. Žáci naší školy opět podá-
vali skvělé výkony. Umístění našich 
žáků:
1. ročník
Jakub Němec - 1. místo, Kaufland 
Přerov,
Tomáš Šivák - 3. místo, Kaufland 
Kroměříž,

2. ročník
Josef Kolář - 1. místo, Kaufland 
Kroměříž,
Klára Cimermanová - 3. místo, 
Kaufland Vyškov,
3. ročník
Alena Geržová - 1. místo, Kaufland 
Kroměříž. 

Všechny fotografie ze soutěží 
a dalších školních akcí můžete 
zhlédnout na stránkách naší školy 
www.oukrenovice.cz ve fotogalerii.
Děkuji všem žákům za vzornou pří-
pravu a reprezentaci školy, samo-
zřejmě poděkování patří i učitelům 
odborného výcviku, kteří žáky do 
soutěží pečlivě připravovali a na 
soutěžích jim byli velkou oporou.

Ilona Hudecová
vedoucí učitelka OV

O hodech opět vyjedou 
„Hurvínci“ na trať
do Tovačova!
Jak už se za posledních pět let stalo 
tradicí, také v čase letošních hodů 
v Kojetíně, a zároveň v době konání 
festivalu Tovačovský portál v Tova-
čově, vyrazí na lokálku mezi Kojetí-
nem a Tovačovem historické vlaky. 
Ty letošní budou vedeny oblíbenými 
červenými motoráčky s dřevěnými 
lavicemi, kterým se mezi železničá-
ři už od 50. let přezdívalo „Hurvínci“ 
a kteří až do 70. let minulého století 
zajišťovali i na „Tovačovce“ běžný 
osobní provoz. Pokud vše vyjde jak 
má, budou u nás letos tyto vozy jez-
dit v dosud nejsilnější - třívozové - 
sestavě, kterou by měl tvořit vůbec 
první z 549-ti vyrobených motoráč-
ků tohoto typu, M131.101 ze Šum-
perka (TATRA Kopřivnice, 1948), 

a dále motorový vůz M131.1443 
(Vagónka Studénka, 1955) s přípoj-
ným vozem Blm, kteří k nám přije-
dou až ze slovenského Púchova.  
Hlavním pořadatelem jízd budou 
v tomto roce České dráhy, které na 
sebe vzaly  nemalou finanční zátěž 
spojenou s pořádáním jízd - díky 
zvýšení sazeb za použití kolejí ze 
strany státu totiž stoupla cena za 
realizaci jízd o téměř 30.000 Kč, 
což už je za hranicemi možnosti 
neziskové organizace, kterou naše 
sdružení je. Kroměřížská dráha ale 
opět vypomůže alespoň po strán-
ce bezplatného zajištění personálu 
v dobových uniformách a propaga-
cí jízd, na nichž se s vámi, věříme,  
o víkendu 11. a 12. srpna 2012 opět 
v hojném počtu setkáme! 
Jízdní řád je připojen níže, ceny 
jízdného se prozatím stále nemění 
- dospělého člověka bude zpáteční 
jízdenka mezi Kojetínem a Tovačo-

vem stát 50 Kč, jednosměrná 30 
Kč, děti od 6-ti do 15-ti let zaplatí 
za zpáteční jízdenku 30 Kč a jed-
nosměrnou 20 Kč. Jízdné do Lobo-
dic je samozřejmě levnější, za pře-
pravu jízdního kola zaplatíte 20 Kč 
a kočárky vám (i s dítky) rádi odve-
zeme bezplatně.
Podrobné informace o jízdách 
i samotné tovačovské trati najdete 
jako obvykle na webových strán-
kách www.prototypy.cz/tovacovka 
Tak na shledanou ve vlaku!

Rostislav Kolmačka

Kroměřížská dráha, o. s. informuje
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Kroměřížská dráha, o. s. informuje
334 (Kroměříž/Chropyně –) Kojetín – Tovačov a zpět (platí 11. a 12. srpna 2012)
km ČD, a.s. + KMD, o. s.   Vlak 13964 13950 13952 13954 13956 13958 13960 13962

0 Kroměříž   9 00  10 11  20 02
4 Chropyně 〉  〉 〉  〉 12 55 〉  〉
9 Kojetín ○ 〉 9 11  10 22 13 01 〉 20 12

Kojetín 〉 9 15 10 25 11 25 13 25 14 25 15 25 17 00 〉 20 15
13 Uhřičice obec 〉  │           │          │          │          │          │          │ 〉  │
17 Lobodice 〉  9 27 10 37 11 37 13 37 14 37 15 37 17 12 〉 20 27
19 Oplocany 〉  │           │          │          │          │          │          │ 〉  │
20 Tovačov                        ○   9 32 10 42 11 42 13 42 14 42 15 42 17 17  20 32

   

km ČD, a.s. + KMD, o. s.  Vlak 13965 13951 13953 13955 13957 13959 13961 13963
0 Tovačov  9 55 10 55 11 55 13 55 14 55 15 55 17 30  21 25
1 Oplocany 〉  │       │          │          │          │          │          │ 〉  │
3 Lobodice 〉 10 00 11 00 12 00 14 00 15 00 16 00 17 35 〉 21 35
7 Uhřičice obec 〉  │          │          │          │          │          │          │ 〉  │

11 Kojetín                     ○  10 12 11 12 12 12 14 12 15 12 16 12 17 47 〉 21 50
Kojetín 12 15 17 57 〉 21 56

16 Chropyně ○ 12 22       〉 〉  〉
20 Kroměříž ○ 18 08  22 07

   jede jen v sobotu 11. srpna 2012           jede jen v neděli 12. srpna 2012

Rubrika zdraví - 16. díl: Léto - sport - stravování
Příjemné letní období láká nejen 
sportovce, ale i všechny ostatní, 
kteří na pohybové aktivity příliš 
nejsou. I přesto se nechávají zlákat 
hezkým počasím a vidinou dobré 
nálady třeba z jízdy na kole… Jak 
spojit letní sportování a stravová-
ní? Řekneme vám to… 

Sportovci různých odvětví mají roz-
dílné potřeby, ale nesmí chybět 
dobře vyvážená strava, nemluvě o 
pitném režimu, který je naprostou 
nutností pro všechny sportovce bez 
rozdílu věku. Věděli jste, že v závis-
losti na druhu sportovní aktivity je 
také nutné vybírat si ty nejvhodnější 
potraviny? V literatuře se uvádí, že 
fyzicky náročné - silové sporty - si 
žádají ve větším množství bílkovi-
ny, zatímco např. atleti a sportovci, 
jejichž výkony jsou závislé na rych-
losti, se raději orientují na konzumaci 
glycidů (cukrů a sacharidů)? „Sport  
a správně zvolené potraviny jdou 
ruku v ruce. Je zajímavé, že strava 
tvoří 60 až 70 % celkových předpo-
kladů pro dosažení dobrých výsledků 
ve sportu. To znamená, že ani tento 
faktor nelze zanedbávat,“ informuje 
Leona Deutschelová, majitelka Re-
lax Centra Kojetín. 

Dostatek tekutin
Že je velmi důležité dodržovat pitný 
režim jste slyšeli snad už milionkrát. 
Dvakrát tolik důležité je nepodceňo-

vat tekutiny při sportování či jakéko-
liv tělesné aktivitě. Za hodinu pohy-
bu tělo ztratí přibližně litr vody a její 
nedostatek pak výrazně omezí tělu 
přirozenou schopnost ochránit tělo 
před přehřátím, což může způsobo-
vat svalové křeče a potíže s krevním 
oběhem. 

Jídlo při sportu 
Dvě až tři hodiny před výkonem pla-
tí, že bychom neměli přijímat žádné 
větší těžké jídlo. Organismus by byl 
unavený a nepodal by potřebné vý-
kony. Povolená je ovšem lehká sva-
činka, a to i hodinu před začátkem 
tréninku. Během tréninku je nutné 
zásobovat své tělo tekutinami! Již 
dehydratace na úrovni dvou procent 
tělesné hmotnosti vede k rapidnímu 
poklesu výkonnosti, dochází ke zvý-
šení tělesné teploty a opět přichází 
únava. Po cvičení se tělo nejprve 
soustředí na úpravu tělesných funk-
cí, proto nebudete mít bezprostřed-
ně po cvičení ihned chuť k jídlu. Po-
cit hladu se dostaví přibližně až po 
dvou hodinách. Pokud máte přesto 
pocit, že hlad neovládnete a najíte 
se přespříliš, zkuste tomu předejít 
jedním z jednoduchých  triků - do 
30 minut po cvičení vypijte sklenici 
neslazeného nápoje a k jídlu vyber-
te některý z lehčích zeleninových 
pokrmů. Zvýšením hladiny cukru 
v krvi se člověk cítí ve špičkové kon-
dici a má pocit vytrvalosti. Nejrych-

leji hladinu cukru zvýší samozřejmě 
nezdravé cukry ve formě sladkostí 
či přidané v ovocných nápojích. Po-
kud provozujete vytrvalostní sporty, 
přísun sladké energie vyčerpáte při-
bližně po 30 minutách. Při prudkém 
poklesu hladiny cukru v krvi cítíte 
únavu a opětovnou chuť na sladké. 
Pro ty, kteří si sladkosti nedokáží 
odříct či nemají pevnou vůli - zkuste 
klasické cukrovinky nahradit suše-
ným ovocem.

Sport versus kalorické bomby
Řez smetanového dortu = 45 minut 
svižného tance, tabulka čokolády 
= hodina aerobiku, 100 g arašídů 
= hodinka plavání. I vy se podivujete, 
jak moc se člověk nadře při sportu, 
než spálí kalorie např. jedné malinké 
tabulky čokolády? „Vzpomeňte si na 
tuto informaci vždy, když budete mít 
chuť hřešit,“ dodává s úsměvem Le-
ona Deutschelová.

Materiály byly připraveny
ve spolupráci

s RELAX CENTREM Kojetín
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Galerie čestných občanů města Kojetín od roku 1861 - 5. část
Institut „čestného občanství obce“ 
byl a je mimo jiné také významným 
dokladem politického a vlastenec-
kého smýšlení těch, kteří  čestné 
občanství  navrhují. Čestné občan-
ství je nejen poděkováním příslušné 
osobnosti, ale také zvyšuje prestiž 

a význam obce v širším regionu.  
V období vyvrcholení boje a úsilí za 
národní samostatnost v roce 1918 
se projevuje  v udělování čestného 
občanství vliv vlastenectví a rado-
sti ze získané národní svobody. 
V roce 1918, za starostenství JUDr. 

Theodora Rumplíka, byli čestnými 
občany města Kojetína jmenováni:  
JUDr. Karel Kramář, Gustav Haber-
mann, Václav  Klofáč, JUDr. Alois 
Rašín, Alois Jirásek, Dr. František 
Staněk a Dr. Isidor Bohdan Zahrad-
ník.

JUDr. Karel Kramář 
p o l i t i k , 
poslanec, 
předseda 
vlády 

Zažil v ži-
votě mnohé 
v z e s t u p y  
i pády. Na-
rodil se 27. 
p r o s i n c e 
1860 ve Vy-
sokém nad 

Jizerou. Do vysoké politiky vstoupil 
jako třicetiletý na počátku devade-
sátých let 19. století. V roce 1889 
s T. G. Masarykem založil Českou 
stranu lidovou - realistickou a spolu 
s Masarykem a Kaizlem byl za tuto 
stranu zvolen do vídeňské říšské 
rady. V 90. letech 19. století v čes-
ké politice vládla mladočeská strana  
a Karel Kramář  na vídeňské říšské 
radě  vstoupil do jejího poslanec-
kého klubu. Brzy se prosadil jako 
jeden z jeho hlavních členů.  Byl 
zvolen předsedou a stal se předsta-
vitelem mladočeské (i české) politi-
ky. V říšské radě byl za mladočechy 
poslancem v období 1891 - 1914.
Karel Kramář byl zastáncem tzv. 
pozitivní politiky, tj. cesty drobných 

krůčků, která byla částečně úspěš-
ná a přispěla k rozvoji mnohých 
českých a moravských měst. Pro-
sazoval také myšlenku všeslovan-
ské spolupráce a byl považován za 
největšího rusofila své generace. 
V letech 1908 a 1910 organizoval 
všeslovanské sjezdy. Měl ruskou 
manželku, věřil v pozvolnou pro-
měnu Ruska v demokratický stát.  
Udržoval  kontakty se stejně smýš-
lejícími  ruskými intelektuály.
Po vypuknutí první světové války 
Karel Kramář věřil, že ruská armá-
da pronikne do střední Evropy a při-
nese osvobození Čechů a obnovu  
království. Vývoj událostí na fron-
tách však připravil Kramáře o iluze. 
Ačkoliv nepatřil k nejaktivnějším 
představitelům domácího odboje, 
jeho zatčení v roce 1915  a odsou-
zení za velezradu k trestu smrti mu 
přineslo slávu hrdiny a mučední-
ka. Po dvou letech byl na základě 
amnestie císaře Karla propuštěn.
Po návratu z  vězení založil v únoru 
1918 novou politickou stranu Čes-
kou státoprávní demokracii, pozděj-
ší Národní demokracii. V červenci 
1918 se stal předsedou Národního 
výboru, sdružujícího strany spo-
lupracující proti Rakousku. V říjnu 
1918, těsně před převratem, odjel 

v čele delegace Národního výboru 
jednat s Dr.  Benešem do Ženevy. 
V lednu 1919 ještě jako ministerský 
předseda přežil pokus o atentát.
V letech 1918 - 1919 byl Karel Kra-
mář prvním předsedou českoslo-
venské vlády. V době Pařížské mí-
rové konference, kdy jako minister-
ský předseda vedl československou 
delegaci, se vyostřily jeho osobní 
a ideové spory s ministrem zahrani-
čí Dr. Edvardem Benešem.   
Bolševickou revolucí v Rusku byl 
Kramář zdrcen, uvažoval dokon-
ce o zorganizování protibolševické 
intervence. Diplomatické uznání 
SSSR v roce 1934 označil  za čer-
ný okamžik československých i rus-
kých dějin. 
Karel Kramář zůstal mladočechem 
v době, kdy reálně vládly jiné síly 
a kdy už ani mladočeská strana 
neexistovala. Na návrší nad Klá-
rovem, v sousedství Pražského 
hradu, si dal vybudovat svoji vilu, 
kde se za jeho života scházeli od-
půrci Masarykovy a Benešovy po-
litiky. Karel Kramář zemřel v Praze 
26. května 1937.     

