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Po poněkud nepřesvědčivém výkonu, trvajícím od listopa-
du až do konce roku 2009, se výkon „paní Zimy“ dostal  
do plných obrátek a po celý leden nás zásobovala sně-
hem, mrazem, a dlužno sportovně uznat, že občas jasně 
vítězila. I takto sportovní či olympijskou terminologií může-
me označit zimu 2009/2010. Po několika letech (od roku 
2006) byl v rámci zimní údržby odvážen z některých míst 
sníh mimo město. Hasiči odstraňovali ze střech obrovité 
rampouchy a visící namrzlý sníh. Radost z takové zimy 
určitě nemají řidiči, kterým mnohdy jejich vůz úplně zapadl, 

na druhé straně dovádějící koně za Kojetínem si starosti 
ze sněhové nadílky nijak nedělali. A když jsme tím sportem 
začali - „sláva vítězům, čest, poraženým“, i zima najde na-
konec svého přemožitele v jaru. Nevím jak kdo, ale já mu 
budu hodně fandit. 

Město Kojetín děkuje všem občanům, kteří, ač už to není 
jejich povinnost, vzorně uklízeli chodníky u svých domů  
a pomohli tak se zimní údržbou v této nelehké situaci.

Jiří Šírek
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Z jednání Rady města Kojetín
Rada města Kojetín se na svém 70. zasedání konaném dne 13. ledna 2010 

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- uložila odboru VŽPD zabezpečit 
kontrolu plnění Plánu zimní údržby 
místních komunikací, zajistit schůd-
nost  frekventovaných chodníků  
a komunikací ve městě,
- souhlasila s návrhem rozpočtu 
Města Kojetína na rok 2010: příjmy 
91 284,32 tis. Kč a výdaje 85 306,72 
tis. Kč, financování 5 977,60 tis. Kč, 
- souhlasila - s návrhy rozpočtů pe-
něžních fondů Města Kojetína: Soci-
álního fondu na rok 2010, Ekologické-
ho fondu na rok 2010, Prevence kri-
minality na rok 2010, Fondu rozvoje 
bydlení na rok 2010,
- vzala na vědomí rozpočtový výhled 
na roky 2011 a 2012,
- předloží návrhy rozpočtů na rok 
2010 a rozpočtový výhled zastupi-
telstvu města dne 26. ledna 2010 ke 
schválení,
- vzala na vědomí zprávu o stavu 
veřejného pořádku ve městě, činnost 
MP a PČR v roce 2009 a předloží na 
ZM 01/10,
- vzala na vědomí informaci o od-
stoupení od žádosti o odprodej části 
pozemku p. č. 603/11, ost. plocha, ul. 
Dudíkova, k. ú. Kojetín,
- uložila odboru majetku jednat  
ve věci pronájmu pozemku pod mani-
pulační plochou za prodejnou samo-
obsluhy na sídlišti Sever, p. č. 211/7  
a 211/9, ost. plocha a kontakto-
vat Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových v záležitosti pře-

vodu pozemku parcela č. 211/8, 
- schválila uzavření Smlouvy o uza-
vření budoucí smlouvy o zřízení věc-
ného břemene mezi Městem Kojetín  
a ČEZ Distribuce, a. s., kdy pozemky  
p. č. 5766/1, 5682/4, vše ostatní plo-
cha, k. ú. Kojetín, budou dotčeny stav-
bou č. IE - 12-8001947, akce  „Koje-
tín, Přerovská - rekonstrukce NN“,
- vzala na vědomí důvodovou zprávu 
k návrhu Obecně závazné vyhlášky 
č. 1/2010, kterou se stanovují pravidla 
pro pohyb psů na veřejném prostran-
ství, ve které jsou uvedeny povinnosti 
a zákazy při pohybu psů na veřejném 
prostranství, vyplývající ze speciál-
ních předpisů a stanovisko odboru 
VŽPD k jejímu vydání,
- nesouhlasila s předložením návrhu 
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010, 
kterou se stanovují pravidla pro pohyb 
psů na veřejném prostranství zastupi-
telstvu města ke schválení,
- schválila uzavření dodatku č. 2  
ke Smlouvě o závazku veřejné služby 
na úhradu ztráty ostatní dopravní ob-
služnosti ve veřejné linkové dopravě 
zajišťované FTL - First Transport Li-
nes, a. s. na linku Prostějov - Zlín, spoj 
11 a 24 za cenu 25.524 Kč pro období 
od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010,
- trvala na výši příspěvku z rozpočtu 
Města Kojetína na úhradu prokazatel-
né ztráty ostatní dopravní obslužnos-
ti v rozsahu navržených finančních 
prostředků v rozpočtu města na rok 

