
Světlo vánoční noci

Ročník X Číslo 12 prosinec 2009 6,- Kč

KojetínsKý
ZPRAVODAJ

Milí čtenáři, opět začínáme nový měsíc, již poslední v tomto 
roce. Podzim v něm přechází do zimy a v jeho závěrečné 
třetině se dny, jež se do té chvíle krátily, začnou opět pro-
dlužovat - nejprve nepatrně, ale za několik málo týdnů bude 
postupné přibývání světla už zcela zřejmé.
Když se řekne prosinec, většině z nás se vzápětí vybaví slo-
vo Vánoce. Ať si totiž člověk říká cokoliv o tom, že tyto svát-
ky pro něj vlastně nic neznamenají, že si je vůbec neužije  
a že ho ten předvánoční shon obtěžuje a vyčerpává, přesto 
nakonec všichni podlehneme všudypřítomnému kouzlu „nej-
krásnějších svátků v roce“ a ve vzpomínkách se ponoříme 
do doby, kdy nám pohled na rozzářený stromeček bral dech 
a napětí z toho, co nám Ježíšek přinese a vyvolával téměř 
horečku. Snad i tato nostalgie a vzpomínky přispívají k tomu, 
že lidé jsou k sobě v poslední dny roku tak nějak přiroze-
ně hodnější - nebo aspoň cítí, že by být měli. Myslím ale, 
že důvod oné zvláštní atmosféry, jež Vánoce obklopuje, je 
mnohem hlubší.
Jistě víme, že vánočním svátkům předchází tzv. advent. 
Název pochází z latinského adventus, tedy „příchod“, čímž 
se myslí narození Ježíše Krista. Tato doba trvá tři až čtyři 
týdny, podle toho, na který den v týdnu Vánoce připadnou, 
vždy však její pilíře tvoří čtyři neděle. Symbolem adventu 
je věnec se čtyřmi svícemi, které se o těchto nedělích po-
stupně zapalují, a s tím, jak se Vánoce přibližují, přibývá  
i světla z rozsvíceného věnce.
Symbolika světla a tmy je vůbec pro toto období klíčová.  
V dnešní technické době to již tak nevnímáme, ale zkus-
me se v představách přenést o nějakých sto let nazpět -  
v běžné domácnosti se svítilo pouze petrolejkami nebo 
svíčkami a i s těmi bylo třeba šetřit, takže celý podzim  
a zimu provázela tma, právě v adventu nejdelší. A do tohoto 

období najednou vstupují Vánoce, zářící stromeček, sváteč-
ní atmosféra a také vědomí, že se dny opět začínají prodlu-
žovat. Skutečná zima sice teprve začíná, ale nejhorší oka-
mžik byl už překonán.
Světelnou symboliku nám dnes doplňuje například i tzv. 
Betlémské světlo, jehož plamen se každým rokem zapaluje  
v místě Ježíšova narození. Odtud jej pak dobrovolníci šíří po 
světě, takže může svítit i u nás v Kojetíně. Na rozdíl od mís-
ta přesné datum Kristova narození neznáme. Skutečnost, 
že již ve třetím století byla oslava této události spojována 
se slunovratem, má však svůj hluboký význam: rodí se ten, 
koho již první křesťané nazývali - slovy Janova evangelia - 
„pravé světlo, které osvěcuje každého člověka… To světlo 
ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ Člověku se uprostřed útrap 
tohoto světa rodí naděje na nový život.
Potřeba naděje je společná všem lidem, věřícím kteréhoko-
liv náboženství i nevěřícím. Ke svému životu ji nutně po-
třebujeme, abychom v těžkostech nepropadali zoufalství  
a mohli doufat, že se vše obrátí k lepšímu. Život bez naděje 
je v pravém slova smyslu beznadějný, a proto nesnesitelný. 
Vánoce jsou pak přirozeným okamžikem, v němž tato po-
třeba naděje nachází své vyjádření, okamžikem, kdy jsme 
ochotni si připustit to, co v hloubi duše dobře víme, ale upro-
střed každodenních starostí na to zapomínáme: že jedinou 
skutečnou hodnotu představují vztahy. Vánoce jsou také 
okamžikem, kdy podle tohoto poznání dokážeme i jednat.
Málokdo z nás by asi označil právě končící rok za šťast-
ný. Ať už to jsou hospodářská krize a chřipková epide-
mie, jež letos postihly svět, nebo politická krize a povodně  
v naší zemi či množství neméně tragických událostí  
v osobním životě mnoha lidí, nenechme se jimi připravit  
o naději, o chuť i nadále kolem sebe vytvářet prostředí lás-
ky a radosti. Kéž jsou pro nás tyto svátky povzbuzením  
a příležitostí k připomenutí si skutečných hodnot.

Jiří Gračka
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Z jednání Rady města Kojetín
Rada města Kojetín se na svém 65. zasedání konaném dne 4. listopadu 2009 

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila dodavatele na realiza-
ci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Nákup ojetého vozidla pro 9 osob 
pro potřeby JSDH Kojetín“ firmu Au-
totip Brno,
- uložila odboru VVŠK Městského 
úřadu Kojetín zajistit realizaci výše 
uvedené veřejné zakázky,

- schválila rozpočtové opatření  
č. 15/2009, a to: příjmy 80 tis. Kč  
a výdaje 80 tis. Kč,
- vzala na vědomí informace o plat-
nosti zákona č. 362/2009, kterým se 
mění některé zákony v souvislosti  
s návrhem zákona o státním rozpočtu 
České republiky na rok 2010 - Část 

první - změna zákona o dani z nemo-
vitosti,
- schválila vyřazení RTG - zubní mi-
nident 65, rok pořízení 1998, způsob 
likvidace: fyzická likvidace - sběrný 
dvůr, radioaktivní část zlikviduje firma 
RadEX Primar s. r. o., Brno.

Jiří Šírek

Informace pro občany

Provozní doba Městského úřadu  Kojetín 
v prosinci 2009 a lednu 2010 

Pátek 18. prosince 2009: 8.00 - 13.30 hodin
Středa 23. prosince 2009: 8.00 - 12.00 hodin

Středa 30. prosince2009: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hodin matrika 
(ostatní odbory do 17.00 hodin)

Čtvrtek 31. prosince 2009: zavřeno

Pokladna MěÚ bude z provozních důvodů uzavřena 
v týdnu od 4. do 8. ledna 2010, 

provoz bude obnoven v pondělí 11. ledna 2010.

Změna provozní doby na  
Městském úřadu v Kojetíně 

od 1. ledna 2010

S účinností od 1. ledna 2010 
jsou úřední hodiny 

na Městském úřadu v Kojetíně 
stanoveny takto:

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

Jiřina Páleníková,
 tajemnice MěÚ

   52.  týden 21. 12. 2009 - 27. 12. 2009

ZajIštění SvoZu doMovního odPadu v PRůběhu vánoČních SvátKů

PoZoR -  změna termínů svozů komunálních odpadů v roce 2010
Upozorňujeme občany, že v roce 2010 dojde ke změně termínů svozů komunálních odpadů. 

Svozy, které byly v roce 2009 prováděny: v sudé týdny budou v roce 2010  prováděny 
v týdny liché, v liché týdny budou v roce 2010 prováděny v týdny sudé.

Odbor MIM

Zvu vás na 27. zasedání  Zastupitelstva města Kojetín, které se uskuteční 
v úterý dne 8. prosince 2009 od 15.00 hodin 

v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo nám. 8
Z programu:

1. Zahájení, pověření zápisem
2. Výroční zprávy základních škol, mateřské školy a MěDDM Kojetín za školní rok 2008/2009
3. Návrh OZV č. 5/2009 - Stanovení místního poplatku za provoz systému shromažďování,  

sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů
4. Plán jednání ZM na  rok 2010

5. Stav na úseku pohledávek města
6. Návrh rozpočtového provizoria Města Kojetína na období leden 2010

7. Pořízení územního plánu
8. Volba přísedících Okresního soudu v Přerově

9. Nakládání s majetkem města Mojmír Haupt, starosta města

Jiřina Páleníková, tajemnice MěÚ

Po 28. 12. 2009 - náhradní svoz za pátek 25. 12. 2009
Út 29. 12. 2009 - náhradní svoz za pondělí 28. 12. 2009
St 30. 12. 2009 - termín svozu nezměněn
Čt 31. 12. 2009 - náhradní svoz za pátek 1. 1. 2010
Pá   1.   1. 2010 - svoz se neprovádí (svoz 31. 12. 2009)
So   2.   1. 2010 - 
Ne   3.   1. 2010 - 

Po 21. 12. 2009 - termín svozu nezměněn
Út 22. 12. 2009 - termín svozu nezměněn
St 23. 12. 2009 - termín svozu nezměněn
Čt 24. 12. 2009 - termín svozu nezměněn
Pá 25. 12. 2009 - svoz se neprovádí (svoz 28. 12. 2009)
So 26. 12. 2009 - 
Ne 27. 12. 2009 - 

   53. týden 28. 12. 2009 - 3. 1. 2010
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co se událo v roce 2009 v Kojetíně

Byla dokončena rekonstrukce a budování kanalizace ve 
městě s výrazným přispěním fondů EU. Vzpomínkou je malá 
pamětní deska na rohu Tyršovy ulice a ulice Sv. Čecha

Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Hanusíko-
va, Čsl. Legií a Dudíkova po budování kanalizace v této 
lokalitě.

Opravy krajských silnic po budování kanalizace - Křenovská ul. Výstavba multimediální učebny na ZŠ nám. Míru

Výměna oken na DPS na ulici Jana Peštuky Stavba dálnice D1 u Kojetína spojila náš region s dálniční sítí v ČR

Rozšíření prostor pro výuku na Gymnáziu Kojetín Pokračovaly opravy družstevních domů (dům Tyršova č. p. 1226)
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anketní otázka měsíceprosince

Marek Šindelka, 
Zdeněk Modlitba

anketní otázky, které položili studenti Gymnázia Kojetín  
Marek šindelka a Zdeněk Modlitba zněly:

1) „Jezdíte často vlakem, tzn. využíváte kojetínské nádraží?“
2) „Pokud ano, jste spokojeni s jeho kvalitou, vzhledem a čistotou?“

Lukáš benešov-
ský
1) Ano.
2) S kvalitou jakž-
takž, se vzhledem  
a čistotou ne. Mys-
lím, že by se ná-
draží mohlo zre-
konstruovat a poté 

lépe udržovat jeho čistotu.

jarmila Lichnov-
ská
1) Ano, často vy-
užívám kojetínské 
nádraží
2) Ne, nejsem spo-
kojena.

jiří navrátil
1) Obvykle ne.
2) Kvalita kdysi 
dávno byla, ale ji-
nak je to tu čisté.

Sylvie Richtrová 
1) Ano, na přestup.
2) Ne nejsem spo-
kojena. Zejména 
se mi nelíbí pří-
tomnost rómských 
spoluobčanů, jejich 
chování, poptává-
ní se po penězích  

a cigaretách.

vítězslav Rak
1) Ano, využívám.
2) Ano, jsem spoko-
jen.

co se událo v roce 2009 v Kojetíně

V rámci drobných oprav ve školách a školských zaříze-
ních bylo vynaloženo přes 1 milion Kč

Vybudování víceúčelového sportovního hřiště na sídlišti Sever
Zpracoval J. Šírek, foto: J. Šírek, M. Pavlík

Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín vyhlašují

18. ROČNÍK PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ
 DIVADELNÍ KOJETÍN 2010

který se bude konat v sále Sokolovny Kojetín
ve dnech 16. - 21. března 2010

a je postupovou přehlídkou s výběrem na XIX. ročník Celostátní přehlídky  
amatérského činoherního a hudebního divadla 2010

IV. Divadelní Děčín (6. - 9. května a 13. - 16. května 2010)
Propozice přehlídky na www.kojetin.cz/meks

Závazný termín pro zaslání přihlášek do soutěžní části je do 31. LEdna 2010 na adresu:
Městské kulturní středisko Kojetín, nám. Republiky 1033, 752 01 Kojetín
tel: 581 76 20 46, mobil: 774 001 405, e-mail: reditelka@meks.kojetin.cz

těšíME SE na SEtKání S vašíM SouboREM u náS v dIvadELníM KojEtíně!