(Kosatík, Pavel: Čeští demokraté. 
Mladá fronta, a. s. I. vydání. Praha, 

2010).
řez

JUDr. Alois Rašín
a d v o k á t , 
ministr fi-
nancí, po-
litik, žurna-
lista, eko-
nom

Narodil se 
18. října 
1867  v Ne-
chanicích, 
v rodině  
pekaře. Už 

v průběhu studia na pražské  práv-
nické fakultě se aktivně zapojil do 
činnosti radikálních studentských 
spolků. Byl zastáncem úplné státní 

samostatnosti českých zemí v du-
chu přirozenoprávní teorie.
Ve známem procesu se skupinou  
mladých radikálů (tzv. Omladinou) 
v roce 1894 byl odsouzen ke dvěma 
letům žaláře. Po propuštění praco-
val jako advokát, jako politik i jako 
žurnalista. Vstoupil do mladočeské 
strany a převzal vedení Národních 
listů.
Když vypukla první světová válka 
mezi prvními pochopil, že dřívější 
stranické rozdíly ztratily svůj vý-
znam a s K. Kramářem, Josefem 
Scheinerem, Edvardem Benešem 
a Přemyslem Šámalem založil taj-
nou odbojovou organizaci Mafii, 
která spolupracovala s exilovým 

odbojem. V roce 1915 byl spolu 
s K. Kramářem zatčen a odsouzen 
za velezradu k trestu smrti. V roce 
1917 byl amnestován a propuštěn. 
Po návratu domů obnovil svou od-
bojovou činnost. Jako člen Národní-
ho výboru připravil spolu  se svými 
spolupracovníky návrh politického  
a hospodářského uspořádání příští-
ho státu.
Zprávy z Vídně, které obdržel 
v noci ze 27. na 28. října 1918 ho 
přesvědčily o tom, že konec války 
a rozpad Rakousko - Uherska   se 
blíží. Vlastní rukou napsal první 
zákon nové  republiky a provolání 
o vzniku samostatného státu, které 
dne 28. října za Národní výbor vy-
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Václav Klofáč
č e s k ý  
a česko-
slovenský 
n o v i n á ř , 
politik, mi-
nistr, vůdčí 
osobnost 
č e s k ý c h 
národních 
socialistů 

Václav Klo-
fáč (též Václav Jaroslav Klofáč) se 
narodil  v Německém (dnes Havlíč-
kově) Brodě 21. září 1868 v rodině 
krejčího. Ze svého rodiště odešel 
na studia do Prahy, kde se zapojil 
do politické práce v radikálním stu-
dentském hnutí. Věnoval se žurna-
listice. Pracoval jako redaktor Ná-
rodních listů, publikoval v Národní 
politice. Byl zastáncem panslavis-
tické koncepce.
V roce 1898  spoluzakládal Českou 
stranu národně sociální, do roku 
1939 byl jejím předsedou. Od roku 
1907 pracoval v Českém slově, 
tiskovém orgánu strany. V letech 
1901 - 1918  byl poslancem říšské 
rady ve Vídni a Českého zemského 
sněmu.
Václav Klofáč byl propagátorem 
protirakouského radikalismu, anti-
militaristického hnutí a slovanské 
vzájemnosti.

Galerie čestných občanů města Kojetín od roku 1861 - 5. část
hlásil. 
V první vládě byl jmenován minist-
rem financí. Svou rozhodností a ak-
tivitou hned v prvních popřevrato-
vých dnech zastínil předsedu vlády  
Karla Kramáře.
Alois Rašín je tvůrce  peněžní re-
formy z roku 1919. Cílem reformy 
bylo oddělit československou měnu 
od měny rakouské, snížit množství 
peněz v oběhu a podřídit emisní 
politiku nově vzniklé státní bance. 
Vojsko obsadilo hranice a izolovalo 
zemi od sousedních států. Peníze 
se okolkovaly, vyřazena byla polo-
vina oběživa.
Alois Rašín za hlavní lidskou ctnost 
pokládal šetrnost. Zdůrazňoval li-
berální vlastnosti, dával přednost 
silovým řešením, považoval za sa-
mozřejmé, že státní zaměstnanci 
budou sloužit vlasti „do roztrhání 
těla“ bez nároku na zvláštní odmě-

nu. Soudobí novináři o něm napsa-
li: „Bořil. Tvořil. Spořil.“
Od roku 1922, kdy se jako ministr 
financí rozhodl učinit z koruny tvr-
dou měnu se zlatým krytím, se po-
stupně stal nejvíce nenáviděným 
politikem v zemi. Dříve než ho sta-
čil prezident odvolat, ukončila jeho 
život kulka anarchisty. Na následky 
atentátu zemřel v Praze 18. února 
1923.
Alois Rašín se zapsal do historie 
státu v říjnu 1918, kdy stál v čele 
jeho vzniku, na začátku roku 1919, 
kdy vytvořil československou měnu. 
V únoru 1923 jako první význam-
ný novodobý český politik podlehl 
atentátu.

(Kosatík, Pavel: Čeští demokraté. 
Mladá fronta, a. s., I. vydání. Pra-

ha, 2010).
řez

V září 1914 byl zatčen a uvězněn. 
Tři roky čekal ve vyšetřovací vazbě 
na rozsudek.  V roce 1917 byl na 
základě amnestie císaře Karla  spo-
lu s Karlem Kramářem a Aloisem 
Rašínem propuštěn.
V roce 1918 se stal místopředse-
dou Národního výboru a po vyhlá-
šení samostatné Československé 
republiky byl v letech 1918 - 1920 
prvním ministrem národní obrany. 
Jako ministr udělal  v roce 1919 
chybu, když v době bojů o Sloven-
sko spoléhal pouze na pomoc vojsk 
Dohody. Československo tak moh-
lo přijít o Slovensko.
V roce 1920  získal senátorské 
křeslo a v senátu setrval až do jeho 
zrušení v roce 1939.
Ve třicátých letech byl jeho vliv ve 
straně, která mezi tím byla přejme-
nována na Čs. stranu národně so-
cialistickou, spíše symbolický. Na 
konci života se v jeho myšlení pro-
jevovala směs socialismu a autori-
tářského nacionalismu.
Václav Klofáč zemřel 10. července 
1942, když v podstatě jako jediný ze 
členů vedení národně socialistické 
strany zůstal na svobodě. Ostatní 
nacisté pozatýkali.

(Kosatík, Pavel: Čeští demokraté. 
Mladá fronta, a. s., I. vydání. Pra-

ha, 2010)
řez

English Corner

The summer holidays have now 
officially started. I’m sure every-
one is looking forward to having  
a break and doing something fun. 
My family will be going to the lo-
cality of Mikulov. We will be stay-
ing in a pension that has a small 
wine cellar and a swimming pool. 
It will be nice to relax at the pool 
with a nice glass of wine. We are 
also looking forward to visiting the 
reservoir (Nove Mlyny) that is 
close by. We will also see the cas-
tle at Lednice. We’ve heard that 
it is the nicest castle in Moravia. 
 I like hiking so maybe we will also 
spend a day in the Palava Pro-
tected Landscape Area. There 
are some nice hiking trails that 
should be easy enough for the 
whole family. Even though we will 
be very close to the Austrian bor-
der, I don’t think we’ll do anything 
in Austria. Our friends are going 
to Croatia for their holiday. I have 
never been there, but someday  
I hope to visit. It sounds nice, and 
I would like to see the Croatian 
seaside. If we have the time and 
money, I would also like to take 
a trip to the Beskydy mountains. 
I would like to visit Radhost and 
see the museum in Roznov. 
I hope you have a nice summer 
holiday. Relax and enjoy :)

summer holidays (samə holədez) 
- letní prázdniny
break (breik) - přestávka
locality (ləu’kaliti) - lokalita
wine cellar (wain selə) - sklípek
reservoir (rezəvwa) - vodní nádrž
castle (ka:sl) - hrad
nice / nicer / nicest (nais / naisə / 
naisɪst) - hezký / hezčí / nejhezčí
hiking (haikiŋ) - turistika
Protected Landscape Area 
(prə‘tektdlanskeip eəriə) - CHKO 
(Pálava)
hiking trail (haikiŋ treil) - turistická 
stezka
Austria / Austrian (o:striə + n) - 
Rakousko / rakouský
Croatia / Croatian (kroueʃə + n) - 
Chorvatsko / chorvatský

Jay Davis
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Poslední dny školního 
roku v MŠ Kojetín

Školní rok 2011/2012 nám končí, 
čekají nás vytoužené prázdniny  
a my už jen vzpomínáme na to, co 
jsme ještě všechno v červnu proži-
li.
V pátek 1. června 2012  vystoupily 
děti z „Rybiček“ v programu „Vítání 
léta“, které pořádalo MěKS Kojetín. 
Děti si připravily za pomoci učitelek 
pásmo básní a písní s názvem „Do 
kolečka do kola“ a zatančily taneček 
„Strašidýlka“. Radost z vystoupení 
dětem nepokazilo ani pošmourné 
počasí. Odměnou za jejich snaže-
ní jim byl hřejivý, upřímný potlesk 
a malá sladkost. Za pěkné vystou-
pení patří poděkování dětem i jejich 
učitelkám.
Den dětí oslavily jednotlivé třídy 
podle vlastního připraveného pro-
gramu. Děti z „Koťátek“ a „Srdí-
ček“ jízdou vlakem do kroměřížské 
Podzámecké zahrady, děti z „Be-
rušek“ na školní zahradě „Indián-
ským dnem dětí“. Děti si vyrobily 
v MŠ indiánské čelenky, rodiče jim 
připravili indiánský oděv. Mnohým 
nechyběl ani tomahawk a dýmka 
míru. „Indiáni“ soutěžili v několika 
disciplínách - lov na bizona, zdo-
lávání divoké řeky, stezka odvahy. 
Závěrem veselého dění bylo hle-
dání a nalezení pokladu. Každý byl 
odměněn diplomem, malým dárkem 
a sladkostí. Děti z  „Rybiček“ odjely 
autobusem do Kovalovic. Den byl 
plný zajímavých zážitků. Děti krmily 
rohlíkem kozu, proháněly ještěrky 
na louce, trhaly lesní plody, hle-
daly zvířecí stopy, zahlédly srnku 
v lese a s nadšením zasadily v lese 
pět doubků, které si samy vypěs-
tovaly a v příjemném prostředí  
u místního hřiště posvačily. Po 
svačině si pochutnaly na sladkosti, 
kterou byla zmrzlina. Po výletě dě-
tem chutnal oběd jako nikdy jindy 
a téměř všechny děti usnuly ještě při 
poslechu pohádky. Poděkování pa-
tří i za to, že jsme měli na hřišti ote-
vřený bufet  i mimo provozní dobu. 
Děti ze „Sluníček“ a „Pastelek“ osla-
vily Den dětí návštěvou Hanáckého 
dvora v Polkovicích. Pro „Sluníčka“ 
byl výlet navíc vyvrcholením celého 
indánského týdne, kdy si děti vy-

myslely indiánský pokřik, indiánská 
jména, naučily se indiánská slovíč-
ka a vyslechly si spoustu informací 
o životě Indiánů. V Polkovicích měly 
děti možnost prohlédnout si celý 
areál, ale největším zážitkem byla 
opravdová jízda na koni! Na závěr 
příjemně stráveného dopoledne si  
svoji zručnost a dovednost vyzkou-
šely v soutěžích. Za statečnost ne-
chyběla malá sladká odměna a di-
plom. Poděkování patří všem, kdo 
pro nás program připravili. Určitě 
přijedeme zase!

V pondělí 4. června 2012 v obou 
MŠ děti zhlédly hudební představe-
ní o hudebních nástrojích v podá-
ní Petra Bendy.

Ve středu 6. června 2012 děti 
z „Pastelek“ a „Rybiček“ odjely au-
tobusem na výlet do Kroměříže. 
Prohlédly si Květnou zahradu, 
ale nejvíce se těšily na divadel-
ní představení v kroměřížském 
zámku, kde v prostorách Sally ter-
reny zhlédly kouzelnou pohádku 
s písničkami - O jezerní královně  
a vodníku Ťutínkovi v podání he-
reckého souboru pod vedením Mar-
ka Dobrodinského.
V úterý 12. června 2012 děti z před-
školních oddělení navštívily dětské 
oddělení v Městské knihovně. 
Měly možnost se seznámit s pro-
středím knihovny a s literaturou 
pro děti. Připraveným programem 
je provázela Marie Ryšavá. Děti 
vyslechly ukázku pohádkového pří-
běhu pro děti a loučily se s tím, že 
si určitě přijdou s rodiči vypůjčit po-
hádkové knížky. Děkujeme opět za 

poutavé vyprávění.
Ve čtvrtek 14. června 2012 jsme 
se v obřadní síni města Kojetína 
slavnostně rozloučili s předškolní-
mi dětmi, které v září 2012 zased-
nou do lavic prvních tříd základních 
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Mateřská škola Kojetín

škol. S dětmi se rozloučili starosta 

města Jiří Šírek a ředitelka MŠ Iva-
na Krčmařová. Každý předškolák si 
odnesl malý dáreček, pamětní list  
a šerpu přes rameno.
V pondělí 25. června 2012 se děti ze 
„Srdíček“ v sokolovně Kojetín  před-
stavily s programem plným básní  
a písní, které uspořádalo pro senio-
ry Centrum sociálních služeb Koje-
tín. Odměnou všem byl rozzářený 
úsměv a potlesk od všech babiček.

Na závěr nezbývá, než poděkovat 
všem zaměstnancům MŠ Koje-
tín za každodenní náročnou práci 
s dětmi a současně také poděkovat 
všem našim partnerům za spolu-
práci v uplynulém školním roce.
Přejeme krásné prožití prázdnin, 
dovolenou plnou sluníčka a pohodu 
všem dětem, jejich rodičům i všem 
čtenářům Kojetínského zpravodaje.

vedení MŠ

Naše pobyty v přírodě

V letošním roce došlo ke změně 
nabídky vícedenních pobytů pro 
žáky našeho 1. stupně (2. - 5. 
ročníků). Po zkušenostech z mi-
nulých let jsme si vybrali varian-
tu, která dává možnost druhým 
třídám absolvovat třídenní pobyt 
na vhodném ubytovacím zaříze-
ní v přírodě dostupné v okruhu 
několika desítek kilometrů. Le-
tos byl vybrán Sport hotel Tesák. 
Čtvrté třídy mají umožněn pobyt 

na ekologické základně Sluňá-
kov v Horce nad Moravou a třetí 
a páté třídy vyrazily na známou 
chatu Kopřivná v Malé Morávce. 
Celkem na cesty odjelo 160 dětí 
s doprovodem 17 pedagogických 
pracovníků. Počasí bylo  sluneč-
né, program velice pestrý, túry ve-
dené krásnými místy moravských 
hor. A děti? Největší odměnou pro 
všechny jsou spokojené zářící 
dětské oči. Co může být víc. Příští 
rok budeme reagovat na možnosti 
a zkušenosti těchto pobytů.
Děkujeme všem, kteří pobyty na-

šich dětí připravili, partnerům, kte-
ří nám poskytli potřebné zázemí. 
Není to jednoduchá práce, ale jis-
tě se vyplatí.

Zdeněk Šípek

Školní družina

Antoine de Saint - Exupéry:
„Všichni dospělí byli dětmi, 
ale málokdo si na to pamatuje.“

Čas letí jako voda, děti se už těší na 
prázdniny a školní družina na nové 
prvňáčky, kteří v září nastoupí do 

našeho  dobře rozjetého vlaku. Od 
ledna jsme vystřídali spoustu akcí 
-  karneval, přírodovědnou soutěž, 
koloběžkový závod, módní show, 
výlet na Helfštýn, hledali jsme ta-
lent naší družiny a navštívili nás 
Standa a Vanda s jejich poučným 
programem. Samozřejmě ani letos 
nechyběla spolupráce s Hasičským 
záchranným sborem  Kojetín. Tím-

to bychom rádi poděkovali nejen za 
perfektní zastřešení soutěže, ale 
i za velmi pěkné a poučné přednáš-
ky. Těšíme se na příští rok. 
Na jaře nás čekalo malování, naku-
pování a montování. Výsledkem je  
zrenovovaný pokojíček a nový hrací 
koutek,  ze  kterého máme s dětmi 
velikou radost.
Moc nás překvapil velký zájem 
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Přípravná třída
Motto: „Jen si děti všimněte, co je 
krásy  na světě ! J. Čarek

Než zvoneček zazvoní a děti z pří-
pravné třídy vyběhnou ze školní 
budovy vstříc prázdninovým dob-
rodružstvím, nadešel čas zhodno-
tit a zejména pochválit jejich práci 
a velikou snahu dosáhnout co mož-
ná největších úspěchů před nástu-
pem do první třídy. 
V letošním školním roce bylo v pří-
pravné třídě zapsáno dvanáct dětí. 
S institucionalizovanou výchovou, 

Den s recyklohraním

Brzy ráno 18. června 2012 se před 
Základní školou Svatopluka Čecha 
shromáždili žáci prvního stupně 
v plné polní, aby se mohli vydat 
směrem k hřišti v Uhřičicích. Tam 
na ně čekaly soutěže v rámci tzv. 
Recyklohraní. To je program pod 
záštitou ministerstva školství, jehož 
cílem je zábavnou formou prohlou-
bit znalosti žáků v oblasti třídění  
a recyklace odpadů.
Symbolem recyklohraní je žabák 
Bat, který si pro děti připravil stez-
ku Po stopách žabáka Bata. Žáci 

vytvořili skupinky po třech a vydali 
se plnit sedm úkolů, např. postavit 
z vyřazených baterek Eiffelovu věž 
apod. 
Soutěž byla hodnocena časem 
a důraz se také kladl na splnění jed-
notlivých úkolů. Zvítězilo družstvo 

ve složení Vrbík, Bocan, Csosco, 
ale ani ostatní se nenechali zahan-
bit. Zvláště děti z přípravné třídy 
mají v této oblasti pěkné znalosti. 
Celý den se nám vydařil a dětem 
velmi líbil.                  