2010, pro dopravce Veolia Transport 
Morava a. s.,
- vzala na vědomí zprávu komisí RM 
o činnosti za rok 2009,
- schválila plány činnosti komisí RM 
na rok 2010, 
- souhlasila se zrušením pracoviště 
místní knihovny v Kojetíně II - Popův-
ky, 
- souhlasila s uzavřením Smlouvy  
o partnerství bez finančního příspěv-
ku mezi Krajskou Pedagogicko-psy-
chologickou poradnou Zlín a Základní 
školou Kojetín, náměstí Míru 83, 
- nesouhlasila s vydáním OZV, kte-
rou se zakazuje požívání alkoholic-
kých nápojů na veřejných prostran-
stvích.                                   Jiří Šírek

Informace pro občany
Vážení občané, 
jistě vás nemusím upozorňovat, že za-
čala opravdová zima a že se všichni 
musíme dobře starat o své zdraví, od 
toho se pak odvíjí vše v našem životě. 
Ovšem nedá mi, abych vám nepřipo-
mněla, že je takovou naší morální po-
vinností poskytnutí pomoci přežít zimu 
těm nejmenším tvorečkům - ptákům. 
Čím je menší pták, tím více potřebu-
je energie, aby dokázal udržet stálou 
tělesnou teplotu. Proto je dobré přikr-
movat je pravidelně, a to od listopadu 
aspoň do března. Z odborných ornitolo-
gických článků jsem se dočetla, že např. 
sýkora musí shánět potravu téměř celý 
den, kos musí pozřít různých bobulí asi 
dvakrát víc, než sám váží. Jako krmivo 

je vhodná například slunečnice, vylou-
pané vlašské ořechy, speciální směsi, 
které nabízejí specializované obchody 
nebo lojové koule se semínky.
Ještě bych vás chtěla upozornit, že 
do krmítek nepatří např. slané a ko-
řeněné zbytky, chleba, knedlíky, těs-
toviny, neuvařená rýže. Tyto potravi-
ny nepomohou, ale naopak ubližují. 
V trávícím traktu ptáčků nabobtnají  
a mohou vést k jejich úhynu.
Krmítka, která si pořídíte, umisťujte tak, 
aby byly chráněny před vlhkostí a ne-
měly do nich přístup kočky.
Krásnou zimu a pevné zdraví přeje za 
odbor životního prostředí Eliška Izso-
vá.    

Eliška Izsová

Tajemnice 
Městského úřadu 

Kojetín
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
NA POZICI

úČETNÍ 
fINANČNÍhO 

OdBORu
 MĚsTsKÉhO úŘAdu KOjETÍN

druh práce: 
- účetní

Charakteristika práce:
- samostatné zajišťování 

komplexní mzdové agendy,
- finanční hospodaření města.

Kvalifikační předpoklady:
- střední vzdělání s maturitní 

zkouškou (ekonomický směr).
Termín pro podání přihlášky: 
- do 5. února 2010 do 13.30 hodin.

Bližší informace:
Drahomíra Fíková, 

vedoucí finančního odboru,
telefon: 581 277 450,

e-mail: d.fikova@radnice.kojetin.cz 
a na webových stránkách 

Města Kojetín 
www.kojetin.cz,

 sekce aktuality - výběrové řízení.
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Informace k vyhlašování nejlepších sportovců 
Vážení sportovní přátelé, rok 2009 
je za námi a v žádném směru neu-
škodí malá bilance. Zvlášť ve spor-
tu je dobré trochu se občas zastavit  
a zhodnotit uplynulé měsíce. dou-
fám, že na následující výzvu zare-
agujete tak, abychom se mohli na 
jaře znovu sejít v sále sokolovny  
a společně zhodnotit uplynulý rok 
ve sportu a ocenit vámi nominova-
né sportovce a osobnosti. Takže 
neváhejte, zamyslete se a navrhuj-
te naše úspěšné sportovce podle 
následujících kritérií. 
RM Kojetína schválila Zásady pro 
vyhlašování nejúspěšnějších spor-
tovců a osobností v oblasti sportu 
města Kojetína (dále jen Zásady), 
které určují postup pro vyhlašování 
výzvy k předkládání návrhů, orga-
nizační zajištění, postup vyhlášení 
nejúspěšnějších sportovců (včetně 
kategorií a kritérií) a vyhodnocení 