12/09 Kojetínský zpravodaj

5

Rubrika zdraví - 1. díl - Masáže
Masáže

Masáže mají dlouholetou historii. 
Nejstarší zmínky o masáži pochá-
zejí z oblasti Mezopotámie, Egypta 
a Číny.
V průběhu doby se z masáže stala 
vysoce sofistikovaná a účinná me-
toda, která podporuje regeneraci 
organismu.
Účinky masáže můžeme rozdělit 
do několika specifických bodů:
- mechanický účinek
- biochemický účinek
- reflexní účinek
- místní účinek
- celkový účinek

Mechanický účinek masáže spočí-
vá v tom, že podporuje návrat od-
kysličené krve zpět směrem k srdci. 
To znamená, že se pomocí masáže 
vrací krev, která odevzdala veškeré 
živiny do sádelnatých míst od srdce, 
rychleji k srdci, kde opět okysličuje  
a nabírá látky nezbytné pro výživu 
celého organismu.
Pomocí masáže urychlíme celkovou 
regeneraci organismu a navíc také 
podpoříme lymfatický oběh.
biochemický účinek masáže spo-
čívá v tom, že dochází ke změnám  
i na povrchu kůže. Kůže se prokr-
vuje a následně se objevuje typické 
zčervenání ošetřované oblasti. Or-
ganismus při masáži aktivizuje pře-
devším acetylcholin a histamin. Obě 
látky způsobí roztažení povrchových 
vlásečnic (kapilár), které jsou ulo-
ženy pod kůží. Vlásečnice se pak 
překrví, naplní se okysličenou krví  
a kůže díky tomu zčervená.
Reflexní účinek masáže spočívá 
v tom, že působíme na receptory 
v postižené oblasti, kde je pociťová-
na bolest. Mluvíme proto o takzvané 
reflexní terapii. 
Receptory nám přenášejí přes cen-
trální nervový systém informace do 
mozku, který je zpracovává a snaží 
se tělo chránit, aby bylo v pořád-
ku. Můžeme také říci, že bolest je 
ochranným mechanismem našeho 
organismu.
Každé lokalizované bolestivé po-
dráždění vyvolává reflexní odpověď 
organismu. V takto postiženém mís-
tě pozorujeme hyperalgickou kožní 
zónu (HAZ), svalový spasmus, bo-
lestivé body na okostici, omezenou 

pohyblivost pohybového segmentu 
páteře (tzv. blokádu) a také někte-
rou dysfunkci vnitřního orgánu.
Správně vedenou masáží doká-
žeme tyto reflexní změny ovlivnit  
a odstranit.
Místní účinky masáže spočívají 
v urychlení a odstranění zrohovatě-
lé vrstvy kůže - pokožky a zvýšení 
sekrece potních a mazových žláz. 
Speciálně vedenými masážními 
hmaty podpoříme návrat žilní krve 
do srdce a urychlíme vyprazdňo-
vání lymfatických cév. Rozšířením 
kapilár se zvyšuje prokrvení, přísun 
kyslíku a živin a současně dochází 
ke zvýšenému vyplavování produk-
tů látkové výměny. Díky prokrvení 
se současně podporuje vstřebávání 
otoků, krevních výronů a výpotků, 
zlepšuje se výživa, činnost tkání  
a svalová činnost. Dochází také ke 
snížení svalového napětí, uvolnění 
svalstva, odstranění spasmů, uvol-
nění blokád, odstranění, či zmírnění 
bolesti v postiženém místě, uvolně-
ní zablokovaných emocí a zlepšení 
kondice fyzického a duševního těla.
celkové účinky masáže spočívají 
v podráždění nervových zakonče-
ních a stimulaci biologicky aktivních 
látek (biogenní aminy), které plní dů-
ležité funkce. Zejména v nervovém 
systému, dochází k blahodárnému 
ovlivnění nervové soustavy, zvyšuje 
se látková přeměna, dochází k ovliv-
nění vnitřního prostředí organismu  
a žláz s vnitřní sekrecí.
Masáž také přispívá k podpoře fy-
ziologických pochodů v organismu  
a díky reflexním účinkům masáže 
se zlepšuje činnost hluboce ulože-
ných tkání a orgánů.
Masáže provádíme:
- při funkčních pohybových problé-
mech (blokádách svalů, páteře, při 
omezení pohyblivosti a hybnosti, 
spasmech apd.),
- v rekonvalescenci po těžkých cho-
robách,
- při chronických revmatických one-
mocněních,
- při chronických onemocněních 
dýchacího systému, zejména s ná-
slednou blokádou hrudníku,
- při zácpě,
- při bolestech hlavy,
- při hemiplegii a paraplegii,
- po úrazech, po operacích  
a ve sportovní medicíně,

- u nemocí pohybového aparátu,
- pro uvolnění a změkčení jizev,
- pro těhotné ženy, sportovce  
a děti.
Masáže neprovádíme:
- při akutních zánětlivých a infekč-
ních onemocněních,
- při horečce,
- při plísních či zánětech na kůži,
- při čerstvém poranění kůže, při kr-
vácení,
- při krvácivých chorobách,
- při užívání krev ředících léků např. 
Warfarinu, nebo při užívání ATB,
- při průjmových chorobách,
- v místě křečových žil či bércových 
vředů,
- bezprostředně po jídle,
- při plném močovém měchýři.
Některé rizikové faktory, které se 
podílejí na vzniku pohybových 
funkčních problémů:
- obezita,
- nedostatek vyváženého pohybu,
- rázové dynamické sportování,
- nadměrné přetěžovaní kosterně 
svalové soustavy (fyzické i psychic-
ké),
- špatné držení těla,
- špatná chůze,
- negativně naučené stereotypy 
(jednostranná poloha, sedavé za-
městnání, zvedání břemen, špat-
ně umístěný monitor na pracovišti 
atd.)
- klimatizace,
- průvan, změny chladného, vlhké-
ho, teplého prostředí,
- stres,
- poúrazové stavy,
- vnitřní onemocnění.

vhodné doplňky k masážím:
- redukce váhy,
- vyrovnání pH organismu tabletami 
Pro Balance,
- enzymoterapie nebo San Qi po 
úrazových stavech,
- bylinné odvary dle tradiční Čínské 
medicíny,
- baňkování či jiná vhodná techni-
ka,
- postisometrická svalová relaxace 
(PIR),
- jóga, kalenetika, cvičení metodou 
Pilátes, cvičení podle Ludmily Moj-
žíšové, cvičení na míči, strečink, Qi 
Gong, Tai Chi atd.   

Milan Peterka, 
přírodní terapeut
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došlo do redakce

den stromů
Den stromů jsme letos oslavili vý-
sadbou 211 habrů. Touto výsadbou 
začala realizace připravovaného 
projektu „Výsadba ve Sladovní“. 
Zmíněný projekt je výsledkem vý-
borné spolupráce Gymnázia Ko-
jetín (studentky - autorky projektu 
a  dotazníku pro nájemníky domu), 
občanského sdružení Stromy pro 
budoucnost o. s. (geodetická mě-
ření pozemku, konzultace projektu 
s odborníky - zahradními architek-

ty, komunikace s veřejností), Města 
Kojetín (finanční záštita - dar 50 000 
Kč na účet sdružení) a MěÚ Kojetín 
(komunikace s veřejností, zajištění 
dotazníkového šetření - kopírování 
a distribuce dotazníků) a odborné 
firmy Zahrada Olomouc (odbor-
ná konzultace, zajištění materiálu, 
technické zajištění výsadeb - výkopy  
a mulčování).
Stromky živého plotu, který bude 
oddělovat prašnou silnici od mís-
ta, kde si hrají děti, sázeli studenti 
prvního ročníku čtyřletého studia, 

v rámci praktické výuky biologie  
ve spolupráci s nájemníky domu  
ve Sladovní. 

Věra Trávníčková

Rej broučků 
v uhřičicích
Ve středu 28. října 2009 pořádal 
skautský oddíl Uhřičice společně 
s dobrovolnými maminkami „Rej 
broučků“ pro děti z Uhřičic.
Začátek byl v 17.30 hodin pod mohut-
ným kaštanem. Organizátoři přivítali 
všechny děti a maminky a oznámili, 
co je během cesty čeká. 
Každý z účastníků dostal průvodní 
kartičku, kterou si podepsal a jako 
bonus ještě svítící kroužek. Cesta 
broučků začínala kvízem, ve kterém  

měly děti uhodnout správnou odpo-
věď na otázku: „Které večerníčkové 
postavičky k sobě patří“ a následně 
měly za úkol tyto postavičky zapsat 
do kartičky. V kvízu bylo připravených 
několik otázek, ale ani na soutěže se 
nezapomnělo. Tak třeba u „pavouči-
ce Fidly“ házely děti „mouchy na síť“ 
anebo u „skokana Hopa“ se vyřádily 
na trampolíně. Trať vedla celou ves-
nicí a cíl byl za místním kulturním sá-
lem, kde na již posilněné děti vlastním 
opečeným špekáčkem čekalo další 
překvapení. Nejdříve děti vyluštily  
a odevzdaly tajenku, kterou vyplňo-

valy po celou dobu kvízu a poté si 
zazpívaly písničku Včelích medvíd-
ků. Pomalu si děti myslely, že půjdou 
domů, když vtom začal ohňostroj. 
Děti byly nadšené, a tak si ještě na 
památku domů nesly lampičku v po-
době broučka s pokladem. Snad se 
všem „Rej boučků“ líbil. Děkuji tou-
to cestou všem dobrovolníkům za 
pomoc a spolupráci na celé akci, 
v neposlední řadě děkuji místnímu 
Obecnímu úřadu Uhřičice za finanč-
ní podporu.

text: Marie Šestořádová,
foto: Martina Oralová

anketa k vlakové 
zastávce Kojetín-Sever
V listopadovém Kojetínském zpra-
vodaji jsme informovali o petiční akci 
k připravované vlakové zastávce Ko-
jetín-Sever, která by se měla usku-
tečnit koncem tohoto roku.
Ze strany Správy železniční doprav-

ní cesty i Českých drah jsme však 
byli upozorněni na nízkou rozhodnou 
váhu petice a bylo nám doporučeno 
spíše než petici udělat mezi oby-
vateli dotčené části města anketu, 
jejímž výstupem by byly konkrétní 
počty obyvatel, kteří by zastávku 
v případě jejího zřízení využívali. 
Tyto údaje pak budou mnohem jas-
něji reprezentovat zájem obyvatel  

o zastávku a v případě dostatečného 
počtu s kladnou odpovědí vrácených 
anketních lístků můžou mít přímý vliv 
na úspěšnost dalších vyjednávání 
o zastávce.
Chtěli bychom tedy touto formou avi-
zovat, že začátkem prosince 2009 
budou obyvatelům lokality Sever roz-
dány anketní lístky, pomocí kterých 
se budou moci odpovědí na dvě jed-
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došlo do redakce
noduché otázky ke vzniku zastávky 
vyjádřit. Prosíme obyvatele o poctivé 
vyplnění vždy jednoho anketního 
lístku na obyvatele každé domác-
nosti a o následné vhození lístku nej-
později do 31. 12. 2009 do schránky 
v kojetínské prodejně Albert nebo  
o jeho odevzdání v osobní pokladně 
na nádraží ČD.
Pokud anketní lístek nejpozději v prv-
ním prosincovém týdnu neobdržíte  
a přesto byste se chtěli k zastávce 
vyjádřit, budou další lístky k dispozici 
i u schránky ankety v prodejně Albert 
a v pokladně na nádraží.
Podrobné informace o připravované 
vlakové zastávce jsou už nyní k dis-
pozici na stránkách tovačovské trati: 
www.prototypy.cz/tovacovka.
Jménem občanského sdružení Kro-

měřížská dráha bych zároveň chtěl 
všem obyvatelům Kojetína poděko-
vat za jejich přízeň a za účast všem, 
kdo se přišli svézt námi vypravený-
mi zvláštními vlaky, nebo podpoří 
naši snahu o vznik zastávky Sever  
ve zmíněné anketě.