Pavel Navrátil

která je důležitým doplňkem rodin-
né výchovy, se ve většině případů 
dosud nesetkaly. Pocházejí ze soci-
okulturně znevýhodněného prostře-
dí, kde se nemluví jazykem, v němž 
probíhá vzdělávání. Proto byla pro 
děti docházka do přípravné třídy dů-
ležitá. Zde vedle běžných výchovně 
vzdělávacích činností je zajištěna 
také logopedická péče a speciálně 
pedagogická intervence. Přípravný 
ročník letos navštěvovaly děti s od-
kladem školní docházky, s grafomo-
torickými obtížemi, sníženou kon-
centrací pozornosti, s narušenou 
komunikační schopností, poruchou 
koordinace pohybu a jedno z dětí 
s postižením zrakového vnímání, 
u kterého proběhlo speciální vyšet-
ření přímo ve škole v průběhu výuky. 
Výsledky vyšetření směřují k využí-
vání kompenzačních tyflopedických 
pomůcek a edukačních materiálů při 
dalším vzdělávání.
Na konci 2. pololetí už děti zvládají 
osobní hygienu, samostatné oblé-

kání a obouvání, udržování pořádku 
a čistoty kolem sebe, naučily se 
jednat s ostatními, znát a používat 
jména spolužáků a dospělých, nava-
zovat a udržovat přátelství, zacho-
vávat běžná pravidla společenské-
ho chování (zdravení, poděkování, 
omluvu), poznávat časové vztahy 
(začátek, prostředek, konec, prv-
ní, poslední, včera, dnes, zítra, dny 
v týdnu). Umí naslouchat, komuni-
kovat a pojmenovat předměty den-
ního použití. Znají geometrické tva-
ry, používají číselné řady 1 - 10 pro 
počítání předmětů. Zazpívají písnič-
ku s důrazem na správnou melodii, 
umí vytleskávat daný rytmus, umí 
zatančit jednoduché tanečky, po-
hybují se v prostoru podle daných 
pokynů, poznají barvy, umí vybarvit 
obrázek, vystřihnout základní obraz-
ce, pracovat s modelínou. Postupně 
se učí zvládat správný úchop tužky 
a psaní základních linií (kruhy, čáry, 
vlnovky). Začaly už také pracovat 
s výukovými programy na počítači. 

Základní škola nám. Míru Kojetín
dětí o naše dílničky (keramika, va-
ření, počítače, pracovně výtvarný 
a  sportovní kroužek). Příští školní 
rok v nich budeme rozhodně pokra-
čovat a moc se těšíme na šikovné 
děti. Doufáme, že alespoň nějaké 
zážitky se vryjí do paměti našich 
žáků a v dospělosti si rádi zavzpo-
mínají.
Všem přejeme krásné slunečné 
prázdiny, budoucím prvňáčkům 
také pohodové přípravy na školu. 

V září se budeme moc těšit na ty, 
kteří se rádi u nás přiučí něčemu 

novému.
Lucie Krejsová
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Přípravná třída jako nepovinná sou-
část základní školy, měla za úkol 
volným a hravým způsobem prá-
ce připravit děti na vstup do školy. 
Výuka byla prováděna formou tzv. 
prožitkového učení a vycházela 
z individuálních potřeb, schopností 
a zájmů dětí. Velmi podstatnou roli 
měla v každodenní práci dítěte hra, 
při které si cvičí paměť, pozornost, 
soustředění a další základní předpo-
klady důležité pro úspěšné působe-
ní na základní škole. Motivace, po-
chvala a povzbuzení jsou zde vždy 
prioritní.
Cílem přípravného ročníku bylo po-
skytnout dětem v jedné z rozhodují-
cích etap v celoživotním vzdělává-
ní, základy vědomostí, dovedností 
a návyků potřebných pro úspěšný 
vstup do ZŠ. 
Docházka byla u většiny dětí dobrá. 
Některé však trpí častým onemoc-
něním a v těchto případech je nutná 
spolupráce s rodinou (pracovní a vý-
tvarné listy na domácí zpracování).  
Individuální údaje byly zaznamená-
vány v Záznamovém archu vede-
ném o každém dítěti navštěvující 
přípravný ročník naší školy.
Školský vzdělávací program „Škola 
pro všechny“ je základním pilířem 
výchovně vzdělávacího procesu 
v PT. Vyplývají z něj úkoly, jejichž 
úspěšná realizace v daných fázích 
závisí na pravidelnosti docházky 
dětí do školy a jejich individuálních 
dispozicích a schopnostech.

Malý kolektiv dětí dával možnost 
individuálního přístupu ke každému 
z nich. Výuka probíhá v moderně za-
řízené třídě, ve které jsou jak lavice, 
tak i hrací koutek s kobercem. Učeb-
na je vybavena lavicemi, židličkami, 
didaktickými pomůckami, pracov-
ními listy pro rozvoj grafomotoriky, 
logického myšlení, řeči a  předmate-
matických pojmů. Jsou zde hry, kni-
hy, časopisy, logopedické pracovní 
listy, geometrické tvary, počítadlo, 
stírací tabulka s fixy, omalovánky, 
vystřihovánky, leporela, hodiny, te-
levize, DVD přehrávač s klasickými 
pohádkami a PC s nainstalovanými 
didaktickými hrami pro předškolní 
děti. Herní koutek je vybaven ko-
bercem pro hry a relaxaci, jsou tam 
plyšová zvířátka, panenky, malá do-
mácnost, stavebnice, dřevěné kost-
ky, skládačky, magnetické tabulky, 
puzzle, barevné korálky a xylofon. 
V průběhu školního roku byly využí-
vány všechny prostory školy, počíta-
čová učebna, tělocvična, venkovní 
sportoviště. Společně s 1. stupněm 
se děti z přípravné třídy zúčast-
ňovaly kulturních, společenských 
a sportovních akcí (divadlo, koncer-
ty, soutěže apod.)
Fungovala také pravidelná spoluprá-
ce s učitelkou 1. třídy, kam předškol-
ní děti chodily na cílené návštěvy za 
účelem poznat, jakým způsobem 
se budou v příštím školním roce 
učit. Mezi školáky se jim líbí. Tímto 
způsobem předcházíme zbytečným 

Konec  školního roku

Letošní konec školního roku byl 
opravdu hektický - školní výlety, 
škola v přírodě, exkurze, středově-
ký jarmark, sportovní dny - to vše 
patřilo k ukončení školního roku 
2011/2012. 
Jaký byl vůbec letošní školní rok? 
Domnívám se, že poměrně dobrý, 

obavám dětí ze školní docházky.
Stravování a pitný režim předško-
lákům zajišťují rodiče, škola pro to 
vytváří časové a prostorové pod-
mínky. V přízemí školy je k dispozici 
delikomat se svačinkami a nápoji. Pit-
ný režim dětí není časově vymezen, je 
dbáno na jeho přiměřené dodržování.
Spolupráce s rodiči je pravidelná a je 
nezbytnou formou práce v přípravné 
třídě. Má ustálenou podobu (ústní 
komunikace při přebírání a předá-
vání žáka, individuálně domluvené 
schůzky, písemná komunikace pro-
střednictvím deníku žáka, návštěvy 
v rodinách apod.). 
Ve dnech 1. a 2. února 2012 se 
všechny děti zúčastnily „Zápisu do 
1. třídy“ Základní školy Svatopluka 
Čecha v Kojetíně.
Ve dnech 5. - 9. března 2012 probí-
hal Zápis dětí do přípravné třídy pro 
školní rok 2012/2013. 
Dne 26. dubna 2012 byly děti vy-
šetřeny školním psychologem a na 
základě tohoto vyšetření jim bylo 
vystaveno písemné doporučení pro 
přípravnou třídu ve  školním roce 
2012/2013. 
Dne 29. června 2012 bylo dětem pře-
dáno vysvědčení formou slovního 
hodnocení. V něm byla individuálně 
zhodnocena práce každého z nich ve 
2. pololetí tohoto školního roku. 
Po ukončení docházky v přípravné 
třídě budou děti pokračovat ve vzdě-
lávání na naší  Základní  škole Sva-
topluka Čecha. V této skutečnosti 
spatřujeme další podstatnou výhodu 
existence přípravné třídy. Děti se 
postupně seznamují s novým pro-
středím, poznávají nové kamarády, 
učitele, v pozdějším období plní spo-
lečné úkoly se školáky a podílí se na 
školních akcích. Nástup do 1. třídy 
je pak pro ně mnohem jednoduší, 
bez adaptačních potíží.

Dagmar Luxová

ve škole vládla příjemná atmosféra, 
vzhledem k tomu, že táhneme za 
jeden provaz, tak i běžné provozní 
problémy jsme společně uměli řešit.
Ověřila jsem si, že žákům, učitelům, 
ale i rodičům na škole záleží.
Ráda bych poděkovala svým za-
městnancům, žákům a rodičům za 
podporu v době konkurzního řízení.
Příští školní rok bude mít naše škola 
již 125 let, je dobře, že škola pořád 

existuje, vychovává a vzdělává žáky. 
Určitě toto výročí důstojně oslavíme.
Žáci 9. ročníku nás opouští, odchází 
na střední školy, žáci prvního roč-
níku mají za sebou první rok povin-
né školní docházky, naučili se psát  
a číst, žáci přípravné třídy se těší do 
školy.
Začínají prázdniny, přeji všem pěkné 
prožití prázdnin a dovolené.

Olga Odehnalová, řediltelka školy
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Základní škola Sladovní Kojetín

Projektový den 
Žijeme v Evropě

Žijeme v srdci Evropy, na jednom 
ze světadílů naší planety. Země 
sdružené v Evropské unii jsou v na-
šem projektu chápány jako zdroj in-
formací o životě lidí, jejich životním 
stylu, tradicích a vzdělávání. 
Projektový den „Žijeme v Evropě“ 

tvořili jsme  
m i n i p o -
r a d e n s k é 
pracoviště 
školy slo-
žené z logopeda, etopeda a psy-
chologa, ve kterém jsme poskyto-
vali a i nadále budeme poskytovat 
podpůrnou péči všem žákům naší 
školy.  Posledním cílem bylo za-
vedení nového  předmětu  Etická 
výchova pro žáky 1. -  9. ročníku. 
Do výuky jsme rovněž začleni-
li témata předprofesní přípravy  
a finanční gramotnosti, a to do před-
mětu „Člověk a svět práce“ pro žáky 
6. - 9. ročníku. Pro nový předmět  

probíhá v naší škole každoročně. 
Žáci se v něm hravou a interaktivní 
formou seznamují se státními sym-
boly, krajinou, historií, osobnostmi 
i zajímavostmi vybraných zemí. 
Jednotlivé třídy si zvolily tyto země: 
Spojené království Velké Británie 
a Severního Irska, Řecko, Itálii  
a Španělsko. 
Samotnému projektovému dni před-
cházela týdenní příprava, v níž žáci 

vyhledávali, třídili a zpracovávali 
informace o jednotlivých zemích, 
vařili národní jídla, seznamovali se 
s osobnostmi sportu, hudby či filmu, 
s jazykem, tvořili prezentační pane-
ly. 
V určený den prezentovaly jednotli-
vé třídy „své“ vybrané země v hale 
školy. Poté byli žáci rozděleni do 
družstev složených ze žáků různých 
ročníků. Vypracovávali úkoly a tes-
ty týkající se jednotlivých zemí. Za 
správné odpovědi získávali body, 
které proměnili ve školní směnár-
ně v papírová eura. Po skončení 
soutěží si za ně mohli nakoupit ve 
školním euroshopu různé hračky, 
drobnosti či sladkosti.
Průběh celého dne žáci vesměs 
kladně zhodnotili v komunitních 
kruzích ve svých třídách.

Zuzana Šupejová

Logolink

Etická výchova, Finanční gra-
motnost a Předprofesní příprava 
v základní škole praktické 
Registrační číslo projektu:  
CZ.1.07/1.2.12/02.0022
Projekt byl realizován od 1. února 
2010 do 30. června 2012. Pro jeho 
realizaci jsme si stanovili tři dílčí 
cíle: proškolit pedagogy školy v ob-
lastech aktivizujících a inovativních 
metod práce, absolvovat s nimi so-
ciálně psychologický výcvik a získat 
informace o nových postupech in-
tervence v logopedické oblasti. Vy-

a začleňovaná témata byly vytvo-
řeny metodiky a pracovní listy, je-
jichž pilotní ověřování jsme ukončili 
v měsíci červnu.  Po ukončení pro-
jektu budou námi vytvořené materi-
ály k dispozici na webových strán-
kách školy. Více informací na www.
zssladovni.info.
Tento projekt je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České republi-
ky.                            Jaroslav Šiška
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Základní umělecká škola Kojetín
ZUŠ Kojetín
informuje...
V době blížícího se konce školní-
ho roku se v mnohých hudebních 
vystoupeních zúročuje celoroční 
aktivita žáků i učitelů ZUŠ. Po dvou 
velkých koncertech v sále Soko-
lovny, výchovných koncertech pro 
žáky místních ZŠ a MŠ Sv. Josefa, 
se v pátek 1. června 2012 předsta-
vil náš školní orchestr na náměstí, 
aby si zahrál společeně s orchest-
rem hranické hudební školy.
V neděli 3. června 2012 se pak vy-
dal dechový orchestr ZUŠ na svůj 
první hudební festival. Konal se v Li-
boši blízko Olomouce a představila 
se na něm řada dechových soubo-

rů z Moravy. Naši mladí muzikanti 
si poprvé měli možnost vyzkoušet, 
jaké to je, hrát na opravdické velké 
hudební akci a také porovnat svo-
je hudební dovednosti s ostatními, 
zkušenějšími hráči všech věkových 
kategorií. 
Při příjezdu nás přivítalo příjem-
né prostředí Libošské hospůdky, 
s pěknými, stylovými interiéry 
a krásný venkovní areál s krytým 
posezením a zastřešeným pódi-
em, ideální pro nejrůznější kulturní 
a zábavné akce. Počasí rovněž 
přálo a tak už jen zbývalo, aby se 
děckám hrálo dobře, byly v poho-
dě, v dobré náladě a zanechaly co 
nejlepší dojem. 
Jsem ráda, že mohu zcela zod-
povědně prohlásit, že jsem byla 
pyšná, že jsem ten den byla s nimi  
a kousek toho úspěchu padl i na 
mě. Byl to snad nejlepší výkon, jaký 
kdy náš školní orchestr předvedl. 
Po sdělení učitele Libora Žaben-
ského, že věkový průměr žáků hra-
jících v orchestru je 13 let, propukl 
obrovský aplaus. Celý výkon snad 
nejlépe vystihne věta, kterou jsem 
mezi posluchači zaznamenala. „Ti 

válijó“. Takový úspěch je vždycky 
satisfakcí jak pro učitele, žáky, ale 
i pro rodiče, kteří svoje ratolesti 
podporují a fandí jim.
Teď na sklonku školního roku čeka-
lo naše muzikanty ještě několik vy-
stoupení. Dechovka se 24. června 
2012 představila v lázních Teplice 
nad Bečvou a na tradičním kon-
certě v Lutopecnách, který je vždy 
spojen s opékáním a různými spor-
tovními aktivitami.
Na setkání se starostou města se 
pak pochlubili nejlepší žáci naší 
školy se svými úspěchy z letošních 
soutěží - a že jich nebylo málo! 
V ZUŠ proběhly závěrečné besídky 
a teď hurá na prázdniny.
Po nich, hned v září se rýsují dal-
ší, poměrně významná vystoupení. 
Nebudou se sice konat v Kojetíně, 
ale je dobře, že naše škola si zís-
kává jméno na vystoupeních i jinde 
a důstojně tak reprezentuje město 
Kojetín.
Díky všem, kteří fandí naší škole 
a naší práci, za podporu a přízeň.
Dětem a jejich učitelům pak přeji 
krásné, zasloužené prázdniny. 