nominací. Plné znění těchto zásad je 
zveřejněno na www.kojetin.cz
Návrh na ocenění může podat: 
každá fyzická a právnická osoba, 
která zašle řádně vyplněný nomi-
nační formulář (přílohy 1-5 Zásad; 
tiskopisy jsou zveřejněny ke stažení  
na www.kojetin.cz) na adresu: Měst-
ský úřad Kojetín, odbor vnitřních věcí, 
školství a kultury, Masarykovo nám. 
20, 75201 Kojetín. Počet návrhů  
na ocenění v jednotlivých katego-
riích není omezen, každý návrh  
na ocenění musí být podán na samo-
statném formuláři. Údaje uvedené ve 
formuláři musí být ověřitelné (např.  
u představitelů klubu nebo oddílu,  
na internetu apod.). 
Termín pro zaslání návrhů:  
do 28. února 2010 je nutno předlo-
žit návrhy na ocenění za sportovní 
úspěchy v roce 2009).
Vyhlašované kategorie:
- sportovní naděje (do 15 let),
- jednotlivci za sportovní úspěchy 
v roce 2009 - do 19 let věku včetně,
- jednotlivci za sportovní úspěchy 
v roce 2009 - věk 20 let a starší,
- sportovní kolektiv za sportovní 
úspěchy v roce 2009,
- osobnost v oblasti sportu - za mi-
mořádné zásluhy o rozvoj kojetín-
ského sportu.

Kdo může být navržen na ocenění: 
Do hodnocení budou zařazeni:
- v kategorii sportovních nadějí čle-
nové oddílů a klubů, které působí na 
území města Kojetína (např. spor-
tovci, kteří dosud nedosáhli výraz-
ného sportovního úspěchu, ale vyvíjí 
příkladnou sportovní aktivitu),
- sportovci, kteří jsou členy sportov-
ního oddílu nebo klubu, který působí 
na území města Kojetína,
- za výrazné sportovní úspěchy  
i ostatní sportovci, kteří mají trvalé 
bydliště v Kojetíně,
- sportovní kolektivy, které reprezen-
tují sportovní kluby působící na úze-
mí města Kojetína,
- osobnosti, které se zasloužily o roz-
voj sportu ve městě Kojetíně (trenéři, 
funkcionáři, organizátoři sport. akcí  
apod.).                                

Jiří Šírek

Informace pro občany

Město Kojetín a MěKS Kojetín pořádají 

18. ROČNÍK PŘEHLÍDKY
AMATÉRSKÝCH 

DIVADELNÍCH SOUBORŮ

DIVADELNÍ KOJETÍN 2010
Týden divadla se bude konat 

16. - 21. března 2010
Postupová přehlídka s výběrem 

na Divadelní Děčín 
sál Sokolovny Kojetín

Program přehlídky bude zveřejněn
 během února 2010

Prožijte s námi svátek divadla 
v našem městě

a přijďte podpořit divadelní soubory 
v soutěžním klání. 
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Kroměřížská dráha, o. s. informuje
Anketa k vlakové
zastávce Kojetín-sever

V měsíci prosinci 2009 proběhla 
v lokalitě Sever města Kojetína an-
keta, jejímž posláním bylo zmapovat 
zájem obyvatel této městské části  
o vlakovou zastávku, kterou je mož-
né postavit v místě pomyslného kří-
žení Polní ulice s tratí do Tovačova.
Anketu jsme se snažili dělat co nej-
objektivněji a upřednostnili jsme 
osobní konzultaci s obyvateli před 
neadresným rozdáváním lístků sty-
lem „sehnat co nejvíce kladných 
odpovědí bez ohledu na skutečný 
zájem“. Celkem bylo mezi obyvatele 
Sídliště Sever rozdistribuováno té-
měř 1500 anketních lístků, kterých 
se do konce roku vrátilo do sběrných 
míst v prodejně Albert a na vlakovém 
nádraží celkem 407.
Na první otázku o tom, mají-li jednot-
liví obyvatelé o zřízení zastávky zá-
jem, odpovědělo:
- 386 dotazovaných, že jsou jedno-
značně pro zřízení zastávky,
- 13 dotazovaných bylo jednoznačně 
proti,
- 8 dotazovaných se vyjádřilo neroz-
hodně.
Druhá z otázek měla zmapovat zá-
jem o využití zastávky v případě její 
existence:
- 176 dotazovaných by zastávku vyu-
žívali ke každodennímu dojíždění,
- 68 dotazovaných k nepravidelnému 
dojíždění (alespoň 1x týdně),
- 137 dotazovaných by zastávku vyu-
žívalo k příležitostnému dojíždění,
- 15 dotazovaných bylo pro výstavbu 
zastávky přestože by ji nevyužívali,
- 4 dotazovaní se vyjádřili, že želez-
niční dopravu nepotřebují ke svému 
životu.
Na druhou stranu anketních lístků 
někteří z vás napsali otázky, na které 
vám odpovíme prostřednictvím we-
bových stránek www.prototypy.cz/
tovacovka.
Rozhodně bychom však alespoň 
ve stručnosti chtěli na tomto místě 
upřesnit některé nejasnosti, které 
jsme v povědomí obyvatel Severu 
objevili:
- zastávka Kojetín-Sever by v přípa-
dě jejího zřízení byla obsluhována 
vlaky od Kroměříže, které by dojely 
pouze na zastávku a odtud se vrace-