Přejeme vám všem pokojné a po-
žehnané Vánoce, dobrý nadcházejí-
cí rok 2010 a věříme, že se s vámi 
budeme i v příštím roce setkávat na 
našich vláčkových akcích, které pro 
vás připravujeme!

za KMD, o. s. Rostislav Kolmačka

Poděkování
Chtěla bych tímto poděkovat členům 
Sboru dobrovolných hasičů Kojetín, 
především pak Zdeňkovi Takáčovi, 
který ve čtvrtek 12. listopadu 2009 
odpoledne vylezl na 36 metrů vyso-
ký komín bývalé kotelny ve Sběrném 
dvoře, aby změřil skutečné rozměry 
„hlavy“ komína.
Komín je nefunkční a již dva roky na 
něj sedají čápi, kteří vzhledem k vel-

kému otvoru v komíně (85 cm) na 
něm nejsou schopni založit hnízdo.
Myslím si, že přírodě je potřeba po-
máhat a proto jsem se rozhodla, že 
se souhlasem vedení města a s po-
mocí místních podnikatelů na hlavu 
komína na jaře příštího roku umísí-
me rošt a tím položíme základ pro 
vybudování nového hnízdiště těchto 
zajímavých ptáků.
Doufám, že čápi přijmou naši nabíd-
ku a my budeme moci sledovat jejich 

vzpomínkový mítink 
na 17. listopad 1989
Tak a máme to za sebou. Vzpomín-
ka na 17. listopad 1989 je za námi. 
Představitelé města vyvěsili vlajky 
(protože museli). Občané si užívali 
volna u televize. Jen několik přímých 
pamětníků přišlo zavzpomínat a za-
pálit symbolickou svíčku ke kojetin-
ské kašně, která se stala symbolem 
listopadových událostí v Kojetíně. 
Bylo nás opravdu jen několik, stej-
ně jako před dvaceti lety. Tehdy nám 
soudruzi zhasli veřejné osvětlení, 
aby na nás nebylo vidět. Letos to 

neudělali. Zhasli si jen na radnici.  
V televizi jsme mohli sledovat jak se  
k odkazu sametové revoluce hlásí 
statisíce občanů nejen po celé repub-
lice. Těm nejsou věci veřejné lhostej-
né. Připomínají, že není vše tak, jak 
si před dvaceti lety přáli. Bilancují co 
se povedlo, co je potřeba ještě změ-
nit, protože je demokracie a svoboda  
a není se na co vymlouvat. 
A co v Kojetině? U kašny postá-
vá pár desítek lidí vesměs mlčících  
a poslouchajících jen několik odváž-
ných, co nemají strach o věcech ve-
řejných diskutovat. Ostatní obyvatelé 
města jsou buď spokojeni a nebo jen 
mají strach veřejně před „kamera-

mi“ vystoupit a přihlásit se k odkazu 
sametové revoluce. Vždyť podle ně-
kterých se vlastně za těch dvacet let 
nic nezměnilo. Stejně jako tehdy nás 
sleduje policie, na radnici zase sedí 
komunista (i když s jinou průkazkou), 
jen ten estébák nepřišel. Až se se-
jdeme, dožijeme-li za dalších dva-
cet let, snad už bude lépe. Ono totiž 
svůj osud má každý ve svých rukou. 
A osud národa? Ten máme v rukou 
všichni. Vždyť jsme společně v lis-
topadu 1989 vybojovali demokracii  
a zvítězili nad totalitou. Hodně štěstí 
do dalších svobodných a demokra-
tických let.

Jaroslav Hýbner

život uprostřed lidského sídliště.
Marie Kalovská
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Mateřská škola Kojetín
co přinesl měsíc 
listopad v Mš
Listí za okny pozvolna opadává, 
větvičky zůstávají holé a babí léto 
střídá sychravé počasí. Nastává 
čas, kdy se nám kolikrát ani nechce 
z domu „vystrčit nos“.
O to s větším nadšením jsme opět 
v obou mateřských školách přivítali 
kašpárka s maňáskovou pohádkou, 
kterou zahrály dětem učitelky.
Ve spolupráci se ZŠ nám. Míru Ko-
jetín měli předškolní děti a jejich 
rodiče možnost v průběhu měsíce 
listopadu navštěvovat kurz nazvaný 
„Malé počítače“. Děti si vyzkoušely 
základní ovládání počítače a sezná-
mily se hravou formou s jednodu-
chými úkoly.
V pondělí 9. listopadu děti dopoled-
ne zhlédly v obou MŠ klasickou po-
hádku „Perníková chaloupka“ v po-
dání maňáskového divadélka Olo-

mouc. V pohádce nechyběl Jeníček, 
Mařenka, ani Ježibaba. Průvodcem 
pohádkou byl živý herec v kostýmu 
„Kašpárka“. Pohádka byla prokládá-
na hudebními nahrávkami.
V průběhu celého listopadu byly šat-
ny i vstupní hala vyzdobeny výrob-
ky a nápady z přírodního materiálu, 
který nám podzim nabízí. Do výroby 
se zapojili nejen děti, ale také rodiče  
a další rodinní příslušníci. Nápady 
to byly vskutku někdy velmi zajíma-
vé!
Svatý Mikuláš ani čerti ale nespí 
a chystají se určitě na návštěvu  

i k nám do obou školiček! Všechny 
děti s napětím čekají na 5. prosinec, 
až za nimi přijde Mikuláš, Anděl  
a Čert. Uvidíme, jestli tam bude od 
Mikuláše i nějaká ta dobrůtka, či 
sladká nadílka…
A protože tyto řádky většina z vás 
čte již v čase předvánočním, při-
jměte od zaměstnanců a vedení MŠ 
Kojetín přání adventu provoněné-
ho vůní pečeného cukroví, vanilky  
a horkého punče, krásné a poho-
dové Vánoce v kruhu nejbližších  
a radostný vstup do roku 2010.

Ivana Krčmařová

Základní škola nám. Míru Kojetín

učebna třetího tisíciletí 
V nedávné době byla dokončena na 
Základní škole nám. Míru moderní 
multimediální učebna. Tato rozsáhlá 
investice se podařila především díky 
kvalitně připravenému projektu ze 
strany vedení školy (zejm. zástupce 
ředitele Zdeňka Šípka), na jehož zá-
kladě byla schválena žádost o dotaci 
z fondů z Evropské unie. Nelze ani 
opomenout podporu ze strany měs-
ta, které škole v rámci zpracování 
projektu a financování rovněž vyšlo 
vstříc.  Naše škola se tak může poch-
lubit moderním vybavením, s nímž 
se žáci běžně setkávají na některých 
středních popř. až na vysokých ško-
lách. Nová učebna umožňuje použití 
moderních výukových aplikací, které 
zkvalitní výuku našich žáků. 
My dříve narození učitelé oceňu-

jeme především vytrvalou sna-
hu našich bývalých kolegů o stá-
le modernější možnosti výuky na 
této škole. Přes všechny překážky  
a nedostatek finančních prostřed-
ků v současném školství dokázali  
naši kolegové ve spolupráci s měs-
tem připravit projekt, který nakonec 
umožnil realizaci celé investice. 
Nedávno jsme byli my - učitelé dů-
chodci - pozváni na slavnostní ote-
vření multimediální učebny a s pře-
kvapením jsme opět zjišťovali, jak 
se naše bývalé pracoviště neustále 
proměňuje. Asi by ani mnozí z nás 
neuměli ovládat všechny ty nové pří-
stroje na ovládacím panelu, ale o to 
víc obdivujeme odvahu a snahu na-
šich následovníků.
Tato naše návštěva více než stole-
tého stánku kojetínské vzdělanosti 
nebyla však ojedinělou. Naši bývalí 

kolegové nás zvou několikrát ročně, 
aby se s námi podělili o své úspěchy 
a radosti. My starší, kteří už sledu-
jeme výchovu a výuku jen zpovzdálí  
a často zprostředkovaně, si velmi 
ceníme toho, že nás ředitelství této 
školy stále počítá mezi „své“ kan-
tory, i když někteří máme za krkem 
pěkných pár křížků. O to více oceňu-
jeme, že se v této tak složité době 
najdou ještě nadšenci, kteří stále 
hledají cesty, jak současné genera-
ci disponující počítači a další rozlič-
nou technikou usnadnit a zpříjemnit 
získávání nových poznatků.Všichni 
doufáme, že zvýšení atraktivity vzdě-
lávacího procesu povede ke stále 
lepším výsledkům našich žáků. 

Z pověření Klubu učitelů-pamětníků 
při ZŠ nám. Míru 83 v Kojetíně

Marie Ševčíková
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Přání k narozeninám
V tomto čase si připomínáme naro-
zeniny naší školy - už 106. Pokud si 
otevřeme první školní kroniku, zjis-
tíme, jak vysoko si naši předkové 
cenili vzdělání, postavili ve městě již 
druhou obecní školu, tentokrát pro 
dívky.
Náš tradiční Den otevřených dveří 
již několik let přibližuje běžný život 
celé školy, výukou počínaje, nový-
mi prostorami pro žáky i tajemným 
zákulisím konče. Snažíme se tak 
všem ukázat, jak běží život v dnešní 
škole. Ve spolupráci s našimi part-
nery, především se zřizovatelem, 
se nám daří zvládat nelehkou situ-
aci, kdy přes veškeré proklamace je 

Základní škola nám. Míru Kojetín
Malé počítače
Mezi naše akce pořádané pro zá-
jemce z řad budoucích školáků pa-
tří minikurz Malé počítače. Jeho 
úkolem je seznámit děti  i jejich ro-
diče s vhodnými výukovými progra-
my, které mohou přispět k přípravě  
na přechod do školního života. Naše 
zkušené lektorky Jolana Pavlíčková 
a Jana Dočkalová ve čtyřech listopa-
dových lekcích ukázaly dětem tajem-
ství pavoučka, který je provázel ce-
lým kurzem. Ohlasy mezi účastníky 

jedete lyžovat?
Potřebujete půjčit 
lyžařskou nebo 

snowboardovou výzbroj?

SRPŠ při ZŠ nám. Míru 83
 půjčuje 

lyžařskou 
a snowboardovou výzbroj.

Cena za komplet 
je od 50 do 80 Kč za den.

Podrobné informace 
můžete získat přímo 

na telefonním čísle 731 483 561

Přejeme příjemné prožití zimních 
radovánek na horách.

Rudolf Pavlíček, ředitel školy

byly velice pěkné, a proto patří všem 
organizátorům poděkování za velmi  
užitečnou akci. Přinášíme několik ilu-
strativních snímků.       Vedení školy

podpora vzdělání poněkud na štíru.  
Ve svém jádru je však národ učitel-
ský optimistický - bez tohoto přístupu 
by tuto profesi nešlo vykonávat. Vě-
říme, že ta následující léta budou pro 
nás příznivější.
Tímto chceme popřát do nastáva-
jícího nového roku všem našim žá-
kům, vyučujícím i pracovníkům školy 
hodně úspěchů, zdraví a nezbytného 
štěstí. Partnerům naší školy přejeme 
mnoho úspěchů v jejich aktivitách.
„Lidé se starají tisíckrát více o to, aby 
získali bohatství, než aby vzdělali 
svůj rozum a své srdce, ačkoli je pro 
lidské štěstí nepochybně důležitější, 
co člověk je, než co člověk má.“

Arthur Schopenhauer
Vedení školy

Fotoreportáž ze závěrečné lekce plaveckého výcviku druhých a třetích tříd

Foto: Jana Dočkalová 

Základní škola nám. Míru Kojetín

vás všechny srdečně zve
 na tradiční

dEn 
otEvřEných dvEří 

úterý 8. prosince 2008 
od 8.00 hodin

seznámíme vás s kompletním 
prostředím naší školy

Těšíme se na vás!
Žáci a pracovníci ZŠ Kojetín, 

náměstí Míru
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Přípravná třída
Motto: „Jen si děti všimněte, co je 
krásy na světě!“ J.Čarek