Lenka Čechová

Gymnázium Kojetín

Státní maturity 
podruhé

Když střední školy vloni připomín-
kovaly průběh a kvalitu maturitních 
zkoušek, CERMAT se vymlouval 
na to, že se konaly poprvé, a tudíž 
„měly mouchy“. To, co se kolem ma-
turit dělo a děje letos, však předčilo 
veškeré předpovědi pedagogických 
kverulantů. Nechci čtenáře toho-
to článku unavovat výčtem všech 
zásadních pochybení, kterých se 
CERMAT dopustil, toto téma je od 
května „šlágrem“ všech periodik 
a ještě pořád je o čem psát. Jen se 
krátce zmíním o jejich dopadech. 
Za cenu téměř jedné miliardy a po 
patnácti letech různých pokusů se 
organizaci, která měla za úkol při-
nést do maturitních zkoušek očeká-
vanou kvalitu, podařilo přesvědčit 
studenty, kteří si dobrovolně zvolili 
vyšší úroveň MZK z matematiky, že 
méně je více, být na sebe nároč-
ný se nevyplácí a že průměrnost 

je vlastně bezpečná a dostačující. 
Studenti jsou v mnoha případech 
rozzlobení a cítí se být poškoze-
ni nespravedlivým hodnocením 
písemné práce z českého jazyka  
a krajské úřady praskají ve švech 
pod náporem stížností, ať už jsou 
tyto stížnosti oprávněné či nikoliv. 
CERMAT, jak je jeho dobrým zvy-
kem, nadále mlží, připomínky a kri-
tiku zkušených pedagogů bagate-
lizuje a na dotazy žáků reaguje až 
agresivně. 
Státní maturity v této podobě jsou 
nadále neudržitelné a nezbývá než 
doufat, že prohlášení premiéra Ne-
čase nebylo jen rétorickým cviče-
ním a že o podobě příštích maturit 
budou rozhodovat odborníci, kteří 
mají povědomí o vzdělávání na 
středních školách, a nikoliv dile-
tanti, jak tomu pravděpodobně bylo 
dosud.
Na našem gymnáziu letos složilo 
státní maturitní zkoušku 56 studen-
tů, pouze jeden podal odvolání proti 
hodnocení písemné práce z čes-

kého jazyka. Všem úspěšným ab-
solventům blahopřeji k zakončení 
středoškolského studia a přeji jim 
hladké zdolávání všech budoucích 
cílů, které si stanoví. Krásné prázd-
niny!
Svým kolegům děkuji za objektivi-
tu při hodnocení výkonu žáků ve 
školní části maturitních zkoušek, 
za vstřícný a lidský přístup k našim 
studentům. Všem zaměstnancům 
gymnázia děkuji za jejich celoroční 
prácia přeji jim krásnou a zaslouže-
nou dovolenou. 
Děkuji členům Rady školy, starosto-
vi města Kojetína, zaměstnancům 
městského úřadu, zaměstnancům 
kulturního střediska a knihovny, 
městské policie, DDM, kolegům ze 
základních škol a všem dalším, kte-
ří během školního roku s gymná-
ziem spolupracovali a podporovali 
ho v jeho činnostech a těším se na 
spolupráci v nadcházejícím školním 
roce.

K. Švédová
ředitelka GKJ
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Gymnázium Kojetín

Komunikace 
a dobrá nálada

Na základě dřívější spolupráce 
a účasti studentů školy v doprovod-
ných aktivitách projektu „Příprava 
a realizace výukových materiálů pro 
podporu komunikační výchovy RVP 
ZV ve výuce českého jazyka a lite-
ratury na základních školách a více-
letých gymnáziích“ se uskutečnila 
akce pořádaná katedrou ČJL UP 
Olomouc pro žáky sekundy a tercie 
na naší škole. Lektoři B. Mlčocho-
vá a M. Dostál si pro zmíněné třídy 
připravili některé aktivity, které jsou 
schopny vtáhnout žáky do zajímavé 
problematiky komunikace mezi lidmi 
a vést je k zájmu o zdokonalování 
všech dovedností, které přispíva-
jí ke zlepšování vztahů mezi žáky 
a tím také k překonávání překážek 
ve vzájemném dorozumívání se 
v rámci nejen třídních kolektivů. Žáci 
si vyzkoušeli několik metod, jak své 
komunikační kompetence zdokona-
lovat a při tom se i trochu pobavit. 

Naše gymnázium 
suverénně nejlepší 
v esejistické soutěži
V měsících dubnu a květnu letošní-
ho roku se konala esejistická soutěž 
s názvem „V Olomouckém kraji jsem 
doma. A vždycky budu!“. Tuto soutěž 
pořádala společně s Olomouckým 
krajem a dalšími partnery Moravská 
vysoká škola Olomouc. Záštitu nad 
soutěží převzal hejtman Olomouc-
kého kraje Martin Tesařík, garantem 
soutěže bylo sdružení OK4Inovace, 
mediálními partnery soutěže se sta-
ly Deníky Olomouckého kraje a Rá-
dio Haná. Podpora této soutěže byla 
tedy značná.
Esejistická soutěž byla určena pro 
dvou až tříčlenné týmy studentů 
1. až 4. ročníků středních škol v Olo-
mouckém kraji, které zpracovávaly 
eseje na jedno z pěti následujících 
soutěžních témat. 
1. Budoucnost mladých v Olomouc-
kém kraji - garant Olomoucký kraj
2. Role našeho kraje v Evropě - ga-
rant OK4EU, OK4Inovace
3. Hospodářský rozvoj kraje - garant 
MVŠO, OK4Inovace

4. Využití informačních a komuni-
kačních technologií pro rozvoj kraje 
- garant TESCO SW
5. Energetická soběstačnost - per-
spektiva Olomouckého kraje? - ga-
rant Schneider Electric, Česká rada 
pro šetrné budovy (CZGBC)
Do soutěže se zapojilo 21 škol z ce-
lého kraje, které odeslaly celkem 
71 esejí. Studenti Gymnázia v Koje-
tíně se zúčastnili s dvanácti prace-
mi, které obsáhly všech pět témat.  
Jejich eseje zaujaly porotu nejvíce, 
naši studenti posbírali téměř všech-
ny vavříny, z pěti kategorií vyhráli  
tři. Tu nejobsazenější - Budoucnost 
mladých v olomouckém kraji - vy-
hrály studentky kvinty Martina Kya-
sová, Lenka Gardavská a Alexandra 
Krchňáková, ve 4. kategorii - Využití 
informačních a komunikačních tech-
nologií pro rozvoj kraje - zvítězily 
Daniela Hostašová a Lenka Černá 
ze 3. ročníku a v 5. kategorii - Ener-
getická soběstačnost - perspektiva 
Olomouckého kraje? - byly nejlepší 
studentky septimy Dita Ohnoutko-
vá a Petra Procházková. Vítězné 
týmy obdržely hodnotné ceny (mo-
bilní telefony, elektronické čtečky 
či stáž v sídle společnosti Schne-

ider Electric v Paříži), které do 
soutěže věnovali partneři soutěže 
a zároveň garanti jednotlivých sou-
těžních témat. 
Ve zbylých dvou kategoriích se týmy 
našeho gymnázia umístily na krás-
ném 2. místě.  Všechny ostatní školy 
jsme tak doslova převálcovali. Stali 
jsme se jedinou školou v kraji, kte-
ré se podařilo „zabodovat“ ve všech 
kategoriích a to je pro naše malé 
gymnázium určitě obrovský úspěch.
V pondělí 4. června 2012 si mohly 
naše úspěšné týmy vychutnat své 
vítězství v Regionálním centru Olo-
mouc, kde se konalo slavnostní vy-
hlášení této soutěže spojené s pře-
dáním cen.
Všem našim úspěšným týmům bla-
hopřejeme a přejeme hodně inven-
ce pro další psaní.                        -jr-

Za své vystupování byli odměněni 
i řadou drobných cen. Celá akce 

proběhla jako jeden z výstupů výše 
uvedeného projektu ESF.        -mm-
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Z akcí DDM Kojetín
Dětský den 
v Kovalovicích

V sobotu 26. května 2012 se v rám-
ci Rodinných oddechových her ko-
nal Dětský den v Kovalovicích.
V devět hodin začali přicházet prv-
ní soutěžící a brzy se jejich počet 
přehoupl přes 50 účastníků. Po ce-
lém fotbalovém hřišti a jeho blízkém 
okolí bylo rozmístěno celkemčtr-
náct  stanovišť s nejrůznějšími sou-
těžemi. Děti měly možnost střílet na 
koš, ze vzduchovky, házet šipkami 
a kroužky, sestřelit vodní pistolí py-
ramidu plechovek, zarybařit si, stre-
fit se do pusy myšákovi nebo po-
kusit se překonat brankáře a střelit 
gól. V dílničce si mohly na památku 
vyrobit papírové zvířátko.

Odpoledne na 21 odvážných druž-
stev rozdělených do tří kategorií 
čekal tradiční „Lízátkový závod“. 
Trasa označená barevnými fáborky 
provedla děti a jejich doprovod po 
celých Kovalovicích.
Všichni účastníci získali sladkou od-
měnu a Daniel Židlík si jako bonus 
odnesl LCD monitor, který věnoval 
jeden ze sponzorů.
Na závěr bych chtěla poděkovat 

všem dobrovolníkům, kteří se zhos-
tili role organizátorů a rozhodčích. 
Dále velmi děkuji DDM Kojetín za 
krásné diplomy a plakátky a za po-
moc  s organizací jednotlivých sou-
těží. A v neposlední řadě patří velký 
dík všem malým i větším sponzo-
rům, bez nichž by to opravdu nešlo. 
Doufám, že se příští rok opět uvi-
díme!

Petra Skřipcová

Dopravní výchova 
s BESIPEM

Od dubna do černa probíhal ve 
spolupráci s BESIPEM preventivní 
program pro žáky 3. - 5. tříd kojetín-
ských základních škol, zaměřený na 
dopravní výchovu. Ve třech částech 
projektu, které byly zaměřeny na 
znalost dopravních značek, orienta-
ci na mapě, praktické řešení doprav-
ních situací na mobilním dopravním 
hřišti, prokázání znalostí při poskyto-
vání první pomoci a v jízdě zručnosti 

na jízdním kole, žáci získávali body 
do průkazu mladého cyklisty. Vyhod-
noceni byli vždy tři nejlepší z každé 
kategorie, kteří získali diplom a od-
měny z BESIPU.

Děkujeme BESIPU Olomouc, Měst-
ské policii Kojetín, ČČK Přerov, Po-
licii ČR obvodnímu oddělení Kojetín 
a základním školám v Kojetíně za 
pomoc a podporu tohoto projektu.

Kategorie třetích tříd
1. místo: Lukáš Chytil, ZŠ náměstí 
Míru, 3. B - 81 bodů,
2. místo: Jakub Smolík, ZŠ ná-
městí Míru, 3. B - 81 bodů,
3. místo: Zuzana Zatloukalová, ZŠ 
náměstí Míru, 3. A - 80 bodů.

Kategorie čtvrtých tříd
1. místo: Kristýna Navrátilová, ZŠ 
náměstí Míru, 4. B - 90 bodů,
2. místo: Ondřej Zendulka, ZŠ ná-
městí Míru, 4. B - 87 bodů,
3. místo: Vojtěch Ošťádal, ZŠ ná-
městí Míru, 4. A - 81 bodů.

Kategorie pátých tříd
1. místo: Josef Kusák, ZŠ náměstí 
Míru, 5. A - 84 bodů,
2. místo: Pavel Křeháček, ZŠ ná-
městí Míru, 5. A - 83 bodů,
3. místo: Jakub Otáhal, ZŠ ná-
městí Míru, 5. A - 80 bodů.

Nejlepší mladí cyklisté pro rok 2012

Svět pod vodou

Výtvarná soutěž pořádaná ke Dni 
Země s názvem „Svět pod vodou“ 
probíhala od 15. května do 15. červ-
na 2012. Vyhodnoceny byly vždy  tři 
výkresy z každé kategorie. Do sou-
těže se zapojily děti od 3 do 11 let  
z MŠ Kojetín, ZŠ Svatopluka Če-
cha a ZŠ náměstí Míru, výtvarný 
kroužek DDM, keramicko - výtvar-

ný  kroužek Polkovice, ZK Lumpíci 
Oplocany a výtvarný kroužek ZŠ 
Svatopluka Čecha. Celkem 102 
výtvarných prací je  vystaveno na  
domě dětí a mládeže a můžete se 
přijít na ně podívat do konce prázd-
nin.
Vyhodnocení probíhalo na základě 
hlasování veřejnosti. Každý hlasu-
jící mohl udělit čtyři body pro čtyři 
výtvarná dílka.
Děkujeme za velkou účast a velmi 

se těšíme na další vaše překrásné 
výtvory.

Vyhodnocení probíhalo ve čtyřech 
kategoriích:
I. Kategorie MŠ
1. místo: Tereza Poláchová,18 bodů 
(Kojetín)
2. místo: Alena Navrátilová, 4 body 
(Kojetín)
3. místo: Vendula Vysloužilová, 
2 body (Kojetín), Martina Mrázková, 
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Z akcí DDM Kojetín
2 body (Polkovice) a Matouš Krch-
ňák, 2 body (Polkovice).

II. Kategorie 1. a 2. ročník ZŠ
1. místo: Kamila Navrátilová, 
12 bodů, 
2. místo: Šimon Novotný, 9 bodů,
3. místo: Lubomír Masařík, 6 bodů, 

Tereza Říhošková, 6 bodů a Domi-
nika Strakuláková, 6 bodů.

III. Kategorie 3. - 5. ročník ZŠ
1. místo: Denisa Schneiderová, 24 
bodů,
2. místo: P. Sarah, 13 bodů,
3. místo: Lucie Kozlerová, 10 bodů.

IV. Kolektivní práce
1. místo: Společná práce ZŠ. Sva-
topluka Čecha, 47 bodů,
2. místo: Společná práce dívky ZŠ 
nám. Míru, 9 bodů, kluci ZŠ nám. 
Míru, 9 bodů.