ly zpět do Kroměříže. Obnovení pra-
videlné osobní dopravy na celé trati 
do Tovačova je nereálné, ač bychom 
za to byli rádi,
- výstavba zastávky by (možná s vý-
jimkou krátkého prodloužení chod-
níku k zastávce) nezatížila rozpočet 
města Kojetína - většina zastávek, 
která byla v ČR v posledních měsí-
cích postavena, byla financována ze 
Státního fondu dopravní infrastruktu-
ry nebo z rozvojových fondů Evrop-
ské unie,
- v případě, že by se podařilo výstav-
bu zastávky prosadit, byla by tato po-
stavena nejdříve v roce 2013, příští 
rok to rozhodně být nemůže.
Občanské sdružení Kroměřížská 
dráha upřímně děkuje vám všem, 
kteří jste v anketě vyjádřili svůj názor, 
ať už byl jakýkoliv!
Téměř třetina navrácených vypl-
něných anketních lístků je, myslí-
me, velký úspěch a jasně to svědčí  
o tom, že obyvatelům Severu není 
otázka „bezprostředního spojení se 
světem“ lhostejná. Navíc nás vel-
mi potěšil fakt, že dle průzkumu by 
v případě zřízení zastávky a zajištění 
její kvalitní dopravní obsluhy zcela 
jistě byla překonána ona „magická“ 
hranice 200 cestujících za den, kdy 
už je existence zastávky opodstatně-
ná a efektivní. 
Z rozhovorů s obyvateli Sídliště Se-
ver kromě většinou potěšujícího zá-
jmu o zastávku vyplynulo také několik 
méně potěšujících poznatků, z nichž 
rozhodně za zmínku stojí fakt, že se 
nám několik desítek obyvatel svěři-
lo s tím, že v okolí kojetínského vla-
kového nádraží přišli o jízdní kolo, 
kterým si urychlovali cestu na vlak  

a z vlaku domů. Někteří obětovali kol 
dokonce několik. 
Kromě pokračování ve snaze prosa-
dit výstavbu zastávky Kojetín-Sever 
pro vás na Kojetínsku v tomto roce 
naše občanské sdružení připravuje 
tyto akce:
- 22. května 2010 se do Tovačova vů-
bec poprvé zvláštním vlakem projede 
valašskomeziříčská parní lokomotiva 
„Matěj“ 433.002 (na fotce), který vás 
kromě Tovačova může svézt také do 
Zdounek, odkud vás historické auto-
busy dále dopraví až do obce Divoky 
na tradiční Pohádkový les,
- 14. a 15. srpna 2010 opět vyrazí 
na trať z Kojetína do Tovačova histo-
rický červený motoráček „Hurvínek“,  
a to při příležitosti 12. ročníku festi-
valu Tovačovský portál a tradičních 
Kojetínských hodů,
- zřejmě 23. a 24. října 2010 budeme 
jezdit do Tovačova na Výlov Hradec-
kého rybníka historickým rychlíkovým 
motorovým vozem. Pokud se podaří 
zajistit dostatek financí, rádi bychom 
v tyto dny jízdou vláčku se znovu-
oživenou malou parní mašinkou 
314.303 oslavili 115. výročí místní 
dráhy Kojetín - Tovačov (v opačném 
případě si toto výročí připomeneme 
už při květnové jízdě),
- v říjnu 2010 společně se SRPF 
opět uspořádáme Mistrovství Kojetí-
na ve hrách pexeso a město-jméno 
na Domě sv. Josefa.
Podrobnosti ke všem těmto ak-
cím naleznete na stránkách  
www.prototypy.cz/tovacovka.
Těšíme se na vás!