V září 2009 byl v Základní škole 
Sv. Čecha Kojetín otevřen příprav-
ný ročník pro předškolní výchovu a 
vzdělávání dětí s různými specific-
kými a vývojovými problémy a pro 
děti ze sociokulturně znevýhodně-
ného prostředí. 
Cílem je poskytnout těmto dětem 
v jedné z rozhodujících etap v ce-
loživotním vzdělávání, základy vě-
domostí, dovedností a návyků po-
třebných pro úspěšný vstup do ZŠ. 
Jsou zde děti nejen z Kojetína, ale 
i z obcí Stříbrnice, Oplocany a Ko-
valovice. Je s nimi pracováno ze-
jména formou jednotlivých složek 
výchovy a formou didaktických, 
námětových a konstruktivních her, 
při nichž jsou děti nenásilně ve-
deny k získávání znalostí a vědo-
mostí. 
Při práci vycházíme ze školního 
vzdělávacího programu „Škola pro 
všechny“ a řídíme se metodami 
práce, které vycházejí ze specific-
kých požadavků dětí umístěných 
v této třídě. S institucionalizova-

nou výchovou, která je důležitým 
doplňkem rodinné výchovy, se do-
sud nesetkaly.
Včasná péče o děti ze sociálně 
znevýhodňujícího prostředí v naší 
škole je jednou ze základních akti-
vit realizovaných s cílem předchá-
zet školní neúspěšnosti a vzniku 
sociálních handicapů.
Děti z „přípravky“ se zúčastňují 
všech akcí školy. Aktuálním úko-
lem je nacvičit s nimi vystoupení 
na vánoční besídku. Do své útulné 
třídy chodí rády, cítí se tu dobře 
a již po uplynutí prvního čtvrtletí 
školního roku lze vidět zjevný po-
krok v rozvíjení individuality kaž-
dého z nich.
Třída je rozdělena na učebnu  
a herní koutek.
Učebna je vybavena lavicemi, žid-
ličkami, didaktickými pomůckami, 
pracovními listy pro rozvoj grafo-
motoriky, logického myšlení, řeči 
a  předmatematických pojmů. Jsou 
zde hry, knihy, časopisy, logope-
dické pracovní listy, geometrické 

tvary, počítadlo, stírací tabulka 
s fixy, omalovánky, vystřihovánky, 
leporela, hodiny, televize a DVD 
přehrávač s klasickými pohádkami 
pro děti a PC.
Herní koutek je vybaven kobercem 
pro hry a relaxaci, jsou tam plyšo-
vá zvířátka, panenky, malá domác-
nost, stavebnice, dřevěné kostky, 
skládačky, magnetické tabulky, 
puzzle, barevné korálky, xylofon 
aj.
Pro děti byly zakoupeny pomůcky 
pro výtvarné a pracovní činnos-
ti - tužky zanechávající výraznou 
stopu, pastelky, barvy, štětce, nůž-
ky, velké formáty papíru,    lepidlo, 
modelovací hmota, barevné papí-
ry, igelitové podložky.
Dětem v přípravné třídě je věno-
vána speciálně pedagogická inter-
vence a logopedická péče. K dis-
pozici je i školní psycholog. 
Zásadní podpora je věnována 
ze strany ředitelky školy Olgy 
Odehnalové a to jak zajiště-
ním materiálního vybavení, tak  
i osobním přístupem a  radou  při 
každodenní  péči  nejen o pětileté 
žáčky. Jedná se také o vzdělávání 
všech dětí ze sociálně znevýhod-
něného prostředí, dětí s oslabe-
ným rodinným zázemím a dětí, kte-
ré pocházejí z jazykově odlišného 
prostředí, kde se nemluví  jazy-
kem, v němž probíhá vzdělávání.
U předškolních dětí je třeba přede-
vším vytvořit pocit zodpovědnosti 
a přesvědčení, že každý den ráno 
musí vstát, provést hygienu, čistě 
se obléci a přijít do školy. Tímto 
jsou připravovány na to, že za rok 
- v první třídě - bude tento rituál 
jejich každodenní povinností.

Dagmar Luxová

Žáci a učitelé Základní školy Kojetín Svatopluka Čecha
vás zvou k nám do školy 

dne 15. prosince 2009

na vánoČní odPoLEdnE 
a výStavKu S vánoČní a ZIMní tEMatIKou

- výstavku si můžete prohlédnout od 10 do 17 hodin
 - vánoční odpoledne, které připravily děti se svými učiteli, 

začíná v 15.30 hodin v tělocvičně,
- představí se vám děti 1., 2. stupně a přípravného ročníku.

těšíme se na vaši návštěvu.
Přejeme pěkné a klidné vánoční svátky.

Žáci a učitelé školy



12/09 Kojetínský zpravodaj

11

Gymnázium Kojetín
beseda s Milošem  
Zemanem
Ve středu 21. října 2009 měli studen-
ti kojetínského gymnázia příležitost 
zúčastnit se besedy s českým ex-
premiérem Milošem Zemanem. Této 
možnosti se chopili se vší vervou  
a v nemalém počtu přišli položit tomu-
to významnému politikovi svou otáz-
ku.
Sál v budově Vzdělávacího a infor-
mačního centra byl v okamžiku zapl-
něn a všichni netrpělivě čekali na pří-
chod hlavních aktérů. Po dramatické 

pauze se na pódiu objevil nejen Miloš 
Zeman. Po jeho boku usedli také Kvě-
toslava Švédová, ředitelka gymnázia, 
Jitka Hálková, předsedkyně škol-
ní rady a v neposlední řadě Mojmír 
Haupt, starosta města Kojetín. Mode-
rátor besedy Jaromír Růžička požá-
dal o úvodní slovo pana expremiéra  
a poté ponechal prostor pro otázky. 
Při svém poutavém výkladu Miloš 
Zeman objasnil všem zúčastněným 
plány své nové politické strany, svůj 
názor na Lisabonskou smlouvu, ale 
i na současnou politickou scénu. Je 
očekávatelné, že svým pozitivním pří-

stupem a perspektivními plány zaujal 
velkou část budoucích voličů a také 
jejich plnoletých kolegů. I propracova-
ný plán na novelu volebního zákona, 
který Miloš Zeman zkonstruoval zní 
velmi nadějně.
Mimo ryze politických problémů přišlo 
slovo i na spekulativní Nobelovu cenu 
míru. Všechny přítomné mimojiné 
ohromily obsáhlé znalosti a brilantní 
všeobecný přehled Miloše Zemana. 
Při každé jeho větě bylo zřejmé, že 
oplývá neuvěřitelným množstvím in-
formací napříč obory. Přestože Zeman 
vtipkoval: „Můžu si dovolit komfort pa-
sivního politika a o věcech, kterým 
nerozumím, nemluvit,“ bylo jasné, že 
takových situací není mnoho.
V průběhu besedy dokázal Miloš Ze-
man celému sálu, že je politik ve vý-
borné kondici, je schopen i ochoten 
aktivně vést politickou stranu, jejíž 
úspěch je více než pravděpodobný.

Lukáš Burget, GKJ

holocaust III 
- Za hradbou ghett
„Holocaust III - Za hradbou ghett“ je 
název dokumentárního filmu Petra 
Jančárka a Milana Maryšky o návra-
tu československých Židů z koncent-
račních táborů a jejich přijetí či spíše 
nepřijetí do naší poválečné společ-
nosti.
Tomuto tématu - a nejen jemu - byla 
věnována 6. listopadu 2009 beseda 
pro studenty septimy a 3. ročníku 
Gymnázia Kojetín. Cílem besedy 
bylo seznámit studenty těchto tříd 
s pojmem holocaust a  připomenout 
osud kojetínských Židů před, za  
a hlavně po 2. světové válce. 
Jako host nám byl představen kroni-
kář města Kojetína František Řezáč, 
který nám ozřejmil historii židovského 
národa, jeho vystěhování ze země 
zaslíbené, rozptýlení po Evropě  

a českých zemích a povyprávěl nám 
o pohnutých osudech židovského  
(a rómského) etnika v době nacistic-
ké okupace, zejména v souvislosti 
s deportací těchto etnik do koncen-
tračních táborů Terezín, Lety,  Tre-
blinka a Osvětim. Zvláštní pozor-
nost byla věnována osudům koje-
tínských Židů. Všichni byli odvezeni 
do koncentráků v roce 1942, zpátky  
do Kojetína se bohužel nikdo z nich 
nevrátil, a tak je poválečná éra Koje-
tína od středověku první, kdy obyva-
telé města nemají ve svých řadách 
židovské spoluobčany.
Mezi památky, které připomína-
jí židovské obyvatelstvo v Kojetíně  
a které jsme navštívili během projek-
tového dne,  patří synagoga a její pa-
mětní desky, na nichž jsou uvedeny 

oběti holocaustu. Tato synagoga se 
řadí mezi nejstarší budovy v Kojetí-
ně a snad i nejstarší stavby tohoto 
druhu v republice.  Po válce začala 
synagoga sloužit jako kostel círk-
ve československé husitské. Další 
připomínkou bývalé židovské obce  
ve městě je židovský hřbitov, kde se 
pohřbívalo až do zmiňovaných 40. 
let minulého století.
Ohlédnutí za dějinami Židů určitě ne-
bylo ztrátou času, vždyť i u nás se 
v současné době opět objevují sku-
piny obyvatel, které jako by chtěly 
zapomenout na hrůzy, kterými mu-
seli Židé za války projít. Děkujeme 
F. Řezáčovi i nadaci Člověk v tísni, 
která projekt „Příběhy bezpráví“ or-
ganizuje.       

Lucie Krčová, septima GKJ
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Gymnázium Kojetín

ohlédnutí za adaptačním 
kurzem primy Gymnázia 
Kojetín
Po přijetí na Gymnázium v Kojetíně 
jsem se dozvěděla o adaptačním 
kurzu a strašně jsem se na něj tě-
šila! 
Ve dnech 23. - 25. září 2009 jsme 
byli se spolužáky z primy na sezna-
movacím pobytu na Tesáku. Ubyto-
vaní jsme byli na chatě Slovan, kte-
rá je mezi místními obyvateli známá 
jako Chata nevidomých. Výborně 
nám tu vařili!
Hráli jsme mnoho her a hodně jsme 
se jich také naučili. Pobyt byl za-
jímavý také díky dozoru učitelek  
a vychovatelek z „Domečku“. Pobyt 
se všem moc líbil!

Tereza Zikosová

Na konci září jsme jako každý rok 
vyrazili na seznamovací kurz. Tři 
dny plné zábavy jsme strávili na 
Tesáku. Chata Slovan, kde jsme se 
ubytovali, nám nabídla jídlo jako od 
maminky a okolí se nám také zalí-
bilo. Počasí nám přálo, proto jsme 
mohli v lehkých bundách vyrazit do 
lesa hrát různé hry a soutěže.
Den po příjezdu jsme dostali za úkol 
vytvořit si skřítky z plodů lesa, se 
kterými budeme pracovat celý rok 
ve slohu. Kurz jsme zakončili pove-
denou stezkou odvahy, kterou ab-
solvoval každý z nás.
V pátek odpoledne jsme se autobu-
sem - přes nemalé silniční kolony 
-  vydali domů a přesně ve tři ho-
diny dorazili k budově školy. Potom 
jsme se všichni vydali ke svým do-
movům.

Lucie Grygarová

den studentstva 
na gymnáziu v Kojetíně
I letos se uskutečnil na naší škole 
16. listopadu 2009 den studentstva 

vyššího gymnázia. Každý student si 
mohl vybrat, do které z nabízených 
činností se zapojí. Všechny tři akti-
vity byly bodovány a vyhodnoceny 
jako mezitřídní soutěž.
Pohybově nadaní se mohli přihlásit 
do turnaje v jadžentu, který „kou-
čovali“ Jiří Štefek a Jitka Zatlou-
kalová. Druhá možnost zahrnovala 
účast v debatiádě, již vedla Taťána 
Dohnalová. Neméně zajímavá byla 
třetí aktivita týkající se dvacáté-
ho výročí pádu totalitního režimu 
v tehdejším Československu. Na 
základě besedy s osobnostmi měs-

V září jsem jel se svou novou třídou 
na seznamovací kurz, který se ko-
nal na Tesáku. 
Hráli jsme hodně her a soutěží. Nej-
více se mi líbila jedna, při které jsme 
si museli pomáhat, protože měl 
vždycky někdo nějaký úraz. 
Nejvíce si vzpomínám na skupino-
vý úkol, při němž byl Ondra K. slepý  
a měl zlomenou nohu. V provazu byl 
elektrický proud a všech pět se nás 
přes něj mělo dostat bez dotyku.
Dostal jsem nápad: donesl jsem 
menší kládu a hodil ji na provaz. Ten 
se prohnul a všichni jsme bez úrazu 
přešli k dalšímu úkolu.

Ondřej Matějček

V září jsme se zúčastnili seznamo-
vacího kurzu. Jeli jsme na Tesák do 
chaty.
Když jsme přijeli, rozdělili jsme si 
pokoje a šli vybalit. Chvíli jsme hráli 
hry a potom se rozdělili do skupin. 
Určené skupinky vymýšlely večerní 
program. Jedna skupina vymyslela 
na večer stezku odvahy, která pro-
běhla v krásném lese kolem chaty. 
Další večer jsme si vyprávěli vtipy  
a hráli různé soutěže a hry.
Moc jsme si to užili a hrozně se nám 
tam líbilo!

Daniela Šímová, Jana Macková

Na konci září jsme se zúčastnili se-
znamovacího kurzu na Tesáku na 
chatě Slovan. Užili jsme si spous-
tu zábavy, hráli různé hry, dováděli 
v lese a bavili se při večerním pro-
gramu. Zkoušeli jsme si různé tes-
ty a psali, co se nám na kurzu líbí 
a co naopak ne. Za všechny děkuji 
za skvělý program a zábavu po celý 
kurz!

Barbora Přikrylová

ta Kojetína měli studenti zpraco-
vat poster na téma „Kojetín včera  
a dnes“. Součástí úkolu byla také 
anketa s občany oslovenými v koje-
tínských ulicích. Všechny tyto aktivi-
ty byly doprovázeny dobrou náladou  
a zdravou soutěživostí. 
V průběhu dne jsme se dozvěděli 
zajímavé věci o změnách ve spo-
lečnosti a v našem okolí v posled-
ních dvaceti letech, a to velmi pou-
tavou formou.