Lucie Bartošková

„Práce s hlínou 
- to je radost“

Krásné užitkové předměty tvoře-
né „z ruky “ se vydařily studentům 
Gymnázia Kojetín, kteří pod ve-
dením Věry Trávníčkové zhotovili 
misky, talíře, korálky a knoflíky. 
Na domě dětí a mládeže pak tyto 
předměty dostaly novou podo-

Za pohádkou do Popůvek

Za pohádkou do Popůvek se vydali 
malí i velcí a to v sobotu 16. červ-
na. Pohádkové postavičky přivítaly 
účastníky na krásném hřišti v Po-
půvkách, kde si pro děti připravily 
spoustu soutěží a zábavy. Po spl-

nění všech disciplín měly možnost 
vyřádit se na trampolíně, která byla 
zapůjčená z Mikroregionu Střední 
Haná a nebo se svézt na lanové 
dráze, kterou nám postavili hasiči. 
Velké poděkování patří občanům 
Popůvek za výbornou spolupráci.
                                      

-ddm-

„Orientální Hovězí“

Na závěr nejen školního roku, 
ale i jedné kapitoly orientálního 
kroužku, si malé tanečnice vyjely 
do kempu do obce Hovězí, kde  
se téměř okamžitě staly senza-
cí. Arabské rytmy a cinkání jejich 
kostýmů několikrát denně vylá-
kalo veškeré osazenstvo kempu 
z chatek. Ze začátku trochu bojo-
valy s nervozitou, ale na popula-
ritu si člověk zvyká celkem rych-
le. I přes relativně krátkou dobu 
pobytu (15. - 17. června 2012), 
se ani na chvilku nezastavily 
a nabitý program si při nádher-
ném počasí užily. Kromě všeho 

tančení stihly i táborák, noční 
hlídky, koupání ve splavu, karne-
val, vystoupení, stezku odvahy  
a samozřejmě spoustu her, taneč-
ních, vědomostních, klasických 
i neklasických. Mým tanečnicím 
touto cestou ještě jednou děkuji 
za všechno a přeji krásné protan-
cované léto. 

Michaela Holgado Ramos, 
vedoucí ZK Orientální tance

v peci.                  

Poděkování

Všem vedoucím zájmových 
kroužků, táborů a příleži-
tostných akcí DDM Kojetín, 
všem pracovníkům škol 
a  školských zařízení děku-
jeme za milou spolupráci, 
za úsměv, energii a lásku, 
kterou předáváte dětem.
Všem „dospělákům“ i dě-
tem přejeme krásné prázd-
niny.

Pracovnice DDM Kojetín

bu při jejich glazování a výpalu -mb-



7-8/12 Kojetínský zpravodaj

21

Sport:
- Badminton
- Bowling
- Jumping
- Roztleskávačky
- Sálová kopaná
- Florbal
- Sport - boys  nový
- Sport - girls nový
- Stolní tenis
- Volejbal dívky
- Šlápota (turistický) nový
- Zdravotní cvičení na balónech 
  nový

DDM Kojetín informuje

POBYTOVÉ TÁBORY

30. června - 7. července 2012
LT CYPRINUS CARPIO - RAKVICE

rybolov v oblasti Pálavy, výlety,  
celotáborová hra, táboření 

OBSAZEN!

15. - 27. července 2012
LT  SIMPSONOVI - NEJDEK

stanový pobytový tábor 
pro děti od 1. třídy

OBSAZEN!

19. - 24. srpna 2012
LT SOPTÍK A 112-NÁCTKA 

 děti od 1. třídy, cena: 2000 Kč
 tábor s hasičskou tematikou  

nejen pro malé hasiče v Týně n. B.
POSLEDNí VOLNÁ MíSTA!

LÉTO 2012 S DOMEČKEM
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

9. - 13. července 2012
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 5 DNÍ

příměstský tábor v Kojetíně 
pro děti od 1. třídy,

 cena: 800 Kč

30. července - 3. srpna 2012
 MADAGASKAR CLUB
 „Týden se zvířátky“

příměstský tábor v Kojetíně 
pro děti od 1. třídy, 

cena: 800 Kč

  6. - 10. srpna 2012
 MARŤÁNCI CLUB 

„Život na jiné planetě“
příměstský tábor v Kojetíně 

pro děti od 6 let,  
cena: 800 Kč

PŘIPRAVUJEME
12. srpna 2012 

Staré zvyky, stará řemesla 
- odpoledne plné zábavy

 na Kojetínských hodech 2012

3. září 2012 
Začátek šk. roku s Domečkem 

- Den otevřených dveří  
pro školáky a jejich rodiče

10. - 13. září 2012
 Týden otevřených dveří pro 

školy i veřejnost

14. září 2012
Kolečkové odpoledne 

- v rámci ETM budeme závodit
se vším, co má kolečka (kola, 

koloběžky, kočárky, in-line brusle...)

19. - 21. září 2012 
Adaptační kurz pro žáky GKJ

záJMOVÉ KROUžKy DDM PRO šKOLní ROK 2012/2013
Vzdělání kultura a tanec:
- Kvítko
- Tanečky (pokračování Připravné
   taneční výchovy)
- Sluníčko (folklór)
- Orientální tanec
- Gate
- Freedance
- Hip-hop  nový
- Keramika
- Školička
- Klubíčko
- Výtvarný
- Umělecké kreslení nový

Od 10. září 2012 zahájení činnosti zájmových kroužků ve školním roce 2012/2013

- Plastikový modelář
- Šéfkuchař
- Němčina pro děti nový
- Angličtina pro děti nový
- Fotografický kroužek nový
- Kaštánek (přírodovědný) nový
Jiné:
- Klub instruktorů
- Klub kamarád
- Táborová kytara
Okolní obce:
- Lumpíci Oplocany
- Keramicko výtvarný Polkovice
- Berušky Křenovice nový

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

Hodina smíchu - beseda se žáky 
1.stupně ZŠ Sladovní v rámci akce 
Vítání léta

Navzdory nepřízni osudu - beseda 
o životě J. Á. Komenského pro se-
niory z Centra denních služeb

Zahrada života paní Betty - beseda 
o životě a díle Boženy Němcové 
pro Centrum sociálních služeb
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Městská knihovna MěKS Kojetín informuje...

 Dětské oddělení:
Pondělí: 9 - 12 a 13 - 15 hodin
Středa: 9 - 12 a 13 - 15 hodin

PŮJČOVní DOBA V ČERVEnCI A SRPnU
 Oddělení pro dospělé:

Út: 8 - 12 a 14 - 17 hodin
Čt: 8 - 12 a 14 - 17 hodin
Pá: 8 - 12 hodin

Informace o knižních novinkách, on-line katalogu knihovny, o akcích knihovny najdete
na webových stránkách: www.kojetin.cz/meks/knihovna.php

POHYBOVÉ KURZY
- DANCE AEROBIK + POSILOVÁNÍ

Každé pondělí od 18 do 19 hodin
sál VIC Kojetín, vstup: 50 Kč/hodina

Cvičitelka: Radka Michálková
- ZUMBA

Každé pondělí od 19 do 20 hodin
Cvičitelka: Gabriela Matoušková

sál VIC Kojetín, vstup: 60 Kč/hodina
- JÓGA

Každé úterý od 17 do 19 hodin,
Malý sál Sokolovna Kojetín

Permanentka: 400 Kč (10 vstupů + jeden 
zdarma), cvičitelka: Alena Flegelová
-  PILÁTES ZDRAVOTNÍ
Každé úterý od 19 do 20 hodin

sál VIC Kojetín, permanentka: 350 Kč
(10 vstupů + jeden zdarma)
Cvičitelka: Monika Paráková

- PILÁTES PRO POKROČILÉ
Každé úterý od 20 do 21 hodin

sál VIC Kojetín, permanentka: 350 Kč
(10 vstupů + jeden zdarma)
Cvičitelka: Monika Paráková

- ZUMBA
Každá středa od 19 do 20 hodin
Cvičitelka: Gabriela Matoušková

sál VIC Kojetín, vstup: 60 Kč/hodina
- JÓGA A PILÁTES

Každý čtvrtek od 18.30 do 19.30 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).

TANEČNÍ SOUBORY
- 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.

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
- Pokročilí I.
- Pokročilí II.

- JAZYK NĚMECKÝ
- JAZYK RUSKÝ

- JAZYK FRANCOUZSKÝ

MěKS Kojetín vyhlašuje...

Pozvánky na akce
Srdečně zveme na

koncert rockové skupiny
po 15 letech

ATLAnTIC
sobota 28. července 2012

od 20 hodin
- Petr Moudrý - Laďa Vysloužil -

- Pavel Zahrada - Alena Vysloužilová -
- Milan Sýkora -

s exhibicí a doprovodným 
programem Dračic z Kojetína

Loděnice Kojetín

Myslivecké sdružení
 Morava Kojetín
srdečně zve na

PyTLáCKOU nOC
sobota 14. července 2012 

od 20 hodin
K tanci a poslechu hraje

 skupina Esmeralda
Myslivecká kuchyně!

vstupné: 70 Kč
Střelnice Kojetín

HS Popůvky všechny srdečně zve na
Soutěž v disciplínách TFA
žELEznÝ HASIČ

 sobota 21. července 2012
Prezentace: od 9 do 10 hodin

Začátek: 10.30 hodin
Kategorie:

A - Muži s aktivním dýchacím přístrojem
B - Muži s dýchacím přístrojem jako zátěž 

(bez masky)
C - Ženy bez dýchacího přístroje

Hřiště v Popůvkách
více na: www.hasicipopuvky.cz
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Kojetínské hody 2012 a Kojetínské hudební léto 2012
Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín

za finanční podpory Olomouckého kraje
vás srdečně zvou na

KOJETÍNSKÉ HODY 2012
které se budou konat o víkendu 10. - 12. srpna 2012

a KOJETÍNSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2012
které proběhne v týdnu od 13. do 17. srpna 2012 

Předběžný program: (změny vyhrazeny!)

PÁTEK 10. SRPNA 2012
Sokolovna Kojetín - 10 hodin
Instalace soch „Ovce“

Pavly Kačírkové
Galerie VIC Kojetín - 17 hodin
Vernisáž výstavy obrazů

Alice Stonové
(členky tvůrčí skupiny Signál 64)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
18 hodin

Mše svatá
Café Velšská Ambasáda - 19 hodin
Rockový večer s živou hudbou

Hospůdka U Pedyho - 20 hodin
Taneční večer s živou hudbou
Stadion Morava Kojetín - 20 hodin

Diskotéka Rádia RUBI
(Marek Berger a DJ Mates)

SOBOTA 11. SRPNA 2012
Sportovní areál u Gymnázia Kojetín
Kolotoče a pouťové atrakce
Hřiště u stadionu Kojetín - 9 hodin

Hasičské závody 
„O Hodový koláč“

Areál sokolské zahrady  - 9 hodin
Turnaj Střední Moravy

ve volejbalu
20 hodin

Taneční hodová zábava 
s kapelou Jimi

VIC Kojetín
Galerie: 9 - 17 hodin
Výstava obrazů
Alice Stonové

(členky tvůrčí skupiny Signál 64)
České hračky NOE

Expozice muzea: 9 - 17 hodin
Zajímavosti a kuriozity muzea

Sokolovna Kojetín - 14 hodin
XII. setkání harmonikářů

Vladimíra Pospíšila

Židovský hřbitov 
pro veřejnost otevřen celý den

Restaurace Na hrázi u Tondy
14 hodin

Jízdy na koních a ponících
Živá hudba

Nádraží Kojetín - Kroměřížská dráha
Jízdy hist. motorovými vozy

„Hurvínci“: Kojetín - Tovačov a zpět

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
18 hodin

Mše svatá
předvečer slavnosti

Nanebevzetí Panny Marie

NEDĚLE 12. SRPNA 2012
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

9 hodin
Mše svatá

slavnost Nanebevzetí Panny Marie
17 hodin

Mariánské nešpory
Sportovní areál u Gymnázia Kojetín
Kolotoče a pouťové atrakce
Masarykovo náměstí - celý den

Hodový jarmark
skákací hrady, skluzavky

autovláček...
14 hodin

Hry a soutěže pro děti - DDM
VIC Kojetín

Galerie: 9 - 17 hodin
Výstava obrazů
Alice Stonové

(členky tvůrčí skupiny Signál 64)
České hračky NOE

Expozice muzea: 9 - 17 hodin
Zajímavosti a kuriozity muzea

Nádvoří VIC - 14 hodin
Cimbálová muzika Dubina

Dům zahrádkářů Kojetín
9 - 17 hodin

Výstava květin - jiřiny

Nádraží Kojetín - Kroměřížská dráha
Jízdy hist. motorovými vozy

„Hurvínci“: Kojetín - Tovačov a zpět

Židovský hřbitov 
pro veřejnost otevřen celý den

Restaurace Na hrázi u Tondy
14 hodin

Jízdy na čtyřkolkách

Hlavní program
na Masarykově náměstí:

9 - 10 hodin
Krojovaný průvod

Ječmínkova jízda králů
Předání hodového práva

10 - 14 hodin
Přehlídka a vystoupení

národopisných souborů
Dechová hudba Věrovanka

14 - 17 hodin
Mažoretky Šarm Kojetín

Kovbojská show
Dale B. Williams

(rockový instrumentalista)
17 - 20 hodin

Koncerty

Tomáš Klus
Absolute Bon Jovi revival

HUDEBNÍ LÉTO 2012
Masarykovo náměstí

Po 13. srpna 2012 - 18 hodin
KANCI PANÍ NADLESNÍ

(rock-pop / Brno / Nezamyslice)

Út 14. srpna 2012 - 18 hodin
NO PROBLÉM

(country / Němčice n. H.)

St 15. srpna 2012 - 18 hodin
PRIMÁŠ

(cimbálová muzika / Přerov)

Čt 16. srpna 2012 - 18 hodin
KINGBEE (bigbít / Kojetín)

Pá 17. srpna 2012 - 18 hodin
Rockové kapely v jednání
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Z kulturních akcí...
Cantas opět
rozdával radost
Členky pěveckého souboru Can-
tas Kojetín vystoupily s pásmem 
„Čas jako vítr uhání“ ve středu 
30. května 2012 v Domově pro 
osoby se zdravotním postižením 
ve Zborovicích.

Vítání léta
Tradiční akce s názvem Vítání léta 
(1. června 2012) se letos nesla pře-
vážně v hudebním, tanečním a po-
hádkovém duchu. Akci odstartovaly 
dva dechové orchestry - na Masa-
rykově náměstí se prezentovali žáci 
Základní umělecké školy Kojetín 
a Hranice. Na nádvoří v programu 
vystoupily nejmenší děti z Mateřské 
školy Kojetín z oddělení Rybiček. 
Prezentovaly se také zájmové ta-
neční kroužky Domu děti a mláde-
že  Kojetín - Sluníčko, Kvítko, Gate, 
Freedance a Roztleskávačky. V no-
vých tanečních formacích se uved-
ly mažoretky Šarm Sokola Kojetín. 
Country tance představila country 
taneční skupina Lucky While a kov-
boj Honza Krčmař (mistr Evropy 
v trikovém lasování) divákům uká-
zal mistrovské dovednosti s lasem.  
Na závěr odpoledne nechyběla lout-
ková pohádka „O medvědovi a čá-
povi“, kterou dětem tentokrát zahrály 
členky divadelního souboru Hanác-
ká scéna Kojetín Marcela Válková 
a Helena Tabarová.