Za Kroměřížskou dráhu, o.s.
Rostislav Kolmačka
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došlo do redakce
136. výroční valná
hromada sdh Kojetín

V sobotu 9. ledna 2010 proběhla 
v budově hasičské zbrojnice v Ko-
jetíně 136. výroční valná hromada 
Sboru dobrovolných hasičů Kojetín. 
Mezi hosty nechyběl starosta města 
Mojmír Haupt, ani Roman Váňa, po-
radce hejtmana Olomouckého kraje 
v oblasti požární ochrany a asistent 
poslankyně parlamentu ČR. 
Hlavním úkolem valné hromady bylo 
shrnutí a vyhodnocení činnosti za 
uplynulý rok, připomenuly se událos-
ti, které se odehrály, zvláště úspěšné 
oslavy 135 let trvání našeho sboru, 
vzpomenulo se také na předčasně 
zemřelého dlouholetého člena sbo-
ru Cyrila Minaříka. Během schůze 
zazněla výroční zpráva, v níž bylo 
připomenuto všech 44 zásahů, kte-
ré jednotka SDH Kojetín v roce 2009 

úspěšně zvládla, bylo to například 
13 požárů, z toho 7 na území města, 
dále různé technické pomoci a pře-
devším červnové povodně, jejichž 
následky naše jednotka odstraňova-
la v Hustopečích nad Bečvou. Tři dny 
plného nasazení, vynášení zaplave-
ného majetku občanů, čerpání skle-
pů i studní a mnoho další práce, bylo 
dobrou pomocí pro postiženou obec 
a její obyvatele a pro naší jednotku 
jen potvrzením, že naše činnost má 
skutečně smysl. 
V rámci výroční valné hromady byl 
starostou města naší zásahové jed-
notce předán symbolický klíč od no-
vého dopravního automobilu Ford 
Transit, rok výroby 2004,  který byl 
pořízen z dotace Olomouckého kra-
je a z finančních prostředků města 
Kojetína, nahradí tak 29 let staré  
a vysloužilé dopravní vozidlo značky 
Avia. Chceme tímto ještě jednou po-
děkovat Olomouckému kraji a městu 

Kojetín za pořízení tohoto vozidla, 
které nám pomůže lépe a operativ-
něji vykonávat zásahovou činnost 
směřující k ochraně života a zdraví 
obyvatel, jejich majetku i k ochra-
ně životního prostředí. A to nejen  
ve městě samotném, ale i v celém 
regionu, vždy tam, kde nás bude po-
třeba. 

Pavel Baďura
zástupce velitele

Tříkrálová sbírka 
v uhřičicích 

V sobotu 9. ledna 2010 probíhala  
i v Uhřičicích Tříkrálová sbírka pod 
vedením Věry Tiché a starosty obce 

Ctirada Chalánka. Každým rokem 
chodí vždy tři skupinky králů s dospě-
lým doprovodem a zapečetěnou ka-
sičkou a ani letos tomu nebylo jinak. 
Nejdříve starosta vyhlásil obecním 
rozhlasem Tříkrálovou sbírku a poté 
děti zazpívaly písničku. Počasí však 
králům moc nepřálo, chodníky i cesty 
byly namrzlé a do toho padal mokrý 
déšť. O to více byli lidé pohostinní  
a příjemní, děti dostaly mnohdy teplý 
čaj, cukroví, koláče a hlavně příspě-
vek do kasičky. Všechny tři skupinky 
byly pozvané na pohoštění k Drahuš-
ce Tobolákové, na něco teplého do ža-
ludku, cukroví a chlebíčky. Tím bych 
jí chtěla poděkovat za její každoroční 
pohostinnost a štědrost, kterou spo-

lečně s manželem králům chystají. 
Pak už se všichni vydali společně na 
mistní Obecní úřad, kde se za kont-
roly Ctirada Chalánka a Věry Tiché, 
pověřené Kojetínskou Charitou počí-
tali vybrané peníze. Letos se vybralo 
úctyhodných 10.261 Kč, a to i při tak 
špatné ekonomické situaci. Loni se 
vybralo o 800 Kč méně. Děkuji všem, 
kteří tříkrálovým skupinám otevřeli 
dveře i svá srdce a přispěli nejen fi-
nanční částkou. Dětem bych chtěla 
poděkovat, že se i v takovém počasí 
svěřeného úkolu zhostily na jedničku  
a celý průběh sbírky zvládly.