Hana Kociňáková 
a Kateřina Kadlecová, GKJ

Gymnázium Kojetín, 
Svatopluka  Čecha 683

srdečně zve na 

dny 
otEvřEných 

dvEří
Termíny konání: 

Sobota 5. prosince 2009
v době od 9 do 12 hodin

Čtvrtek 14. ledna 2010
v době od 15 do 18 hodin

Během obou dnů 
otevřených dveří 

si můžete: 

- prohlédnout školu,
-  pohovořit s vedením 
školy a s vyučujícími, 
- vyzkoušet si testy 
přijímacího řízení 

z obecných studijních 
předpokladů,

- zhlédnout připravený 
program.

Bližší informace: 
tel. 581 705 333

www.gkj.cz

Přijďte nás navštívit!
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Základní a mateřská škola Křenovice

Loučení se zahrádkou
Děti ze ZŠ a MŠ v Křenovicích si 
zpívají: „To je práce na zahrádce, 
listí shrabujem, když je všechno 
uděláno, tak se radujem…“, když 
pomáhají s přípravou školní zahra-
dy k zimnímu odpočinku. Hrají si  
a sportují zde od jara do zimy. Tra-
diční loučení s vyzdobenou  zahrád-
kou proběhlo i letos, jako „Slavnost 
podzimníčků“ za účasti dětí a rodin-
ných příslušníků. Děti si zatančily 
při písničkách a také si krásně za-
závodily. Závodů ve sběru brambor  
a jízdě s kolečky se kromě dětí zú-
častnily i maminky a učitelky. Teplé 
počasí dopřálo dětem dovádění až 
do tmy, kdy jsme všichni obdivovali 
svítící strašidla z dýní. Také došlo 
na špekáčky a zpívání s kytarou 
u ohně. Pak se rodiny s příjemně 
unavenými dětmi rozešly domů. 
Děti ze základní školy však domů 
nešly, přenocovaly v družině a ráno 
na vyučování tentokrát stačilo jen 
vyběhnout schody. 
Loučení s krásným podzimním 
počasím se nám vydařilo a děti  

i žáci byli spokojení. Další společ-
nou akcí bude besídka v kulturním 
domě v Křenovicích, která se koná 

a vysvětlil nám, proč má tak tmavou 
kůži. Poslechli jsme si jeho rodnou 
řeč, ve které nám zazpíval dětskou 
písničku. Společně s ním děti bubno-
valy na bubínky, na oplátku mu také 
zazpívaly písničky a na památku mu 
nakreslily obrázky. 

Jana Vránová

návštěva v Mateřské 
školce
Do Mateřské školky Křenovice za-
vítala neobvyklá návštěva - Strýček 
Jerry z Afriky. Byl tmavý jako čoko-
láda a děti se polekaly, že už je to 
nějaký čert. Když se ale usmál, uká-

zal krásné bílé zuby a promluvil na 
děti česky, postupně se osmělovaly. 
Povídali jsme si o Zambii, hlavním 
městě Lusace a o školce, do které 
chodí Jerryho děvčátka. Hovořil ale i 
o zvířátkách, která léčí (Jerry je zvě-
rolékař, který vystudoval v Brně). Po-
vídal nám o jídle, o podnebí, o počasí 

15. prosince 2009, na kterou jste 
všichni srdečně zváni.
Jana Vránová, Veronika Gambová
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odborné učiliště Křenovice

odborné učiliště Křenovice
zve všechny uchazeče o studium, jejich rodiče a ostatní zájemce na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
SPOJENÝ S VÝSTAVKOU PRACÍ ŽÁKŮ

VE ČTVRTEK 3. PROSINCE 2009 OD 8.00 DO 17.00 HODIN
ZíSKátE:

- informace o studiu ve školním roce 2010/2011
- přehled o učebních oborech: kuchař, prodavač, zahradník, aranžér, pečovatel a pekař

nabíZíME:
- prohlídku školy, prohlídku dílen, prohlídku internátu, tombolu a prodej školních výrobků

těšíME SE na vašI návštěvu!!!

Informace o možnostech studia
ve školním roce 2010/2011 budeme otevírat:

1. obor 65-51-E/01 Kuchař
- délka přípravy 3 roky
- učební obor je určen pro hochy a dívky
- způsob ukončení studia závěrečná zkouška (výuční list)

2. obor 66-51-E/01 Prodavač
- délka přípravy  3 roky
- učební obor je určen pro hochy i dívky
- způsob ukončení studia závěrečná zkouška (výuční list)

3. obor 41-52-E/01 Zahradník, aranžér
- délka přípravy 3 roky
- učební obor je určen pro hochy i dívky
- způsob ukončení studia závěrečná zkouška (výuční list)

4. obor 74-41-E/01 Pečovatel
- délka přípravy 3 roky
- učební obor je určen pro hochy i dívky
- způsob ukončení studia závěrečná zkouška (výuční list)

5. obor 29-51-E/02 Pekař
- délka přípravy 2 roky
- učební obor je určen pro hochy i dívky
- způsob ukončení studia závěrečná zkouška (výuční list)

Ke studiu na odborném učilišti jsou přijímáni žáci 
a další uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku 
a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí 
prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů 
a zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor 
vzdělání v souladu s § 59 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání. Všechny obory jsou určeny pro dív-
ky i chlapce.

Nabídka vzdělání v nabízených učebních oborech na 
naší škole je určena především žákům se speciální-
mi vzdělávacími potřebami a těm žákům základních 
škol, kteří mají v 9. třídě slabý až velmi slabý prospěch 
a u nichž není pravděpodobné, že by úspěšně zvládali 
náročnější učivo na SOU, popřípadě těm, kteří nebudou 
ke studiu na SOU přijati.

Škola nabízí ubytování ve vlastním internátu, stravování 
ve vlastní školní jídelně a finanční odměny za produk-
tivní práci žáků.

Další informace rádi poskytneme při osobní návštěvě 
školy, na telefonních číslech 581 769 045, 581 769 059 
nebo na:

www.oukrenovice.cz
krenovice@kejnet.cz, plesnik@iol.cz

Městský dům dětí a mládeže Kojetín
Podzimní prázdniny 
v aqua parku 
ve vyškově
V  pátek 30. října 2009 jsme navští-
vili bazén ve Vyškově. Dováděli jsme 
na skluzavce, na tobogánu, ve vod-
ním víru, v bublinkách, skákali jsme 
do vody a plavali. Po lehkém obědě 
jsme si zpestřili příjemné podzimní 
poledne spoustou her v nedalekém 
parku. 
Těšíme se na příště…

Petra Otáhalová

MěDDM Kojetín vyhlašuje vý-
tvarnou soutěž na téma:

„Padá vločka do tvých dlaní, 
plno přání v sobě má…“

Vyberte si výtvarnou techniku 
kresba, grafika, malba, modelování) 

i materiál, který je blízký vašemu 
srdci. Zapojit se můžou všichni, 

kteří rádi tvoří. Dílo označte jménem, 
věkem a adresou. Na vaše výtvarné 
práce budeme čekat do pátku 18. 

prosince 2009. Kojetín. Práce budou 
vystaveny, vyhodnoceny

 a odměněny na Dětské silvestrovské 
party 29. prosince 2009.
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Městský dům dětí a mládeže Kojetín

PřIPRavujEME
15. - 17. ledna 2010

Lyžování v Krkonoších
prodloužený víkend 

plný zimních radovánek

14. - 17. ledna 2010
 Zimní koulování v Kunčicích

 prodloužený víkend 
na horách 

pro rodiče s dětmi

Leden - Únor 2010 
 Lyžování na horách
 5 sobotních zájezdů

19. - 21. února 2010 
Lyžování v Krkonoších 

prodloužený víkend na horách

První vánoční čarování
Ve středu 18. listopadu 2009 jsme 
vánočně čarovali v keramické díl-
ně ve Ztracené ulici. Navštívili nás 
děti i dospělí, kteří strávili snad 
příjemný podvečer tvořením. Kaž-

dý si vyrobil dle své chuti a svého 
umu keramický svícen v podobě 
anděla, ryby nebo spirály. 
A pokud si chcete vyrobit  vánoč-
ní dárek, ať už pro sebe nebo pro 
své blízké, můžete přijít ještě ve 
čtvrtek 3. prosince 2009 od 16.30 

aKcE na PRoSInEc
1. prosince 2009 

vyhlášení výtvarné soutěže 
„Padá vločka do tvých dlaní,  

plno přání v sobě má…“ 
 (vyhodnocení 29. prosince 2009 

na Dětské silvestrovské párty)

7. prosince 2009
 1. infoschůzka pro zájemce 
5-ti denních zájezdů na hory  
do Jeseníků (v 17.30 hodin)

14. prosince 2009
vánoční turnaj ve stolním tenise

17. prosince 2009 
„o vánoční rybku“

29. prosince 2009
dětská silvestrovská párty

jaRní PRáZdnIny
6. - 12. března 2010

 Zimní tábor Kunčice 
tábor pro rodiče s dětmi

 v prostředí Kunčic

8. - 12. března 2010 
Zimní tábor na tesáku

určen pouze pro děti

8. - 12. března 2010
Zimní příměstský tábor 

určen pro děti 
od 1. třídy

Přihlášky si vyzvedněte na 
MěDDM,  Informace na tel. 

581762498. 

Pionýrská skupina Kojetín

LEDOVÁ   PRAHA  2010 
29. 1. - 31. 1.  2010

Pro děti, které se v období pololetních prázdnin
chtějí pobavit a také rozšířit své vědomosti

o kulturních památkách, je tady Ledová Praha. 
Na tuto akci Vás zve Pionýrská skupina Kojetín.

Akce je určena dětem od 10 do 16 let.
o tomto víkendu budou pro děti zdarma

nebo za symbolické vstupné zpřístupněny
pražské památky a muzea,

ale také bobová dráha a Žižkovská televizní věž,
dále pak Pražský hrad, Muzeum policie,

Poštovní muzeum, Národní muzeum, Národní galerie, 
Muzeum hlavního města Prahy, Botanická zahrada, 

Muzeum voskových figurín a ZOO Praha. 
V letošním roce je nabídka rozšířena 

o Aquapalác Praha, návštěvu Mořského světa
na Výstavišti a o prohlídku Martinického paláce
na Pražském hradě (mj. Muzeum hracích strojů) 

ubytování na Zš v Praze
- vzít s sebou karimatku a spací pytel.

děti budou mít na tento víkend zlevněnou jízdenku
na Mhd za 60 Kč.

Pionýrská skupina Kojetín

Strava: snídaně a večeře si budeme  připravovat sami. 
V sobotu je zajištěn teplý oběd.

Pitný režim po celý víkend.
odjezd je v pátek ráno 29. ledna

z železniční stanice Kojetín.
Příjezd v neděli 31. ledna (večer) do Kojetína.
vzít s sebou: Spací pytel, karimatku, hrnek nejlépe 
plecháček, plavky, teplé oblečení, malý batůžek,

hygienické potřeby, pevnou a teplou obuv, přezůvky, 
svačinu na pátek, kapesné cca 200 - 300 Kč.

cena za víkend: 1100 Kč
(doprava 450 Kč, ubytování 2 noci 180 Kč,

MHD 60 Kč, strava 250 Kč, vstupné Mořský svět 60 Kč, 
ostatní vstupné 100 Kč).

Aquapalác Praha v případě zájmu
samostatné vstupné 100 Kč/2 hod.

Informace: Marek štětkář tel. 777 709 432
nebo na www.ledovapraha.cz 

Přihlášky od 10. prosince 2009:
Videopůjčovna HANAČKA, Masarykovo nám. 34 Kojetín
nebo Marek Štětkář, Olomoucká 353, 752 01 Kojetín.

akce je pořádána za podpory
Ministerstva školství a tělovýchovy. 

Počet míst je omezen!

do 18.00 hodin do keramické dílny 
MěDDM ve Ztracené ulici.
Těšíme se na další setkání 
s vámi!

Hana Buchtová, 
Petra Otáhalová
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akce na prosinec 2009

Slavíme příchod Nového roku 2010 
SILVESTROVSKÝ KOKTEJL 2009

čtvrtek 31. prosince 2009 - 20.00 hodin
SAURIA (grunge-rock/Dobrátky, Hruška, Doloplazy), IQ OPICE

(crossover/Kojetín), SKINNEAD ALIVE (hardcore/Kojetín),
NIBIRU (alternative-hardcore/Kroměříž),  
AD LIBITUM (rock-melodic/Kroměříž), 

TOJS (gotic-gotic /Kroměříž), DJ´s: FUNSMAKER,
TORIN, LUIS, LECHER

Sokolovna Kojetín, vstup: 50 Kč

Divadelní soubor Hanácká scéna MěKS Kojetín 1949 - 2009
zve širokou veřejnost na akce,

které se budou konat u příležitosti 60 let trvání souboru

- VERNISÁŽ VÝSTAVY
60 LET HANÁCKÉ SCÉNY

pátek 4. prosince 2009 - 17.00 hodin
Výstava bude otevřena do konce roku 2009 

Galerie Vzdělávacího a informačního centra Kojetín
Masarykovo náměstí 8, Kojetín

- DIVADELNÍ PLES
pátek 4. prosince 2009 - 20.00 hodin 

K tanci a poslechu bude hrát Z.O.N.A. Kojetín
Program: Krátké ukázky z divadelních her
„holt někdo to rád hot“, „dlouhý, široký

a Krátkozraký“, „tenor na roztrhání“
o půlnoční překvapení se postará

country skupina Lucky While Kojetín
Očerstvení zajištěno!