Městské kulturní středisko Koje-
tín, organizátor akce, děkuje všem 
účinkujícím, kteří na nádvoří Vzdě-
lávacího a informačního centra 
v Kojetíně dokázali, že nezahálí, 
pracují v kroužcích nebo souborech 
a stále dokáží překvapit. Poděko-
vání patří všem divákům za podpo-
ru, Kubovi Šírkovi za moderování, 

Zdeňku Novákovi za ozvučení akce 
a holkám z kultury za organizaci.
Letošní léto jsme přivítali s dobrou 
náladou a přejeme všem dětem i je-
jich rodičům, aby se sluníčko na ně 
celé letní prázdniny jen usmívalo...

více foto: http://h-svaca.rajce.idnes.
cz/Vitani_leta_2012/

Sjíždění Moravy
se sluncem 

Za nádherného počasí si v sobotu 
16. června 2012 celkem 38 účast-
níků sjelo na loďkách a pramicích 
řeku Moravu od bolelouckého jezu 
až do kojetínské loděnice (celkem 
19,3 km). Velké díky patří Peťovi 

Válkovi a Jardovi Kačírkovi za bez-
chybnou organizaci - od přípravy 
a přepravy lodí po samotný bezpeč-
ný sjezd. Díky - Kanoistice Kojetín 
za zapůjčení lodí, autodopravci Da-
vidu Juřenovi za autobusovou pře-
pravu účastníků, firmě Ptáček za 
přepravu lodí, Balinovi a Andrejce 
Kavulovým za přípravu „kabáňa“!
více foto na www.kojetin.cz/meks
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Z kulturních akcí...
Kowallwood
v Kovalovicích
Polovečerní studentský film „Ho-
ror“ se vrátil na na své místo činu 
v pátek 15. června 2012, kdy se 
v zámeckém parku v Kovalovicích 
konala velkolepá akce s názvem 
„Kowalowice - Horor na beton!“. 
Akci odstartovala divadelní vojen-
ská komedie „Křenovické mlýny“ 
v podání Divadelního spolku Smota-
ná hadice Křenovice. Ve večerních 
hodinách byl odhalen Kowalwood 
ve stylu á la Hollywood, kdy byly 
odkryty hvězdičky na chodníku 
slávy „Hvězdy na beton“ všem pro-
tagonistům filmu „Horor“, který byl 
následně v amfiteátru promítnut 
místním divákům.
Polovečerní studentský film „Horor“ 
na podzim v roce 2007 napsali, na-
točili, sestříhali a v lednu 2011 koje-
tínské veřejnosti představili studenti 
místního gymnázia (mnozí dnes už 
vysokoškoláci) a herci divadelního 
souboru Hanácká scéna.
Hana Hásová - Hadička, jejíž pro-
pracovaný a poctivě zpracovaný 
scénář se zde ztvárňoval, se ukáza-
la být shovívavou režisérkou, která 
umí ocenit každý (i špatný) herecký 
výkon. Jistě sama byla ráda, že má 
kolem sebe lidi, kteří dokážou praco-
vat s pokyny „tak si sem teď stoupni 
a řekni něco, co vede k takové situ-
aci, která nastane, když uděláte ta-
kovou věc, která vede k této situaci“. 
Konkrétní repliky hercům nadiktova-
la dvě, prý Milánkovi. Nikdo si to ale 
nepamatuje. 
Jakub Šírek - Kuba je druhým 
z režisérů našeho mistrovského 
hororového díla. Při natáčení hýřil 
stejnou konkrétností jako Hadička, 
chvíli společně dokonce uvažovali 
o změně jejich občanských jmen na 
umělecká jména „Věra Formano-
vá“ a „Miloš Chytil“. Nakonec však 
zůstali pouze u ráčkování. Jakub 
se mimo režie mezi herci proslavil 
i přenášením kamery ze špatného 
místa na místo ještě o něco… lepší, 
a v nočních scénách také nasvětlo-
val scénu dálkovými světly osobní-
ho automobilu Opel, kterému po pěti 
minutách nasvětlování začala vinou 
vybité baterie světla pohasínat, a po-
moci musel Zdenál Heligón se svou 
stodvácou a startovacími kabely.

Nikola Karhánková ztvárnila hlav-
ní ženskou roli Šarloty, v níž doká-
zala, že svým talentem i disciplínou 
je pravá herečka. Neváhala běhat  
v dešti po Kovalovicích, skoro nahá 
a klidně i za tmy. Snesla pohled na 
krev a v závěru filmu se nechala za-
bít Milanem Ligačem. Je to prostě 
kvalitní herečka, která by bez pro-
blémů okouzlila i Johnnyho Deppa, 
kdyby ho někde potkala.
Milan Ligač - Milánek si zahrál roli 
hlavního křiváka Fredyho. Přestože 
v době natáčení vlastně ještě “no-
sil pleny”, úlohu zákeřného vraha 
ztvárnil na výbornou. Tato role mu 
vlastně nastartovala kariéru a dnes 
je hercem v Praze. Můžete se na 
něj přijít podívat například do diva-
dla, které Milan založí v nejbližších 
letech. Milánek je naší velkou nadě-
jí, ale jestli chytí ten pražský akcent, 
tak to bude v háji. 
Jan Kramář - Honza ztvárnil roli 
ušlechtilého a hodného Vikto-
ra, kterého zabijou jako prvního. 
Ovšem jako mrtvola je Honza snad 
ještě zajímavější než obvykle. Ten 
jeho obrázek, jak leží ve sklepě na 
baru v kaluži kečupu - to už prostě 
nikdy nevymažete. Honza se na fil-
mu podílel z větší části jako střihač, 
protože práce s počítačem mu asi 
vyhovuje lépe, než nějaké skákání 
po hřbitově.
Zdeněk Novák, kterému nikdo ne-
řekne jinak než “Zdenále”. Jeho fil-
mová věta “Co to má znamenat?” 
se stala kultovní již během natá-
čení, a to nejen kvůli tomu, že se 
záběr musel opakovat patnáctkrát. 
Zdenál se kromě herectví blýsknul 
také jako hlavní kameraman, osvět-
lovač, řidič škodovky a v neposled-
ní řadě jako skvělý tanečník.
Tereza Panáková - Terka si v “Ho-
roru” zahrála Elen, které se neustále 
zjevuje hlas pana Šírka a po nocích 
ji straší Svača. Jejím nejvý-
raznějším vstupem je patr-
ně taneční číslo se Zdená-
lem, kdy se jasně ukázalo, 
že Zdenál třikrát chodil do 
taneční školy. Do povědo-
mí diváků se zapsala hlav-
ně díky svým dredům, kte-
ré zřetelně kontrastovaly 
s obdobím předválečných 
let, v nichž se odehrává po-
lovina filmu.

Zuzana Hladíková - Zuzančin ne-
zapomenutelný smích, pláč i křik 
naprosto nezřízeně prostupují ce-
lým filmem. Při natáčení nikdy ne-
víte, jestli se Zuzka bude objeve-
né mrtvole smát, nebo bude křičet 
strachy. Pokud byste o Zuzce chtěli 
něco vědět, tak: ráda nakupuje  
v Pennymarketu, protože je to ně-
mecký obchod, a dále má ráda 
mopsy, protože pocházejí z Číny. 
Na natáčení zapůjčila mopsa Inuš-
ku, která ale v Číně nikdy nebyla.
Mops Inuška, která se také zú-
častnila páteční ceremonie si za-
hrála psa Matyldy de Bilder, který 
dělá, že odmítá chodit do schodů. 
To zvládla výborně. Jinak se před-
vedla jako velmi disciplinovaný pes 
se šlechtickými způsoby. Po celou 
dobu natáčení zachovala chladnou 
hlavu, nebála se kamery a dokonce 
ani Svači.
Hana Svačinová - Svača si ve fil-
mu střihla velmi zásadní roli straši-
dla, a to ducha ženy z obrazu - Ma-
tyldy de Bilder. Svědomitě strašila 
celý štáb a jediný, kdo se jí nebál, 
byl mopsík Inuška. Vedle této role 
ještě zvládala dělat klapku, ale ráč-
kovala přitom, takže číslování bylo 
nesrozumitelné a byl v tom nepořá-
dek. Kromě toho ještě vynikla tím, 
že na natáčení přivezla plnou flašku 
Jamesona.
Jiří Šírek - ztvárnil postavu Oska-
ra de Bilder, šíleného majitele zá-
mečku, který své okolí ohrožuje 
sekerou. Jiří si získal srdce diváků 
improvizovanými monology, zapá-
leným projevem i svou vizáží stře-
dostavovského zemana. Své he-
recké umění předvedl zejména ve 
scéně, kdy  Oskar sbíhá ze schodů 
a následně dostane infarkt. Není 
divu, že se jeho výkon dostal až do 
hlavních zpráv televize Nova.

svah, H. Hásová, J. Kramář
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Nekalé obchodní 
praktiky (nejen) vůči 
seniorům
Dne 8. června 2012 navštívila 
Centrum sociálních služeb Kojetín 
poslankyně Evropského parlamentu 

Setkání s velitelem 
Městské policie Kojetín

Dne 24. května 2012 mezi naše 
klienty na DPS J. Peštuky zavítal 
velitel Městské policie Kojetín, Jiří 
Hübner, který přítomné seznámil 
se Zprávou o činnosti Městské po-
licie Kojetín za rok 2011. Ač by se 
mohlo zdát, že lze očekávat pouze 
strohé informace o počtu řešených 
přestupků, udělených pokut apod., 
skutečnost byla zcela jiná. 
Ukázalo se, že Městská policie Ko-
jetín má na starosti několik okruhů 
své činnosti, které mají ve svém 
důsledku za úkol udržet pořádek ve 
městě a řádné dodržování naříze-
ných vyhlášek platných pro město 
Kojetín vč. jeho místních částí Po-

půvek a Kovalovic.
Dověděli jsme se o sociologickém 
výzkumu, který proběhl mezi re-
spondenty z řad obyvatel Kojetína. 
Šetření se týkalo např. vnímání 
osobního pocitu bezpečí ve měs-
tě, identifikování problémové a ne-
bezpečné lokality ve městě apod. 
Výsledky byly opravdu zajímavé 
a jsou k nahlédnutí na webových 
stránkách www. kojetin.cz/mp/.
Taktéž jsme zhlédli poučná videa, 
kterak se chovat k osobním věcem, 
abychom zabránili jejich zcizení při 
kapesních krádežích (např. běž-
ně při nakupování). Následovaly 
i ukázky toho, jak propracovaně 
a vskutku drze si dokáží někteří ob-
čané počínat při krádežích a nám 
tím znepříjemnit život.
V průběhu tohoto milého a poučné-

ho posezení zaznělo několik dota-
zů, např. kam spějí peníze, které se 
vyberou na pokutách vybraných ve 
městě Kojetíně při vyšetřování do-
pravních přestupků či nesprávném 
uložení domovního odpadu.
Věříme, že pro všech čtrnáct účast-
níků bylo toto setkání užitečné, od-
nesli si s sebou rady a upozornění 
do života, v čem dělají chyby při za-
bezpečení své ochrany.

Beseda Zahrada života 
paní Betty

Kdo z nás by neznal klenot české 
literatury - Babičku. Již ve škol-
ních lavicích jsme se měli možnost 
seznámit s tvorbou naší význam-
né spisovatelky, české vlastenky, 
manželky a milující matky, paní 
Boženy Němcové. Pro naše seni-
ory si milé zavzpomínání na tuto 
nevšední ženu připravily Hana Di-
vilová a Marie Ryšavá z Městské 
knihovny MěKS Kojetín. 
Velmi poutavě, s místy až do-
jemným nádechem, se snažily 
přítomným dvanácti účastníkům 
besedy přiblížit život a tvorbu Bo-

ženy Němcové, neboť ode dne 
21. ledna 1862, kdy odešla z to-
hoto světa, uplynulo letos 150 let 
a to byl dobrý důvod, abychom si 
připomněli její literární tvorbu, ale 
i osobní život, který neměla zrovna 
na růžích ustlán. 
Narodila se 4. února 1820 ve 
Vídni, v rodině panského kočího 
Pankla. Ten byl veselý a milý, její 
matka přísná a uzavřená. Když jí 
bylo 5 let, přistěhovala se k nim její 
babička Magdalena Novotná. Již 
v 17 letech byla Barunka provdá-
na za finančního úředníka Josefa 
Němce, se kterým neměla šťast-
né manželství. Vychovávala jejich 
společné čtyři děti (prvorozený 
Hynek zemřel v 15-ti letech). Mohli 
jsme si vyslechnout úryvky z dopi-
sů, které psala svému synovi Kar-
lovi. Nabádala ho v nich jako citlivá 
matka mimo jiné k lásce k lidem 
slovy: „Kdo nemiluje svého, nemi-
luje ani cizího.“
Zima 1850 byla pro soužití man-
želů Němcových osudná, neboť 
Němec byl odvelen do Uher, ale 
ona zůstala s dětmi v Praze. Tato 

odluka znamenala konec jejich už 
tak křehkého manželství. Prožívala 
nelehké dny naplněné nejen stra-
chem o živobytí své a svých dětí, 
ale též duševně strádala.
Mezi její méně známá díla pat-
ří např. pohádky Kdo je hloupější 
nebo Strejček příhoda. Náměty 
sbírala mezi prostým venkovským 
lidem. Snad proto byly jejím čtená-
řům tak blízké.
Názvy děl jako V zámku a pod-
zámčí, Pan učitel, povídka Karla, 
Pohorská vesnice nám jistě nejsou 
cizí.
Když Božena Němcová 21. led-
na 1862 zemřela, ubíral se tři dny 
na to Prahou pohřební průvod na 
Vyšehrad. Byl plný významných 
osobností, studentů i redaktorů. 
Byl projevem národnosti a české 
hrdosti, který v sobě Božena Něm-
cová celý život měla.
Už teď se těšíme na další setká-
ní nad knihami, tentokrát s cesto-
vatelskou tématikou, které si pro 
nás pracovnice městské knihovny 
připraví na září. Věřím, že si toto 
setkání nenecháte ujít!

Olga Sehnalová, která pro naše se-
niory uspořádala společně s před-
nášejícím, vrchním radou České 
obchodní inspekce Zdeňkem Kru-
lem, velmi zajímavý a užitečný se-
minář na téma: “Nekalé obchodní 
praktiky (nejen) vůči seniorům“.
Účelem setkání bylo poskytnout 

jeho účastníkům praktické informa-
ce o současných neférových prak-
tikách některých obchodníků nejen 
při podomních prodejích a předvá-
děcích akcích, ale též při běžném 
nákupu v kamenných obchodech. 
Všem 28 zúčastněným poslucha-
čům se dostalo obecného právního 
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minima, které je dobré znát při kou-
pi zboží či služeb.
Dle ohlasů byla přítomnost na této 
akci velmi užitečně stráveným do-
polednem, ve kterém se účastníci 
dověděli možnosti obrany proti pou-
žívaným nekalým obchodním prak-
tikám. Taktéž byli upozorněni na 
rizika jednotlivých postupů při naku-
pování, uzavírání obchodních smluv 
a podpisování úvěrových smluv. 
Již teď můžeme slíbit, že se bude-
me snažit (pro velký zájem) setkání 
s vrchním radou Krulem zopakovat 
pro širší okruh posluchačů v jarních 
měsících roku 2013.

A na závěr…
V době, kdy budete číst toto ak-
tuální vydání Kojetínského zpra-
vodaje, budeme mít za sebou, dá 
se říci, že už tradiční předprázd-
ninovou akci - Vítání léta, která 
se uskutečnila 25. června 2012, 
opět v sále Sokolovny Kojetín. 
Chceme touto cestou poděkovat 
za přízeň, kterou jste nám vy, 
naši klienti a příznivci, projevili 
v 1. pololetí tohoto roku, přejeme 
všem krásné a pohodové léto, na 
které nám všem snad zůstanou 
jen ty nejmilejší vzpomínky a bu-
deme se těšit na setkání s vámi 
i v druhé polovině roku 2012.