Marie Šestořádová

Advent v ZŠ a MŠ 
Křenovice

Pestrý předvánoční  program prožily 
děti v Křenovicích. V pátek 4. pro-
since navštívil děti svatý Mikuláš 
s andělem a čerty. Děti si společně 
zazpívaly a zatančily s čerty u rozsví-
ceného stromečku, který jim Ježíšek 
každoročně donese už na Mikuláše. 
Protože v Křenovicích jsou samé 
hodné děti, čerti si v pytli žádného 
nezbedu neodnesli. Mikuláš slíbil, že 
přiští rok s andílky a čerty určitě přije-
de zase.

Večer je čekalo tradiční rozsvěco-
vání vánočního stromu u obecního 
úřadu. Děti zazpívaly zimní a vánoční 
písničky a přiblížily nám vánoční čas. 
Rodiče a místní občané si našli čas 
na společné zastavení v předvánoč-
ním shonu. Na všechny čekalo zahřátí  
u horkého čaje a napečených per-
níčků, které upekly děti ze základní 
školy. Velkým zážitkem pro děti bylo 
v pondělí 7. prosince vystoupení 
loutkového divadla s biblickým pří-
během narození Ježíška. Děti se pře-
nesly o dva tisíce let zpět do Betléma 
a společně s Pannou Marií, sv. Jo-
sefem a pastýři zazpívali Ježíškovi 

v jesličkách koledy. Jako pastýři se 
přišly děti s dárky poklonit Ježíško-
vi. Betlémský příběh - symbol lásky 
k bližnímu - rozzářil oči dětí a je krásný 
i v dnešní době.
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došlo do redakce
Adventní předvánoční čas zakončila 
besídka. Stalo se už tradicí, že děti 
z Mateřské a Základní školy v Křeno-
vicích, si připraví program a to nejen 
pro své rodiče a prarodiče, ale pro 
všechny, kteří si rádi v tomto před-
vánočním shonu najdou chvíli čas  
a připomenou si s námi, jak kouzel-
ný je čas Vánoc. Dramatický kroužek  
ve spolupráci se Školní družinou za-
hájil besídku čertovskou pohádkou 
„Taneček přes dvě pekla“, poté divá-
kům děti ze školky předvedly, že i malí 
čertíci umí nejen strašit, ale také tan-
čit a zpívat. Vánoční atmosféru pak 

navodily děti ze školy hrou koled na 
klávesy a flétny pod vedením paní Vi-
límkové ze Základní umělecké školy 
v Kojetíně. Naši nejmenší z mateřské 

školky nacvi-
čili čertovské 
tanečky a vá-
noční písnič-
ky. Také děti 
ze základní 
školy předná-
šely básničky 
a zazpívaly 
písničky, jež 
si samy do-
provázely na 
hudební ná-
stroje. Závě-

rečná vánoční písnička, kterou zazpí-
valy učitelky společně s dětmi dojala 
všechny přítomné diváky.
Srdečné poděkování patří dě-
tem, protože se jim vystoupení 
velmi povedlo a jen ti zasvěcení 
vědí, jakou píli a úsilí musely při 
přípravě vynaložit. Další dík patří 
i učitelkám za secvičení besídky  
a nemalé poděkování také divákům 
za jejich potlesk, u mnoha z nich 
i osobní pochvalu.
Vánoce jsou časem radosti, veselí, 
časem obdarovávání nejen dárky ale 
i kouskem lásky, která sídlí v našich 
srdcích.

Marta Daňková a Ivona Židlíková

Před nástupem do školy
Již po několik století se v různých ze-
mích světa na základě praktických 
zkušeností ustálil zvyk, že do první tří-
dy přicházejí děti ve stáří kolem šesti 
let. Kolem šestého roku se totiž dovr-
šuje vývoj psychických schopností dí-
těte tak, že je připraveno na výuku čte-
ní, psaní a počítání. Co všechno tento 
psychický vývoj zahrnuje? Ukazuje 
se, že dítě, které vstupuje do školy, by 
mělo být sociálně a pracovně zralé. To 
znamená, že se umí, byť jen na kratší 
dobu, soustředit, zajímá ho systema-
tičtější práce, vystupuje samostatněji 
a umí se přirozeně podřídit školním 
pravidlům. 
Do šesti let se také mohutně rozvíjí řeč 
dětí. Zvláště, když se jim povídají ane-
bo předčítají pohádky a příběhy pro 
děti vhodné. Mluvené slovo je pro děti 
blahodárné a nemůže ho nikdy nahra-
dit televize. 
I po stránce motorické se děti v tomto 
období nápadně vyvíjejí. Když si vzpo-
meneme, jakou ochranu potřebovaly 
v jednom roce, kdy nejistě chodily, ne-
uměly vyskočit, věci uchopovaly celou 
ručičkou a většinou jimi jen házely, 