Sokolovna Kojetín    Vstupné: 50 Kč + 10 Kč místenka
Slosovatelné vstupenky!!!

„Divadlo je divadlo! Proto na společenský oděv nehleďte!
Oblečte divadelní kostým nebo cokoli v čem se cítíte dobře

a pojďte si s námi hrát a bavit se!“

Slavnostní ukončení tanečního kurzu pro dospělé
ZÁVĚREČNÉ TANEČNÍ

středa 9. prosince 2009 - 19.30 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 20 Kč

(účastníci kurzu zdarma) 

Koncert s vůní Vánoc 
VÁNOČNÍ KONCERT

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
KOJETÍN

čtvrtek 10. prosince 2009 - 19.00 hodin
hosté: Entuziasté Přerov

Sokolovna Kojetín 

Víkendová mikulášská a čertovská pohádka
pro děti ve volné dny 
ČERT A KÁČA

neděle 6. prosince 2009 - 14.30 hodin
Hraje: Divadlo Genus Brno

Po pohádce přijde Mikuláš, anděl a Čert, kteří
budou dětem rozdávat mikulášskou nadílku!

Sokolovna Kojetín, vstup: 30 Kč 

Mikulášská nadílka dětem přímo u vás doma
- domluvte si návštěvu a příjde k vám
MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERT

sobota 5. prosince 2009 - od 16.00 hodin
Zájemci hlaste se na vIc Kojetín

telefon: 581 202 202, 774 001 403

Plesová záležitost 
ZÁVĚREČNÁ KOLONA TANEČNÍCH

sobota 12. prosince 2009 - 18.00 hodin
K tanci a poslechu zahraje Karel Crha a Olga Nováková

Občerstvení zajištěno!
Sokolovna Kojetín, vstup: 50 Kč, místenka: 10 Kč

(účastníci kurzu zdarma) 
předprodej vstupenek na VIC Kojetín

Koncert s vůní Vánoc 
VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO 

SOUBORU CANTAS MěKS KOJETÍN
„Pastýři nespěte...“

pátek 18. prosince 2009 - 18.00 hodin
jako hosté vystoupí: žáci Zš Želatovská Přerov,

dechové kvarteto
Sokolovna Kojetín 

Pekelný klubový večer 
ŠTĚPÁNSKÝ OPIČÍ GULÁŠ (4)

sobota 26. prosince 2009 - 17.00 hodin
Vystoupí: XINDL  X (hip hop-folk/Praha), IQ OPICE (crossover/Kojetín), 
BARRICADE (hardcore/ Kroměříž), VESELÁ ZHOUBA (rock-alternative/

Prostějov/Kojetín), SKINNED ALIVE (hardcore/Kojetín), BUMBRLÍCI
Z POMERANČOVÉ ZAHRADY (hiphop hard-rock/Přerov), LLUVIA DE 
SANGRE (alternative-metalcore/Chropyně), THE  SAGE (grunge-rock/
Kojetín), BULLET PROO (crossover/Prostějov), PEŤA MALÝ(kojetínská 

legenda/folk), Ochutnáte: KORŇÁKŮV GULÁŠ 35 Kč 
Peklo Sokolovny Kojetín 

vstup: 100 Kč (CD IQ Opice zdarma)

Výstava
fOTOGRAfIE

HONZA MRňKA Z KOJETÍNA
výstava otevřena

od 30. listopadu do konce roku 2009
Galerie VIC Kojetín - Vzdělávací a informační centrum 

Masarykovo náměstí 8 Kojetín
Otevřeno: po - pá 9 - 11 a 12 - 17 hodin

so, ne po telefonické dohodě - 581 202 202, 774 001 403
(pozor - provoz VIC bude v období Vánoc omezen) 

LaLabium consort srdečně zve na 
ADVENTNÍ KONCERT BAROKNÍ HUDBY
"Umění naslouchat - Johann Sebastian Bach"
3. neděle adventní 13. prosince 2009 - 16.00 hodin

Vystoupí: LaLabium consort - kvarteto zobcových fléten (Rita 
Ryndová, Eva Mizerová, Monika Psotková a Karel Odehnal)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kojetín 

TJ Sokol Kovalovice pořádá tradiční 
VÁNOČNÍ TURNAJ V KUŽELKÁCH

v sobotu 19.prosince 2009 od 9.00 hodin 
Turnaj se koná v kuželně u zámku v Kovalovicích 

Startovné je 120 Kč 
Všichni jste srdečně zváni!

Občerstvení zajištěno!
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Z kulturních akcí
Made in Kojetín
V pátek 13. listopadu 2009 se ko-
nal pekelný klubový večer s výrobní 
značkou "Made in Kojetín". Fanouš-
kům metalu se na akci představily 
dvě mladé začínající kojetínské ka-
pelky - trash-corová Bloodground  
a grunge-rocková The Sage. Pro 
příznivce techno muziky mixoval old 
school techno set DJ Torin a bre-
akbeat set DJ Funsmaker.

dondite na besedo
Ke svému výročí uspořádala Ha-
nácká beseda MěKS Kojetín v so-
botu 14. listopadu 2009 tzv. Setkání 
bývalých a současných tanečníků  
a příznivců Hanácké besedy Kojetín. 

V sále sokolovny se klábosilo, be-
sedovalo, tančilo a také vzpomínalo 
nad fotografiemi. K tanci a poslechu 
vyhrávala cimbálová muzika Dubi-
na a program zpestřil hrou na har-
moniku a zpěvem  Milan Zahradník  
z Bezměrova. Nechybělo ani vystou-

pení nejmenších ze Sluníčka, kteří 
zatancovali pásmo dětských her. Do-
spělí Hanáci zatančili několik pásem 
tanců, včetně Hanácké a Moravské 
besedy. Setkání se všem natolik lí-
bilo, že by se z této akce mohla stát 
pěkná podzimní tradice.

Prodloužená taneční
Ve středu 18. listopadu 2009 účastní-
ci kurzu tanečních nejen pro studenty 
místního gymnázia poprvé předvedli 
na své prodloužené svým rodičům 
a kamarádům taneční umění, které 
se naučili za osm lekcí středečního 
předvečerního kurzu. Taneční v Ko-
jetíně vyučuje mistr Pavel Nečesa-
ný z Přerova, se kterým už v našem 

městě protančilo své boty několik set 
studentů.

travesti skupina
Screamers opět zazářila
Po roce se tradičně v Kojetíně před-
stavila travesti skupina Screamers 
- tentokrát s pořadem "Uvolněte si, 
prosím!". Zcela vyprodaný sál Soko-
lovny tato populární skupina bavila 
v sobotu 21. listopadu 2009. Screa-
mers vystupovali se spoustou hvězd 
naší i světové populární hudby, které 
sami parodují a předvádějí ve svém 
programu. Zpěvačky, jako např. Bára 
Basiková, Ilona Czáková, Marcela 
Holanová, Heidi Janků, Petra Janů, 
Eva Pilarová a Hana Zagorová byly 
přítomny vystoupení skupiny a ne-

jednou při zaznění svých skladeb se  
k programu připojily. Jejich velkým 
zážitkem bylo vystoupení se sku-
pinou Boney M. Skupina má šest 
členů, kteří ve svém vystoupení 
ztvárňují zpěvačky a zpěváky české  
a zahraniční populární hudby např.  

I. Czákovou, H. Vondráčkovou, H. 
Zagorovou, E. Pilarovou, H. Janků, 
D. Rolins, V. Špinarovou, C. Dione, 
T. Turner, Cher, J. Rusch, A. Pugače-
vovou a mnoho jiných. 

více na www.kojetin.cz/meks
- svah-
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divadelní soubor hanácká scéna Kojetín
hanácká scéna
šedesátiletá
Divadelní soubor Městského kultur-
ního střediska Kojetín Hanácká scé-
na Kojetín se za dobu svého šede-
sátiletého působení stal jedinečným 
kulturním fenoménem, který působil 
nejen v Kojetíně, ale také v celém 
širokém okolí. Za šest desetiletí pů-
sobilo v souboru několik desítek mi-
lovníků amatérského divadla. Mnozí 
po odehrání několika představení 
odešli, jiní zasvětili ochotnickému di-
vadlu téměř celý život. Soubor prožil 

za svoji dlouhou historii jak období 
neobyčejných úspěchů, období vzle-
tu, kdy se téměř vyrovnal profesio-
nálním souborům, tak také období 
útlumu činnosti, období pádu, kdy té-
měř zanikal. Vždy však měl ve svých 
řadách obětavé pracovníky, nadšen-
ce, skutečné „milovníky Thálie“, kteří 
zvedli upadající prapor amatérského 
divadla v Kojetíně k další činnosti.
Počátky činnosti amatérského diva-
dla v Kojetíně sahají do šedesátých 
a sedmdesátých let 19. století, kdy 
v Kojetíně působil soubor Ochotnic-
ké divadlo v Kojetíně. Do divadelního 
života se také v letech 1900 - 1912  
zapojili  kojetínští studenti, kteří  do 
města přijížděli na prázdniny.Ochot-
nické divadlo se stalo  v letech 1918 
- 1938  významnou částí činnosti tě-
locvičných spolků Sokol a Orel. V le-
tech 1919 - 1938 vyvíjel v Kojetíně 
činnost dělnický divadelní soubor, 
který hrál pod různými názvy, v roce 
1919 jako „Zábavný kroužek“ a od 
roku 1931 jako „Dělnická scéna“.
Divadelní soubor Hanácká scéna Ko-
jetín se ustavil na podzim roku 1949. 
K zakládajícím členům patřili Fran-
tišek Hájek, Vladimír Novotný, Otto 
Truneček, Karel Sýkora, Drahomíra 
Kopřivová, prov. Karpelisová.
V období vrcholu své tvůrčí činnos-

ti byla Hanácká scéna všestranným 
souborem, jehož repertoár byl žá-
nrově pestrý. Dovedl zahrát drama-
ta, veselohry, operety. V roce 1971 
uvedl formou čteného divadla nároč-
né drama „Deník Anny Frankové“. 
V roce 1957 sehrál hru svého čle-
na Vladimíra Novotného „Dorotka“  
a v roce 1980 dočasně ukončil svou 
činnost hrou Vladimíra Novotného  
a Karla Nováka „Trápení přespolního 
jezdce“.
Soubor se zúčastňoval okresních, 
krajských, oblastních a národních 
přehlídek. Počtem představení sou-
bor rostl a kvalita herců se zvyšovala, 
úroveň souboru stoupala. Soubor byl 
čtyřikrát vybrán na přední přehlídku 
amatérského divadla Jiráskův Hro-
nov (1956, 1958, 1965, 1977).
Úspěšná činnost Hanácké scény byla 
podmíněna především nadšením  
a obětavostí členů souboru. Zvlád-
nout 3 - 5 zkoušek týdně nebylo 
jednoduché a vyžadovalo značné 
pochopení i v rodině. Mnozí z členů 
souboru již odešli do jiného angaž-
má. Budiž jim vzdána čest a podě-
kování!
Hanácká scéna měla ve své šede-
sátileté historii štěstí jak na vynikající 
herce, tak také na vynikající režiséry. 
Důležité však bylo také to, že soubor 
měl obětavou „techniku“ (inspicienty, 
výtvarníky, kostymérky, osvětlovače, 
jevištní techniky, rekvizitáře, nápově-
dy, řidiče autobusu i nákladního auta 
a další), bez nichž by se divadelní 
představení nemohlo uskutečnit.
V desetiletí 1980 - 1990  došlo vlivem 
generačních problémů a objektivních 
potíží (oprava sokolovny) k přestáv-
ce v činnosti souboru. K oživení čin-
nosti došlo v roce 1991 a obnovená 

Hanácká scéna  uvedla v roce 1993 
komedii „Košilka.“ Následovaly dal-
ší hry, do souboru přišli noví herci, 
především mladí herci, studenti koje-
tínského gymnázia. Přišli také  noví 
režiséři a s nimi  nový repertoár. Čin-
nost souboru se rozvíjí.