Léto budiž pochváleno!

Za všechny pracovnice 
CSS Kojetín, p. o. 
Blanka Laboňová, 

ředitelka organizace

Děkujeme ještě jednou touto cestou  
europoslankyni Olze Sehnalové za 
možnost uskutečnění tohoto semi-
náře pro naše seniory.

Andrea Hrdličková

Ze života katolické farnosti
Milí čtenáři,
nadešly nám ony toužebně očeká-
vané dny prázdnin, čas dovolených 
a letních radostí. Jejich začátek je 
pro většinu pracujících ještě umoc-
něn tím, že jim stát nabízí dva volné 
dny, letos tak příhodně prodlužující 
druhý prázdninový víkend.
Jako řada dalších státních svát-
ků a volných dní vyrůstají i tyto 
z křesťanských kořenů naší země. 
O prvním z nich, 5. července, si při-
pomínáme slovanské hlasatele víry 
a zakladatele našeho písemnictví 
v mateřském jazyce, sv. Cyrila 
a Metoděje, a o den později Jana 
Husa, katolického kněze, který byl 
za nesouhlas s mnohými zlořády 
své doby potrestán smrtí.
Oba tyto svátky si v nadcházejících 
letech budeme připomínat zvlášť 
intenzivně - v roce 2015 uplyne 600 
let od upálení Jana Husa a na rok 
2013 připadá 1150. výročí příchodu 
svatých věrozvěstů Cyrila a Me-
toděje na Velkou Moravu. Zvláště 
toto výročí, jehož rok trvající oslavu 
zahájí už letos 5. července pouť na 
Velehradě, se má stát celospole-
čenskou událostí a připravuje se na 
ně řada institucí v naší zemi i dal-

ších evropských státech.
K oslavě cyrilometodějského výro-
čí je plánována řada akcí: v těchto 
dnech začal režisér Petr Nikolaev, 
který stojí například za velkofilmem 
Lidice, natáčet na Velehradě film 
o svatých věrozvěstech; jeho pre-
miéra se uskuteční během příštího 
roku. Výročí připomene také něko-
lik konferencí a výstav a vrcholem 
oslav se za rok, 5. července 2013, 
stane bohoslužba, kterou by na Ve-
lehradě mohl slavit i sám papež.
O tom, že odkaz slovanských věro-
zvěstů přesáhl horizont jejich vlast-
ních životů i místa, kde působili, 
netřeba pochybovat. Jejich příno-
sem nebylo jen slavení bohoslužby 
ve slovanském jazyce, první sbírka 
zákonů či písmo. S odvoláním na 
slovanské apoštoly se například už 
před více než sto lety začaly na Ve-
lehradě konat tzv. unionistické sjez-
dy, které chtěly ukázat na vzájem-
nou blízkost slovanských národů 
a hledat cesty k překonání rozdílů 
mezi západním křesťanstvím a pra-
voslavím. To byl také jeden z důvo-
dů, proč zemřelý papež Jan Pavel 
II. prohlásil soluňské bratry za spo-
lupatrony Evropy.

Oslava významného cyrilometoděj-
ského výročí se pro nás všechny 
může stát impulsem, abychom si 
připomněli počátky dějin našeho 
státu a kořeny, z nichž vyrůstá ev-
ropská kultura, tak těsně provázaná 
s křesťanstvím. Zároveň nás odkaz 
svatých věrozvěstů vybízí, aby-
chom odhlédli jen od úzkých národ-
ních zájmů a věci nahlíželi v širších 
perspektivách, z hlediska pokojné-
ho soužití evropských států.

Jiří Gračka
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Program setkání v červenci a srpnu 2012
NÁBOŽENSKÁ OBEC KOJETÍN A TOVAČOV

Církev Československá husitská

„Nezabývejte se tím, co budete jíst a co pít, ani se tím nezneklidňujte. Všechny ty věci vyhledávají pohané 
tohoto světa, ale váš Otec ví, že je potřebujete. Hledejte raději jeho království a toto vše vám bude přidáno.“ 

Lukáš 12,29-30
1. 7. 2012 (neděle)

Slavnostní bohoslužby
k uctění památky sv. Prokopa, slovanských věrozvěstů 
Konstantina a Metoděje i světlé památky Mr. Jana Husa

od 8.15 hodin ve Skalce v sále Obecního domu

1. 7., 15. 7., 22. 7., 31. 7., 
5. 8., 12. 8., 19. 8. a 26. 8.  2012 (neděle)

Bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

2. 7. 2012 (pondělí)
Slavnostní beseda

k uctění památky sv. Prokopa, slovanských věrozvěstů 
Konstantina a Metoděje i světlé památky Mr. Jana Husa
od 15.00 hodin v DS Tovačov (společenská místnost)

4. 7. a 1. 8. 2012 (středa)
Modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

8. 7. 2012 (neděle)
Slavnostní bohoslužby

k uctění památky sv. Prokopa, slovanských věrozvěstů 
Konstantina a Metoděje i světlé památky Mr. Jana Husa

od 8.00 hodin v Morkovicích (sboru J. Blahoslava)

8. 7. 2012 (neděle)
Slavnostní bohoslužby

k uctění památky sv. Prokopa, slovanských věrozvěstů 
Konstantina a Metoděje i světlé památky Mr. Jana Husa

od 10.00 hodin v Husově sboru

8. 7. 2012 (neděle)
Slavnostní bohoslužby 

„pod širým, nebem“
k uctění památky sv. Prokopa, slovanských věrozvěstů 
Konstantina a Metoděje i světlé památky Mr. Jana Husa

od 14.00 hodin v Lošticích u Husova sboru

15. 7. a 19. 8. 2012 (neděle)
Bohoslužby v Polkovicích

od 8.15 hodin v Obřadní síni Obecního úřadu

5. 8. 2012 (neděle)
Bohoslužby ve Skalce

od 8.15 hodin ve Skalce v sále Obecního domu

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

Naše společenství je „otevřené“ všem „hledajícím“.

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám..“ Jakub 4,7-8a

Podrobnější informace a aktuální data setkání i mno-
ho dalšího najdete na našich webových stránkách: 

http://ccshkojetin.wz.cz/ nebo http://www.ccshkojetin.ic.cz/

HANÁCKÝ FESTIVAL DRAČíCH LODí
DRACI NA HANÉ
18. - 19. srpna 2012

Loděnice Kojetín

 sobota 18. srpna 2012 - Dračí zábava s živou kapelou
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Ze sportu
Ukončení cvičebního 
roku v TJ Sokol Kojetín

Cvičební rok jsme zahájili 21.září 
2011 a ukončili 1. června 2012. 
V našem odboru byly cvičební slož-
ky: gymnastika, Sport - gym, mladší 
a starší mažoretky, cvičení rodičů 
a dětí, cvičení předškoláků a Ho-
pík, který byl určen dětem od tří do 
pěti let bez rodičů. Dospělí cvičili 
v těchto složkách: kalanetika a pi-
lates, bodystyling a step aerobik 
a zdravotní cvičení.
Všechny tyto složky cvičily pod ve-
dením kvalifikovaných cvičitelů.
Ve cvičebním roce jsme se zúčast-
nili různých soutěží.
Pod vedením Lenky Stavinohové 
a Pavly Minaříkové se děvčata zú-
častnila:
- Regionální soutěže pohybo-
vých skladeb v Oseku nad Beč-
vou, z které děvčata postoupila 
na krajskou přehlídku v Tovačově. 
Jejich umístění bylo překvapivé 
a byly doporučeny na celorepubli-
kovou přehlídku v Brně.
- Soutěže “Medvědí stezka“ (běh 

dvoučlenných hlídek v přírodě s tá-
bornickými znalostmi a dovednost-
mi. Zakladatelem této soutěže byl 
kojetínský rodák Lubomír Juřen). 
V této soutěži se děvčata probo-
jovala přes regionální a krajské 
kolo do celorepublikové soutěže. 
Postup hlídek byl velmi dobrý, kdy 
si z regionu přivezly 1. a 2. mís-
to, z krajského kola 1. a 3. místo 
a z republikové soutěže přivezly 
titul mistryně republiky a bronzo-
vé medaile. Hlídky tvořily: Lucie 
Hanáková a Kamila Rosecká, Mo-
nika Dočkalová, Petra Tomková 
a Natálie Pešová.
Členky oddílu Sport - gym se zú-
častnily samostatné gymnastické 
soutěže v Přerově. I když si nepři-
vezly žádnou medaili, přijely domů 

plné pozitivní energie, dobrých ná-
padů a poučných rad, aby to příští 
rok zvládly lépe.
Je jen škoda, že se nám nedaří 
naplnit oddíl žáků, kteří mají také 
možnosti se zúčastnit různých sou-
těží, např. Medvědí stezky, přeha-
zované, vybíjené apod.
Závěrem bych chtěla poděkovat 
všem cvičitelům, kteří ve svém 
volném čase pravidelně navštěvují 
naši tělocvičnu a věnují se cvičen-
cům dle svých nabitých zkušenos-
tí.
V září se těšíme na hojnou účast 
v našich cvičebních hodinách.
Rozpis jednotlivých cvičení bude 
zveřejněn v zářijovém čísle Koje-
tínského zpravodaje a na VIC.

Ivana Stavinohová

Výsledky turnaje 
O pohár Jiřího Šírka

Sedměho ročníku turnaje teniso-
vých čtyřher firem oblasti střední 
Moravy, který se uskutečnil 8. červ-
na 2012 na sokolské zahradě, se 
zúčastnilo jedenáct družstev. Menší 
počet družstev byl nahrazen relativ-
ně vysokou kvalitou hráčů. Vítězem 
se stalo družstvo ZD Klenovice, 
které bylo sedmým vítězem turna-
je ze sedmi pořádaných ročníků, 
což svědčí o vysoké vyrovnanosti 
účastníků tohoto i předchozích roč-
níků turnaje.
Cenu starosty města Kojetína pro 
nejsympatičtějšího hráče získala 

Celkové pořadí:
 1. ZD Klenovice (Kolečkář - Mraček) 
 2.  Zámečnictví Šírek (Šírek A. - Dravecký) 
 3.  MONT - KOVO „A“ (Dostál P. - Zavadil) 
 4.  Bazény Morava (Novák - Metelka) 
 5.  Výstaviště Přerov (Chytil - Folprecht) 
 6.  Technocar (Janda - Ludík) 
 7.  Mikroregion Střední Haná (Šírek J. - Formánek) 
 8.  MONT - KOVO „B“ (Dostál R. - Kavan) 
 9.  ŽPSV (Štěpánek - Korvasová) 
 10.  Řeznictví Zedníček (Zedníček - Bajgar) 
 11.  Lihovar Kojetín (Zapletal - Svoboda)

paní Korvasová (ŽPSV), jediná zá-
stupkyně žen na turnaji.
Dovoluji si poděkovat zúčastněným 
družstvům za předvedené výkony. 
Dle mého názoru měl turnaj v ka-
tegorii rekreačního tenisu vysokou 

úroveň. 
Zvláštní poděkování patří těm fir-
mám, které se sice nezúčastnily, ale 
turnaj podpořily věnováním cen.

Vladimír Berg



Kojetínský zpravodaj 7-8/12

30

Ze sportu
Červnové úspěchy  
kojetínských kanoistů

V měsíci červnu měli kojetínští 
rychlostní kanoisté velmi náročný 
závodní program. Každý víkend 
v měsíci měli možnost ukázat, že 
rychlostní kanoistika v našem měs-
tě opět ožívá a odměnou jim za to 
bylo vystoupat na stupně vítězů  
a přivézt tak domů cenné kovy.
Závodní maraton začal o víkendu  
1. - 3. června 2012, kdy kojetínští 
kanoisté odjeli na 3. závod Českého 
poháru. Závod byl pořádán na vod-
ním kanálu v Račicích, někteří zde 
byli poprvé a měli možnost vyzkou-
šet si tak opravdu velké závody na 
vysoké úrovni. Závodníci se museli 
vypořádat s nevlídným deštivým  
a větrným počasím i s velkým po-
čtem soupeřů, ale i přes to dokázali 
zabojovat. 
Na stupně vítězů tak mohli vystou-
pat Zendulka Ondřej, který získal 
na MK1 500 m a 2 000 m - 1. mís-
to. Společně s Davidem Pecharem 
zajeli na K2- 500 m 3. místo. David 
Pechar si vyjel na MK1 - 500 m 3. 
místo a na MK1 2 000 m - 10. mís-
to. Mezi benjamínkami zabojovaly 
Anna Marie Hrabalová s Markétou 
Úlehlovou, které na K2 - 500 m vy-
jely pro oddíl 3. místo, Anna si pak 
ještě domů dovezla stříbrnou me-
daili z MK1 - 500 m a na MK1 - 2 000 
m vyjela 6. místo. Markéta Úlehlová 
na trati MK1 - 500 m obsadila 4. mís-
to, kdy ve své jízdě byla nejmladší  
z 9 závodnic a dokázala porazit 
i starší soupeřky. Z trati 2 000 m 
MK1 si domů dovezla bronzovou 
medaili.
V kategoriích žáků a žaček byla 
již větší konkurence mezi závod-
níky, a proto i ti kojetínští museli 
vynaložit velké úsilí na postup do 
finále. To se podařilo Nikole Malé, 
která na K1 1 000 m zajela 6. mís-
to v malém finále a na K2 500 m  
9. místo společně s Lucií Niederlo-
vou z Nymburka. Michaela Rozsí-
valová se umístila na K1 1 000 m 
v malém finále 5.
O víkendu 9. - 10. června 2012 byl 
v Olomouci na řece Moravě pořá-
dán již 2. ročník Havel cupu. Tak 
jako v loňském roce jsme se i letos 
jako oddíl zúčastnili. Počasí nám 

opět nepřálo, bylo deštivo, ale tep-
lo. A jelikož šlo i o bodování oddílů a 
možnosti výhry závodní lodě a pád-
la, byli osloveni i bývalí závodníci 
zda by se nechtěli zúčastnit. Velké 
díky patří Petře Šupčíkové, Pavlu 
Trefilovi, Miroslavu Kapounovi st.  
a Kateřině Orlové, která na trati 200 
m K1 si vyjela 2. místo v kategorii 
veteránky, společně s Petrou Šupčí-
kovou získaly na K2 - 200 m 4. mís-
to. Petra Šupčíková zajela na trati 
K2 - 200 m ženy 4. místo. Kateřina 
Orlová společně s Miroslavem Ka-
pounem st. v kategorii K2 MIX - 200 
m získali 8. místo. Miroslav Kapoun 
st. společně s Pavlem Trefilem  vy-
jeli krásné 4. místo. A všichni čtyři 
výše jmenovaní bývalí - součastní 
závodníci Šupčíková, Orlová, Trefil, 
Kapoun st. si mohli po letech vy-
zkoušet jaké to je zajet si K4 MIX 
- 200 m. Odměnou jim bylo za jejich  
úsilí 2. místo.
Pro nejmenší závodníky Jirku No-
votného a Miru Kapouna ml. byl 
Havel Cup závodní premiréou. Jir-
ka Novotný tak na svých prvních 
závodech získal hned 2. místo na 
MK1 200 m a 2 000 m a na K2 ben-
jamínci spolu s Hejcmanem (OLO) 
15. Místo na 2 000 m. Společně se 
Stejskalem ze Žamberka, Jureč-
kovou Eliškou a Lucií Večerkovou 
si Jirka vyzkoušel netradiční dis-
ciplínu K4 MIX - 200 m, kde zajeli  
4. místo. I Mira Kapoun ml. na svých 
prvních závodech nezůstal pozadu 
a dojel si pro krásné 4. místo. 
Umístění dalších závodníků:
Anna Marie Hrabalová, r. 2001:  
3. místo MK1 - 200 m, 2. Místo - 
2 000 m, 4. místo K2 200 m s Úleh-
lovou, K2 - 2 000 m 5. místo,
Markéta Úlehlová, r. 2003: 1. místo 
MK1 - 200 m, 1. místo MK1- 2 000m, 
4. místo K2 - 200 m s Hrabalovou, 
K2 - 2 000 m 5. místo,
Lucie Večerková, r. 2003: 2. místo 
MK1 - 200 m, 2. Místo MK1- 2 000 
m,
Eliška Jurečková, r. 2004: 4. Místo 
MK1 - 200 m, 3. místo MK1 - 2 000 
m,
David Pechar, r. 2001: 4. místo 
MK1- 200 m, 4. místo MK1- 2 000 
m, K2 - 2 000 m se Zendulkou - 8. 
místo,
Ondřej Zendulka, r. 2002: 1. místo 
MK1 - 200 m, 1.místo MK1 - 2 000 