uvědomíme si, jak velký pokrok udělá 
dítě v tomto období. Teď, před vstu-
pem do školy, nejen že jsou tělesně 
obratné, ale i manuálně zručné, rády si 
staví, kreslí, vystřihují, lepí a modelují.
To všechno pro úspěšný start ve ško-
le stále nestačí. Dnes jsou mezi naší 
veřejností stále známější pojmy jako 
dyslexie, dysgrafie a dysortografie. 
Jde o obtíže při nácviku čtení, psaní 
a počítání, které postihují často i děti 
nadané, u kterých bychom nepředpo-
kládali, že by jim učení nešlo. Příči-
nou těchto obtíží je nedostatečný vý-
voj sluchového a zrakového vnímání  
a rozlišování, orientace a představi-
vosti v ploše a prostoru. Nejde o to, 
že by dítě špatně slyšelo nebo vidělo, 
ale obtížně rozlišuje sluchem jednotli-
vé hlásky, ze kterých se slovo skládá, 
nebo není schopné rozlišovat tvary.
Sluchové vnímání řeči můžeme cvičit 
s dítětem tak, že si vymýšlíme slova, 
která začínají na stejnou hlásku, nebo 
později slova, která na stejnou hlás-
ku končí. Můžeme je naučit rozklá-
dat slabiku na hlásky, nebo opět zpět 
z hlásek sestavit slabiku. Slovní kopa-
ná, kdy se vymýšlí slovo na poslední 
slabiku předcházejícího slova, je také 

vhodným cvičením. 
Na rozvoj zrakového vnímání je vhod-
né rozlišovat obrázky, které se vzájem-
ně liší, vybrat ten, který mezi ostatní 
nepatří, později i rozlišuje obrázek, kte-
rý je obrácen vzhůru nohama. V další 
fázi pak dítě dokáže určit i změnu, a to 
zrcadlově obrácené kresby i písma.
Na cvičení představivosti jsou vhodné 
obrázky, které se skládají do jednoho 
celku z různých nastříhaných částí  
a to podle obtížnosti: kruh, pak čtverec, 
obdélník a konečně trojúhelník. Tato 
cvičení pomáhají dítěti rozvíjet jeho 
schopnost orientovat se v ploše a pro-
storu. Dítě tím cvičí svou matematickou 
představivost. Děti, které jsou úspěšné 
v počtech, musí mít představu početní 
řady, jenom tehdy mohou matemati-
ce rozumět. Pokud by se vám zdálo, 
že vaše dítě některé úkoly nezvládá  
a vy si nevíte rady, navštivte klinického 
psychologa nebo klinického logopeda 
nebo psychologa v pedagogicko - psy-
chologické poradně. Tito vám vaše 
dítě vyšetří, zjistí příčiny neúspěchů  
a poradí vám, jak je překonat.