Na závěr tohoto krátkého zamyšlení 
bychom mohli říci, že pomyslný kruh 
se uzavírá. Jestliže ochotnické diva-
dlo v Kojetíně vyrostlo díky iniciativě 
a zapálení kojetínských studentů 
v minulosti, v současnosti nesou stu-
denti kojetínského gymnázia „štafe-
tu ochotnického divadla v Kojetíně“ 
dále - do dvacátého prvního století.

František Řezáč
Poznámka:
V průběhu měsíce prosince vyjde jako 
samostatný tisk podrobnější článek 
Tradice ochotnického divadla v Koje-
tíně (60 let Hanácké scény Kojetín).

Plesová sezóna v roce 2010
MySLIvEcKý PLES

sobota 16. ledna 2010 - 20 hodin

PLES GyMnáZIa KojEtín
pátek 22. ledna 2010 - 20 hodin

dRaČí PLES
sobota 30. ledna 2010 - 20 hodin

PLES GyMnáZIa KojEtín
pátek 5. února 2010 - 20 hodin

tRadIČní hanácKÉ báL
sobota 13. února 2010 - 20 hodin

countRy báL 
sobota 27. února 2010 - 20 hodin

dětSKý KaRnEvaL
na téma:

Z PohádKy do PohádKy
neděle 28. února 2010  - 14 hodin

místo konání: Sokolovna Kojetín
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Městská knihovna Kojetín

„hRdIna Mých dětSKých KnIh“
výtvarná soutěž, výstavka 

nejlepších prací ze soutěže 
bude v dětském oddělení

LEKcE InFoRMaČní výchovy
 pro žáky osmých tříd základních 
škol  a souběžné třídy gymnázia 

PřEhLEd PůjČovní doby 
v období 

vánoČních SvátKů

Knihovna bude půjčovat 
do 22. prosince 2009.

23. prosince 2009 - 3. ledna 2010 
ZavřEno!

Provoz v novém roce zahájí  
dne 4. ledna 2010 (pondělí)

 „nEotESánEK“ 
besedy o slušném chování 

pro žáky třetích tříd 
základních škol

„o ČERtu PEPIášovI“
předvánoční besedy 

pro školní družiny 

PřIPRavujEME na PRoSInEc

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

odjezdy vlaků z Kojetína

Odjezdy autobusů doplníme v čísle 1/2010,  do termínu uzávěrky KZ 12/2009 nebyl jízdní řád autobusů znám.

odjezdy vlaků z ŽSt Kojetín platné od 13. prosince 2009
odjezdy vlaků z ŽSt Kojetín směr Přerov

 5:0511 5:29 27 6:09 9 6:1025 6:2019 6:5527 7:0927 7:20 

 8:09 8:35 9:35 10:09 10:35 12:09 12:35 1 3:09
 14:09 14:35 15:09 15:35 16:09 16:35 17:09 17:35
 18:09 18:3510 19:09 20:09 10 20:35 10 21:09 22 22:09 12 

odjezdy vlaků vlaků z ŽSt Kojetín směr brno
 **4:37 9 **5:4027 5:559 **6:20 6:5557 **7:20  7:55 8:55 **9:20
 9:55 *10:20 **11:20 11:55 **13:20 13:55 **14:20 14:55 **15:20
 15:55 **16:20 16:55 **17:20 17:55 18:15 22 **18:2010 18.55   
 **19:2010 19:5510 20:15 22 20:55 22 **21:2048 21:55 12 **22:5210   

*   = vlak končí v ŽST Vyškov n.M.
** = vlak končí v ŽST Nezamyslice

odjezdy vlaků z ŽSt Kojetín směr Kroměříž
 4:36 9 5:08 9 6:23 7:23 8:12 9:09 45 9:22
 12:22 13:22 14:22 52 14:22 21 15:22 16:22 17:22
 18:22 19:2223 20:12 10 21:12 22 22:12 12 22:53 28 

 xx:xx = rychlík, spěšný vlak, xx:xx  = osobní vlak
Poznámky:
 9 – jede v pracovní dny
10 – nejede 24., 31.XII.
11 – nejede 25.XII., 1.I.
12 -  nejede 24., 25., 31. XII.
19 – jede v pracovní dny, nejede 28. – 31. XII.
21 – jede v pátek a 23., 30.XII., 27. X., nejede 25.XII., 1.I., 29. X.
22 – jede v neděli a svátek, nejede 24. – 26.XII., 1.I., 4.IV., 1., 8.V., 4., 5.VII., 28.IX., 28.X.,  17.XI.
23 – jede v pracovní dny, nejede 31. XII.
25 – jede v sobotu, neděli a svátek
27 – jede v pracovní dny, sobotu a 24.XII., 28.IX., 28.X. 17.XI., nejede 26.XII, 2.I.
28 – jede v pracovní dny, neděli a svátek, nejede 24. – 26., 31.XII., 1. I., 4.IV., 1., 8. V., 4., 5.VII.
45 – jede v sobotu a 24.XII., 1. I., 28. X., nejede 26.XII., 2. I., 30. X.
48 – jede v pracovní dny, neděli a svátek, nejede 24. XII – 1. I., 4.IV., 1., 8. V., 4., 5.VII.
52 – jede v pondělí – čtvrtek a 29. X., nejede 23., 24., 30. XII., 5.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 27., 28. X., 17.XI.
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důM SvatÉho joSEFa - cEntRuM dEnních SLuŽEb PRo SEnIoRy
Komenského náměstí 49 (bývalý klášter), 752 01 Kojetín

Tel. 581 76 21 60,  mob. 720 126 475, e-mail: stacionar.josef@seznam, www.charita.kojetin.cz

PRoGRaM na MěSíc PRoSInEc 2009
středa 2. 12. v 9 hodin

PEČEME MIKuLášSKÉ 
PERníČKy

pátek 4. 12. v 10 hodin
ZdobEní PERníČKů

středa 9. 12. 
a pátek 11. 12. v 9 hodin
díLna PRo RadoSt

vyrábíme vánoční dekorace

charita Kojetín
  

Zpráva o využití peněz 
z tříkrálové sbírky 2009
Na počátku roku 2009 proběhl 
v celé České republice další roč-
ník Tříkrálové sbírky. Tato sbírka 
má mnohaletou tradici a pevně 
stanovený klíč, podle kterého jsou 
vykoledované peníze rozdělovány:  
58% z vybrané částky se vrátí 
zpět na projekty místních Charit, 
do nouzového fondu se odvádí  
2%, do krizového fondu 5%, na pro-
jekty diecézního střediska putuje 
15%, projekty pomoci do zahrani-
čí jsou dotovány 10%, na projekty 
sekretariátu CHČR je určeno 5% 
a režie spojené s pořádáním sbírky 
činí 5%.
V Kojetíně a okolních obcích se při 

Tříkrálové sbírce, která se uskuteč-
nila 10. ledna 2009, vybralo celkem 
108.152,50 Kč.  Částku 62.728,45 
Kč, která se nám vrátila zpět a s níž 
jsme mohli disponovat, jsme rozdě-
lili následujícím způsobem: 
- na vybudování bezbariérového 
vstupu do Domu sv. Josefa bylo 
potřeba 50.728,45 Kč
- na přímou pomoc potřebným jsme 
určili 12.000 Kč.
Touto cestou bych chtěla ještě jed-
nou poděkovat nejen jménem naší 
Charity, ale určitě především také 
jménem těch, kterým jsme těmito 
penězi pomohli, za to, že jste na 
naši výzvu uslyšeli, a přispěli tak 
na dobrou věc. 
Současně vás všechny prosím  
o pomoc při organizování  sbírky 

roku 2010. Potěší nás, když bude-
te mít chuť a čas strávit s námi so-
botní dopoledne dne 9. ledna 2010  
a vyrazit s našimi koledníky do ulic. 
Každá vaše pomoc je vítána, dob-
rých lidí není nikdy dost. 
Pokud byste vy nebo vaše děti chtě-
li na naši výzvu reagovat, ozvěte se 
nám nebo za námi rovnou přijďte, 
budete vítáni. 
Jménem Charity Kojetín a všech je-
jích zaměstnanců bych vám chtěla 
popřát krásné a požehnané svátky 
vánoční prožité v kruhu svých nej-
bližších a úspěšný rok 2010. 
Kontakt: Charita Kojetín, Kroměříž-
ská 198, telefon 581 761 828.

Helena Gračková,
ředitelka Charity Kojetín

Výzva:
Obracíme se tímto na všechny  
občany s výzvou o zapůjčení  
rodinných betlémů. Mnozí máte 
doma betlémy téměř nové, staré 
i stařičké - vyřezávané, sádrové,  
papírové, látkové, voskové, pletené, 
krajkové, těstové, keramické, z ku-
kuřice  aj.  Jsou to častokrát výtvory 
lidských rukou s neopakovatelným 
kouzlem a nápaditostí. Nabízíme 
vám možnost podělit se s druhými 
lidmi o radost ze zachycení toho 
velikého zázraku Vánoc, kterou jste 
měli doposud jen sami pro sebe. 
Betlémy budeme shromažďovat 
ve dnech 7. - 10. prosince, zpát-
ky si je budete moci vzít v pondělí  

21. prosince 2009. 
Možnost telefonické domluvy 

na čísle 581 76 21 60.

Zveme tímto všechny občany Kojetína a okolí 
na malou adventní procházku světem betlémů

Za KouZLEM 
LIdových bEtLÉMů

 od 14. do 18. PRoSIncE 2009 od 8 do 15 hodin

 v PRoStoRách doMu SvatÉho joSEFa 
(bývaLý KLáštER) 

jedná se o výstavu Betlémů, na kterou se mohou přijít 
podívat všichni občané - velcí i malí, staří i mladí 

- zkrátka všichni, kdo se chtějí nadýchnout vánoční atmosféry 
a obdivovat tradici starých řemesel a umění lidských rukou.

těšíme se na vás a vaši návštěvu!

pondělí 14. 12. v 9 hodin
StRojíME vánoČní StRoMEČEK

středa 16. 12. čtvrtek 17. 12. v 9 hodin
PEČEME a ZdobíME vánoČní 

cuKRoví

čtvrtek 17.12. ve 12.30 hodin
vánoČní PoSEZEní u StRoMEČKu

zazpíváme si koledy, ochutnáme 
vánoční cukroví a zapijeme 

ho dobrým vánočním punčem

Dovoz a odvoz na programy za-
jistíme po předběžné domluvě 

na tel. číslech 581 762 160 nebo 
720 126 475.

Každé úterý a pátek od 9 hodin 
ZdRavotní cvIČEní 
pod vedením cvičitelky. 

Přijďte ve vhodném oblečení.

Každý čtvrtek od 9 hodin 
duchovní SEtKávání



12/09 Kojetínský zpravodaj

21

centrum sociálních služeb

cvičení na dPS 
j. Peštuky
Ve středu 14. října 2009 se na 
domě s pečovatelskou službou na 
J. Peštuky konalo cvičení Útvaru 
operativního zásahu Městské 
policie Zlín ve spolupráci s měst-
skou policií Kojetín a HSZ Kojetín.
Útvar operačního zásahu MP Zlín 

Projekt olomouckého 
kraje v dPS 
dr. E. beneše 
V roce 2009 podpořil Olomoucký 
kraj projekt „Prevence před soci-
ální izolací seniorů a zdravotně 
postižených občanů“ a přispěl 
částkou 25 000 Kč na výměnu již 
nevyhovující podlahové krytiny ve 
Víceúčelové klubovně na Domě 
s pečovatelskou službou, nám. Dr. 
E. Beneše 3, Kojetín. Zpracovate-
lem a předkladatelem tohoto pro-
jektu bylo Centrum sociálních slu-
žeb Kojetín. 
Víceúčelová klubovna slouží k se-
tkávání seniorů, zdravotně posti-
žených občanů, dětí ze znevýhod-
něného sociálního prostředí, pro 
pořádání kulturních a společen-

ských akcí, dále také k pravidelným 
schůzkám řídící skupiny KPSS ve 
městě Kojetín. V této klubovně byl 
v rámci projektu „Modernizace ma-
teriálního a technického zázemí pro 
rozvoj sociálních služeb ve městě 
Kojetín“ zřízen v roce 2005 interne-
tový koutek se čtyřmi počítači, kte-
rý mohou využívat zdarma klienti 
CSS, senioři a zdravotně postižení 
občané, uchazeči o zaměstnání ve-
dení v evidenci ÚP, žáci základních 
a středních škol a další partneři pro-
jektu. 
Do této Víceúčelové klubovny Ev-
žen Tošenovský na konci  října to-
hoto roku osobně přivezl  sponzor-
ský dar, a to LCD televizor, který již 
v rámci návštěvy města Kojetína 11. 
května 2009 organizaci přislíbil. Te-
levizor bude sloužit především výše 
uvedeným skupinám, které klubov-

Poslechové odpoledne
Na sychravé podzimní pondělí připra-
vilo Centrum sociálních služeb Kojetín 
„Poslechové odpoledne“. Tato akce  
se konala ve Víceúčelové klubovně a 
zúčastnilo se jí 12 seniorů. Jako host  
byla pozvána Eva Řezáčová, která 
účastníkům Klubu důchodců a seni-
orům z řad veřejnosti, zpříjemnila po-
sezení u kávy čtením povídek od zná-
mého tovačovského  autora Bohumíra 
Štégera. 
Akce se všem velmi líbila a bude se 
opakovat pravidelně 1x za 2 měsíce.