m,K2 - 2 000 m, s Pecharem 8. mís-
to,
Michaela Rozsívalová, r. 1999: 
6. místo K1 - 200 m, 5. místo K1 - 
5 000 m, 4. místo K2 - 200 m s Výš-
kovou z Hranic.
V rámci těchto závodů byla zařa-
zena do programu opomíjená dis-
ciplína K4. Kojetínští kanoisté se 
jí nezalekli a na trati 200 m v růz-
ných kategoriích  vyjeli velmi slušná 
umístění.
K4 MIX benjamínci + benjamínky:
Zendulka - Pechar - Hrabalová 
- Úlehlová: 3. místo,
Novotný - Stejskal - Večerková - Ju-
rečková: 4. místo,
K4 benjamínci: 
Stejskal - Novotný - Pechar - Zen-
dulka: 3. místo,
K4 benjamínky: 
Hrabalová - Úlehlová - Večerková - 
Žákovská (HRA): 3. místo,
K4 MIX: 
Kapoun - Trefil - Orlová - Šupčíko-
vá: 2. místo.
V celkovém bodování oddílu se 
oddíl Kanoistiky Kojetín umístil na 
5. místě z celkového počtu 24 při-
hlášených oddílů. Celkem se závo-
dů zúčastnilo 176 závodníků z Čes-
ké republiky, Slovenska a Polska.
Červnový maraton závodů neskon-
čil ani o víkendu 16. - 17. června 
2012. V sobotu 16. června 2012 byla 
pořádána klubem vodních sportů  
v Hranicích tradiční Hranická dvou-
stovka na řece Bečvě. Jelikož po-
časí v týdnu moc nepřálo a hladina 
řeky stoupla a strhla závodní dráhu, 
nebylo jisté, zda se závody budou 
konat. Ale počasí se umoudřilo  
a připravilo krásný slunečný víkend, 
který přinesl spoustu zážitků jak zá-
vodníkům tak i divákům. Kajakáři 
mohli tak opět předvést svou formu 
a to na tratích 200 m a 2 km v kate-
goriích MK1, K1, K2 a jelikož se jim 
zalíbila i kategorie K4 tak ji pořada-
tel zařadil do závodního programu. 
Kojetínští závodníci opět nezklama-
li a bojovali na všech tratích i přes 
velké horko. Jejich vůle zvítězit  
a zajet co nejlépe se podepsala i na 
výsledcích.
Umístění závodníků:
MK1 benjamínky r. 2002 a ml.:
Markéta Úlehlová: 1. místo 200 m, 
1. místo 2000 m,
Lucie Večerková:  2. místo 200 m, 
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2. místo 2 000 m, 
Eliška Jurečková: 3. místo 200 m, 
3. místo 2 000 m,
MK1 benjamínky r. 2000 - 2001:
Anna Marie Hrabalová - 1. místo 
200 m, 1. místo 2 000 m,
K2 benjamínky:
Anna Marie Hrabalová - Markéta 
Úlehlová: 2. místo 200 m,
Lucie Večerková - Eliška Jurečko-
vá: 3. místo 200 m,
MK1 benjamínci, r. 2001:
David Pechar: 2. místo 200 m,  
2. místo 2 000 m,
MK1 benjamínci, r. 2002
- Ondřej Zendulka: 1. místo 200 m, 
1. místo 2 000 m,
K2 benjamínci:
Ondřej Zendulka Ondřej - David 
Pechar: 3. místo 200 m,
K1 žačky:
Michaela Rozsívalová: 1.místo 200 
m, 1. místo 2 000 m,
K2 žačky:
Michaela Rozsívalová - Klára Výš-
ková (HRA): 2. místo 200 m,
Oddílová štafeta benjamínci:
Pechar - Hrabalová - Zendulka: 
3. místo 200 m,
K4 benjamínci: 
Zendulka - Pechar - Novotný - Ka-
poun: 2. místo 200 m,
K4 benjamínky: 
Úlehlová - Hrabalová - Večerková - 
Jurečková: 1. místo 200 m.

V neděli 17. června 2012 končil 
maraton kanoistických závodů. Po-
slední červnový závod byl pořádaný 
místním kanoistickým oddílem na 
řece Moravě v Kojetíně. Místní od-
díl kanoistiky pořádal již 54. ročník  
Moravského poháru - memoriálu 
Karla Fojtácha. Celkem se závodu 
zúčastnilo 9 oddílů. Počasí se vy-
dařilo a první závod byl odstartován 
v 10 hodin a tím i začalo bodování 
oddílů. Oddíl s nejlepším bodovým 
ohodnocením si pak domů odvá-
žel skleněný pohár. Tímto oddílem 
se stal Kanoistický klub Olomouc 
s celkovým počtem bodů 221,5. Za 
Olomouckými závodníky se umís-
til domácí oddíl Kanoistiky Kojetín 
s 114,5 body. Dále pak KVS Hra-
nice s 109,5 body, TJ Kanoistika 
Ostrožská Nová Ves s 84,5 body, 
TJ lodní sporty Litovel s 39,5 body, 
Tatran Sedlčany s 23,5 body, SK 
Morava Kojetín se 7 body, Slavie 

Ze sportu
Praha se 4 body a Lodní 
sporty Brno se 2 body.
Kojetínští rychlostní kano-
isté předvedli na domácí 
vodě vynikající výkon. 
Za povzbuzování svých 
oddílových kamarádů, 
rodičů a diváků bojova-
li na tratích 500 m, 2 km 
a  5 km. Opět byly do pro-
gramu zařazeny jízdy na 
K4, které přivedli na břeh 
řeky Moravy spoustu di-
váků. Dalo by se říct, že 
jízdy na K4 budou zařazovány do 
programu pravidelně pro jejich vel-
kou atraktivitu. V letošním ročníku 
Moravského poháru jeli tyto jízdy 
pouze benjamínky a benjamínci.
Výsledky na K4:
K4 benjamínky: 2. místo - Úlehlová 
- Hrabalová - Večerková - Jurečko-
vá,
K4 benjamínci: 2. místo - Zendulka 
- Novotný - Pechar - Kapoun
K4 MIX bci: bky 1. místo - Úlehlová 
- Hrabalová - Zendulka - Pechar
Výsledky kojetínských závodníků:
MK1 benjamínky, r. 2000 - 2001, 
500 m: 
2. místo: Anna Marie Hrabalová,
MK1 benjamínky, r. 2000 - 2001, 
2 000 m:
2. místo: Anna MarieHrabalová,
MK1 benjamínky, r. 2002 a ml., 
500 m:
1. místo: Markéta Úlehlová,
2. místo: Lucie Večerková,
3. místo: Eliška Jurečková,
MK1 benjamínky, r. 2002 a ml. 
- 2 000 m:
1. místo: Markéta Úlehlová,
2. místo: Lucie Večerková,
3. místo: Eliška Jurečková,
K2 benjamínky - 500 m: 
3. místo: Hrabalová - Úlehlová 
K2 benjamínky  - 2 000 m:
2. místo: Hrabalová - Úlehlová
5. místo: Večerková - Jurečková
MK1 benjamínci, r. 2001 - 500 m: 
2. místo: David Pechar,
MK1 benjamínci, r. 2001 - 2 000 m: 
2. místo: David Pechar,
MK1 benjamínci, r. 2002 - 500 m: 
1. místo: Ondřej Zendulka,
MK1 benjamínci, r. 2002 - 2 000 m:
1. místo: Ondřej Zendulka
MK1 benjamínci, r. 2003 a ml. 
- 500 m:
1. místo: Jiří Novotný,

2. místo: Miroslav Kapoun
5. místo: Martin Nosek
MK1 benjamínci, r. 2003 a ml. 
- 2 000 m:
1. místo: Miroslav Kapoun, 
2. místo: Jiří Novotný,
5. místo: Martin Nosek,
K2 benjamínci - 500 m:
3. místo: Zendulka - Pechar 
9. místo: Novotný - Kapoun
K2 benjamínci - 2 000 m:
3. místo: Zendulka  - Pechar
8. místo: Novotný - Kapoun 
K1 žačky - 500 m:
1. místo: Michaela Rozsívalová, 
2. místo: Nikola Malá,
K1 žačky - 5 000 m:
1. místo:  Nikola Malá,
2. místo: Michaela Rozsívalová,
K2 žačky - 500 m: 
 2. místo: Rozsívalová - Výšková  
(HRA),
 K2 žačky - 5 000 m: 
3. místo: Rozsívalová  - Výšková 
(HRA),
K1 žáci - 500 m: 
3. místo: Antonín Hrabal,
K1 žáci - 5 000 m: 
5. místo: Antonín Hrabal,
C1 žáci - 500 m:
5. místo: Antonín Hrabal (první zá-
vody na C1),
K2 žáci - 500 m:
4. místo -  Hrabal - Pur (OLO)
K2 žáci - 5 000 m:
2. místo: Hrabal - Pur (OLO)
K1 veteráni - 500 m: 
5. místo - Miroslav Kapoun, st.

Dovolujeme si vyslovit poděkování 
závodníkům, trenérům, divákům, 
realizačnímu týmu a všem, kteří 
se podíleli na přípravě 54. ročníku 
Moravského poháru a zároveň se 
budeme těšit na příští rok, kdy se 
bude konat jubilejní již 55. ročník.

- JÚ -
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Inzerce

Kadeřnictví 
u Sokolovny

 Kojetín 
oznamuje změnu 
telefonního čísla:

737 828 906 

JACK’S SMILES 
HOTEL A šKOLA PRO PSy 

KOJETín
Nabízím hlídání psů v době 

Vaší dovolené. Pozor! 
Vyjma přímého přání majitele
psy neubytováváme v kotcích, 
ale stávají se běžnou součástí 

naší smečky.
Dále nabízíme pomoc 

s výcvikem Vašeho psa, 
poradenství s problémovým 
chováním psů, socializační 

školku pro štěňata.
Gabriela Hřeblová, 
+420 605 936 729, 

gabriela.impact@gmail.com

VIC - INTERNET, WIFI

MOŽNOST PŘIPOJENÍ WI-FI 
V PROSTORÁCH 
VZDĚLÁVACÍHO 

A INFORMAČNÍHO CENTRA
MASARYKOVO

NÁMĚSTÍ 8, KOJETÍN

Základna je umístěna na Myslivecké chatě v Tovačově, 
 odkud se každý den vyjíždí na kolech chytat 

na určené místo.

odjezd: 28. července 2012 v 9 hodin 
na kolech od České spořitelny v Kojetíně

příjezd: 4. srpna 2012 mezi 12. - 13. hodinou 
do Kojetína

ry
bár

ský tábor
v t

ovacove

Pionýrská skupina Kojetín ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Kojetín
pořádají

ˇ
ˇ ˇ

od 28. 7. do 4. 8. 2012

cena tábora: 1.900 Kč

Přihlášky a další informace je možno získat:
-  u Mariana Mokryše tel.: 606 300 125 nebo u Jitky Pavlíkové tel.: 732 620 836

- tábor je určen mladým rybářům ve věku od 7 do 16 let
- děti jsou ubytovány ve dvoulůžkových stanech s podsadou

- stravování je zajištěno 5 x denně domácí stravou 
s dopolední a odpolední svačinou

- pitný režim zajištěn
-  ohledem na svůj věk se děti formou služeb 

podílí na zajištění chodu tábora.
- součástí programu jsou i sportovní soutěže a hry
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Vzpomínky
Dne 3. července 2012 vzpomeneme 1. smutné výročí, kdy nás opustila 

naše drahá maminka, babička a kamarádka

paní Jindřiška Florová
Stále vzpomínáme

Dne 4. července 2012 by se dožil 70 let 

pan František Šmída
S láskou vzpomíná sestra Marie Burešová s rodinou a bratr Jan s rodinou

Dne 6. července 2012 vzpomeneme 
2. smutné výročí úmrtí našeho syna, tatínka a dědečka

pana Oldřicha Šachy
S láskou a úctou vzpomínají maminka, dcera s rodinou, bratři Vladimír  

a Jindřich s rodinami a kamarádi. Nikdy nezapomeneme

Dne 10. července 2012 tomu bude, rok co nás navždy opustila
naše drahá maminka, babička

paní Soňa Kyselá
S láskou a úctou vzpomínají synové s rodinami

Dne 14. července 2012 vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí
manžela, tatínka, dědečka a pradědečka

pana Milana Hutery
S láskou a úctou vzpomínají manželka Helena,

dcera Dáša a vnuk Marian s rodinou

Dne 20. července 2012 vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí 
manžela, tatínka a dědečka

pana Bohumila Mlčáka
Vzpomíná manželka, syn a dcery s rodinami

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají...
Dne 17. srpna 2012 vzpomeneme 50. výročí úmrtí
našeho milovaného tatínka, dědečka a pradědečka

pana Josefa Zlámala
S láskou a úctou vzpomínají dcera Jiřina a syn Karel s rodinami

Kdo žije v srdcích svých milých, není mrtev, je jen vzdálen
Dne 1. září 2012 si připomeneme 5. smutné výročí, kdy nás navždy opustil

pan RSDr. Rudolf Rynda, CSc.
a zároveň si 10. září 2012 vzpomeneme jeho nedožité 77. narozeniny

S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami

Dne 1. září 2012 vzpomeneme 12. smutné výročí úmrtí

pana Lukáše Krčmy
S láskou vzpomíná maminka Dáša, 

babička Helena a bratr Marian s rodinou
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Blahopřání

Vítání občánků

Blahopřejeme! Foto: J. Večeřová

Denis SoušekAlena Scókásová Ella Kahajová

V sobotu 16. června 2012 byly slavnostně přivítány 
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Ondřej ZlámalMarian Rusňák Tereza Kozubíková 

Dne 18. června 2012 oslavila krásné 70. narozeniny 

paní Drahomíra Šmídová
Vše nejlepší a hodně zdraví přeje rodina Burešova a Šmídova 

Dne 7. srpna 2012 oslaví své 60. narozeniny 

pan Josef Bělka z Kovalovic
 Hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let přejí

manželka Jarmila a děti s rodinami

Dne 17. července 2012 se dožije 84 let naše maminka, babička, 

paní Jindřiška Šachová
Do dalších let přejí hodně zdraví synové Vladimír a Jindřich s rodinami, 

také pět vnoučat a sedm pravnoučat