Lenka Slováková

nu navštěvují a také k různým ško-
lením nejen pro zaměstnance CSS.

Lenka Slováková

má 12 členů a zabývá se záchra-
nou osob z výškových budov, při 
požárech a jiných krizových situa-
cích. Při cvičení na DPS J. Peštuky 
došlo k záchraně osoby z balkonu 
v 1 poschodí, slaňování osob ze 
střechy DPS a vyproštění osoby 
z výtahové šachty. Cvičení proběh-
lo úspěšně bez účasti obyvatel.

Lenka Slováková
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církev Československá husitská
náboženská obec cČSh Kojetín a tovačov

PRoGRaM SEtKání v PRoSIncI 2009
30. 11.,7. 12., 14. 12. a 21. 12.* 2009 (pondělí) 

duchovní výchova
od 13.30 hodin na ZŠ Svat. Čecha 8. A.

1. 12., 8. 12., 15. 12. a 22. 12.* 2009 (úterý)
duchovní výchova

od 12.45 do 13.30 hodin na ZŠ Sladovní ulice (5. a 8. třída)

 2. 12., 9. 12., 16. 12. a 30. 12. 2009 (středa)
Modlitby a zpěvy z taizé 

od 18.00 hodin v Husově sboru

3. 12., 10. 12. a 17. 12. 2009 (čtvrtek) 
biblická hodina 

od 16.00 hodin na faře

6. 12. 2009 neděle sv. Milukáše
2. adventní bohoslužby 

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

6. 12. 2009 neděle sv. Milukáše
2. adventní  bohoslužby  

od 10.00 hodin v Husově sboru

7. 12. 2009 (pondělí) 
adventní pobožnost

od 15.00 hodin v DS Tovačov (společenská místnost)

13. 12. 2009 (neděle)
3. adventní  bohoslužby  

od 10.00 hodin v Husově sboru

20. 12. 2009 (neděle) 
4. adventní bohoslužby v Polkovicích

 od 8.15 hodin (obřadní síň Obecního úřadu)

20. 12. 2009 (neděle)
4. adventní  bohoslužby  

od 10.00 hodin v Husově sboru

23. 12. 2009 (středa)
Modlitby a zpěvy z taizé  s večerní meditací

od 18.00 hodin v Husově sboru

24. 12. 2009 (čtvrtek)
Půlnoční bohoslužby 

od 22.00 hodin v Husově sboru

25. 12. 2009 (pátek) 
boží hod vánoční - Slavnostní bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

27. 12. 2009 (neděle)
 bohoslužby 

od 10.00 hodin v Husově sboru

3. 1. 2009 (neděle) 
nový rok - bohoslužby

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

3. 1. 2009 (neděle) 
nový rok - bohoslužby

od 10.00 hodin v Husově sboru

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

„Všem srdečně přejeme radostné prožití svátků vánočních a šťastný Nový rok.
 „Milost a pokoj našeho Pána Ježíše Krista, buď vždy s Vámi.“

FÚ a RS CČSH v Kojetíně a Tovačově

„Setbě se bude dařit, réva vydá své ovoce, země vydá úrodu a nebe vydá rosu. To všechno dám pozůstatku tohoto 
lidu za dědictví. Jako jste byli mezi národy kletbou, dome judský a dome izraelský, tak také budete požehnáním, až 

vás zachráním. Nebojte se a vzchopte se!“ Zachariáš 8,12-13

* v případě prázdnin na faře (vánoční besídka s nadílkou)
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Sport - třetí titul

tj Sokol Kojetín - oddíl základního lyžování

1) LyŽařSKý výcvIK
PřEdšKoLáKů a dětí 1. třídy.

Děti se učí základům lyžování a pohybu na lyžích
vůbec ve 4-5 jednodenních kurzech (dle zájmu).

Doprovod rodičů u tohoto kurzu
 je podmínkou.

2) výcvIK dětí, 
který je veden lyžařskými instruktory

s dlouholetou praxí a probíhá 
v areálech vhodnýchpro výuku 

začátečníků a mírně pokročilých
(vhodné pro děti od 12 do 14 let).

3) PoKRoČILýM a ZdatnýM LyŽařůM
nabízíme 5 zájezdů do známých 

lyžařských středisek Beskyd, 
Javorníků a Jeseníků.

 Program zájezdu není organizován, 
volba sjezdovek či běžeckých tras  

je na plně účastnících.

Přihlášky a informace: od 4. listopadu 2009:
vzdělávací a informační centrum Kojetín,

Masarykovo nám. 8, Kojetín, tel: 581 202 202.
Předpokládaná uzávěrka přihlášek 

je 13. prosince 2009, jinak do naplnění
 kapacity autobusu. 

První zájezd je plánován na 9., příp. 10. ledna 2010 
budou-li sněhové podmínky. 

Informace o odjezdech a místech 
jednotlivých zájezdů budou upřesňovány 

vždy několik dní předem.

cena: dítě 650 Kč, doprovod 450 Kč,
dospělý účastník 1.400 Kč

(Úhrada nákladů na vleky není součástí vkladu.)

  upozornění: Účastníkům nabízíme zapůjčení 
lyží a bot.Půjčovna bude otevřena od 14. 11. 2009

každou sobotu od 10 -12 hodin nebo po telefonické 
dohodě.

Informace: Bronislav Bobiš, telefon: 777 116 443
www.sokolkojetin.estranky.cz

v roce 2010 připravujeme opět tradiční jednodenní lyžařské zájezdy! 

Již třetí titul mistra světa v kanoistice veteránů doká-
zal získat Zdeněk Ševčík. 5. a 6. září 2009 se v Rači-
cích konalo Mistrovství světa veteránů na krátké tratě. 
V nejtechničtější disciplině - kanoi jednotlivců (šířka 
lodi je pouhých 35 cm) rozhodovaly v závodě na 200m  
o umístění přírodní podmínky. Ve velkém větru a vlnách 
kanoista SK Morava Kojetín dojel na druhém místě. Ve 
vítězství mu zabránila zátěž v podobě nabrané vody 
v lodi. 
Radost a zlatou medaili přinesla účast v posádce čtyř-
kanoe, kde na trati 200 m zvítězili a dokázali porazit 
nejen ostatní posádky, ale i své mladší reprezentační 
kolegy.
Trať 2000 m už prověří závodníky dokonale. Sílu  

a výbušnost je nutno prokázat při startu a vytrvalost po 
celou trať. Oboje prokázal Zdeněk Ševčík a stal se mis-
trem světa s velkým náskokem nad svými soupeři. 
Soutěže veteránů jsou rozděleny do věkových kategorií 
po pěti letech. Svým výkonem Ševčík dokázal porazit 
i mnohem mladší soupeře. Dosažený čas by v každé 
věkové kategorii i včetně nejmladších nad 35 let stačil 
na 6. místo. 
V dnešním přetechnizovaném světě, je dobrá každá 
sportovní aktivita. Kanoistika poskytuje dostatek pohy-
bu v přírodním prostředí. Na příkladu Zdeňka Ševčíka 
je vidět, že se správnou motivací a vůlí lze sportovat pro 
zdraví i dobré výsledky.

Miloslav Oulehla

„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám!“

tříkrálová sbírka 2009

V Kojetíně a okolních vesnicích vyjdou králové  
do ulic a zazvoní u vašich  dveří

v sobotu 9. ledna 2010

Každý vedoucí skupinky je vybaven průkazkou 
a zapečetěnou pokladničkou.

Otevřete prosím svá srdce a přispějte tak těm, 
kteří se bez vaší pomoci neobejdou.
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Inzerce

technis Kojetín spol. s r. o.
Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín

tel. 581 762 012, provoz@technis.kojetin.cz

nabíZí K PRodEjI nádoby na odPad:
  - popelnice pozinkovaná 110 lit.
  (cena s daní 850 Kč)
 - popelnice plastová s kolečky 120 lit.
  (cena s daní 890 Kč)
 - popelnice plastová s kolečky 240 lit.
  (cena s daní 1130 Kč)

technis Kojetín
spol. s r.o.
nabízí k pronájmu

voLnou PLochu
v aREáLu FIRMy

cca 5 000 m2.
Prostor je oplocen,

v případě dohody je možno
zabezpečit ostrahu.

bližší informace: 
Technis Kojetín spol. s r.o.

Padlých hrdinů 638,
752 01 Kojetín

tel. 581 762 012 
e-mail: provoz@technis.kojetin.cz

dáLE FIRMa nabíZí SLuŽby v oboRu:
   - kontejnerová doprava
   - nákladní autodoprava
   - práce stav. stroji UNC
   - práce montážní plošinou MP13
   - prodej písků a kamenné drti
   - služby v oblasti veřejné zeleně

ZAHRADNICTVÍ 
SVOBODNÍK 

KOJETÍN
- provádí: 

STROJNÍ BROUŠENÍ 
ŘETĚZŮ

NA MOTOROVÉ PILY
A KOTOUČOVÉ PILY

různých průměrů (HSS)

- oznamuje, že od
5. PROSINCE 2009 

BUDE ZAHÁJEN 

PRODEJ 
VÁNOČNÍCH 
STROMKŮ

Adresa: Padlých hrdinů 
152, 752 01 Kojetín

Telefon: 608 772 198
Otevírací doba:

 denně 8 - 17 hodin
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Inzerce

Sborník  Kojetín v proměnách času
(1233 - 2008)

Sborník byl zpracován k 775. výročí
od první písemné zmínky o Kojetíně.

Sborník vydalo Městské kulturní středisko Kojetín v květnu 2009.
Záměrem redakce sborníku bylo nejen zmapovat  minulost,  

ale také zdokumentovat přítomnost města. 
Kniha je v prodeji na informacích Vzdělávacího a informačního centra

v Kojetíně za cenu 300 Kč. 

FIRMA HG STYLE Kojetín 
všechny srdečně zve 

na Předvánoční 
výProdeJ kabelek 

a PeněŽenek,
 

který se koná v úterý 
15. prosince 2009 

od 10.00 do 18.00 hodin 

v salónku hotelu Pivovar

Dovolujeme si vás pozvat 
na večer plný mlsání a zábavy 

SILvEStR 2009
v hotelu Pivovar

k tanci vás bude nutit 
dj Petr Zakopal 

(moderátor rádia KISS HÁDY)

na programu bude i KaRaoKE 
(zpívání o ceny)

Předprodej vstupenek  
a bližší informace v recepci hotelu
s 15% slevou od 1. do 23. prosince 2009

těšíme se na vás!
Za personál hotelu vás srdečně zve

jarmila  hodanová

ŘÍŠE KLIDU

  MASÁŽE:
  ● zad
  ● šíje
  ● celého těla
 

TEELFON: 773 661 291
                  603 367 296

Pracovní doba: 15 - 19 hodin

MASÁŽE
EVA MIKULKOVÁ - ZONKOVÁ

Nabízím veškeré 
kadeřniské služby

přímo u Vás doma
    - stříhání
    - barvení
    - melír
    - trvalá
           - společenské účesy

Jana Křepelková
tel: 728 403 671
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Kormoráni

andrea večerková
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vítání občánků

vzpomínka

V sobotu 14. listopadu 2009 byly slavnostně přivítány 
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Foto: J. Večeřová

barbora Peterková Filip Kettner

jakub barták Matouš Zítka

Tak, jak Ti z očí zářila láska a dobrota,
tak nám budeš scházet do konce života.
Poslední sbohem jsi nám nestačil dát,

zaplakal každý, kdo Tě měl rád.

Dne 16. prosince 2009 si připomeneme 10. výročí, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný syn, tatínek, bratr, strýc a švagr

pan Miloš Klech z Kovalovic
S láskou a úctou vzpomínají rodiče, syn, bratr a sestry s rodinami.

      Přejeme všem čtenářům Kojetínského zpravodaje 
hezké vánoční svátky 

a do nového roku hodně zdraví a úspěchů.
Redakční rada 

Kojetínského zpravodaje

Blahopřejeme!