Alena Hodanová Peprná
klinický logoped, Poliklinika Kojetín
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Rubrika zdraví - 3. díl
dornova metoda
dornova metoda je jemná, nebo-
lestivá, manuální technika, při které 
dochází k návratu obratlů a dalších 
kloubů do správné polohy a k vyrov-
nání statiky těla. 
Ošetření se provádí za aktivní účasti 
nejen terapeuta, ale také ošetřova-
ného. 
Dornova metoda přispívá k uvolně-
ní nejen fyzických, ale i psychických 
blokád, jež jsou nejčastější příčinou 
vzniku disharmonie v proudění ener-
gie, která se projeví v nedostateč-
ném zásobení živinami, chybnými 
informacemi a váznoucí detoxikací 
v orgánech, tkáních a konečně v sa-
motných buňkách. 
Dornova metoda je tedy terapií ce-
lostní, protože respektuje člověka  
ve všech úrovních, a proto se také  
ve všech úrovních projeví její účinek.
Po ošetření Dornovou technikou se 
provádí tzv. Breussova masáž, tato 
masáž je velmi příjemná a uvolňují-
cí.
dornovu metodu provádíme: 
- při bolestech zad, kyčlí, kolen, ra-
men, loktů, zápěstí, atd.,
- při skolióze,
- při rozdílné délce končetin (funkčně 
kratší noha),
- u vybočeného palce, 
- u patní ostruhy,
- u ischiatické bolesti,
- při bolestech hlavy a při migré-
nách,
- při mravenčení a při poruše citlivos-
ti rukou a nohou,
- při křečových žílách a otocích dol-
ních končetin,
- při střevních a žaludečních potížích 
(chronické), 
- při krátkozrakosti,
- při vysokém krevním tlaku.
dornovu metodu neprovádíme: 
- při osteoporóze v pokročilém sta-
diu,
- při akutním zánětu,
- při artróze v pokročilém stavu,
- při Běchtěrevově nemoci,
- při rakovině,
- při revmatoidní artritidě,
- u umělého kloubu, či obratle,
- u operace plotének a kloubů,
- u zlomenin,
- při akutních výhřezech ploténky.
Doba provádění techniky se pohybu-
je od jedné do dvou hodin.

Tradiční Čínská medicína
Čínská medicína je u nás známa 
především v podobě svých jednotli-
vých disciplín: akupunktura, Qi Gong, 
Tui Na. Méně však již známe její nej-
podstatnější část, a to základní teorii, 
či principy, na níž jsou tyto disciplíny 
založeny.
Čínská medicína je komplexní obor, 
dívá se na člověka jako na celek  
a nezapomíná ani na duši. Tradiční 
čínská medicína se zabývá tělem, 
duší a prostředím, které člověka neu-
stále obklopuje. Vychází z tisíciletých 
tradic, má své pevné teoretické kořeny  
a dlouhou a bohatou historii.
Vedle egyptské a babylonské medicí-
ny patří k nejstarším vůbec. Fakt, že 
existuje po tisíciletí a stále se používá 
i v dnešní době, mluví sám za sebe. 
Základní teorie čínské medicíny vy-
chází z předpokladu, že všechny 
tělesné a psychické pochody v orga-
nismu spolu komunikují, ovlivňují se  
a navzájem se prolínají. U člověka 
nehledáme až tak patologické projevy 
nemoci, ale snažíme se spíše nalez-
nout obraz (obrazy), pomocí něhož 
se nemoc projevuje. 
V praxi proto hodnotíme příznaky ne-
mocného, snažíme se je pojmenovat 
a zahrnout do obrazu nemoci. Dle ur-
čení správného obrazu nemoci může-
me naplánovat odpovídající léčbu.
Naleznutí obrazu nemoci nám pomá-
há pochopit, jak nemoc vznikla, jak se 
bude projevovat a také můžeme určit 
prognózu nemoci do budoucnosti.
Obraz nemoci = holistický pohled 
na člověka
Obraz nemoci zjistíme dle příznaků, 
na které si nemocný stěžuje. Napří-
klad klient udává závratě, třes konče-
tin, bolest hlavy, křeče, výpadky men-
struace, sklon k depresím a suché 
oči. Všechny tyto příznaky můžeme 
zařadit do obrazu GAN XUE XU - ne-
dostatečnost krve jater a navrhnout 
odpovídající bylinnou léčbu na tento 
obraz.
Čínská medicína pracuje s vitálními 
substancemi (Qi, Xue, Jin Ye), s or-
gány Zang a Fu, s Yinem, Yangem, 
nadbytkem, deficitem organismu  
a akupunkturními dráhami.
jak čínskou medicínu provádím:
- rozborem hlavního problému,
- dotazováním se na další problémy 
(rozbor všech potíží, které klienta 

také trápí),
- vyšetřením pulzu,
- vyšetřením jazyka (provedením fo-
tografie),
- prováděním rozboru z duhovky oka, 
tzv. irisdiagnostiku.
Po tomto sběru dat a informací  
o klientovi provádím analýzu a tvořím 
hlavní a vedlejší obrazy nemoci. Dle 
zjištěného obrazu pak navrhuji po-
stup regenerace organismu šitý klien-
tovi na míru.
Nejvíce používám čínské bylinné 
směsi, dietetiku, Qi Gong, masáže, či 
ovlivnění akupunkturních bodů nebo 
moxu.
úkoly pro klienta:
- v den konzultace si nečistit povlak 
jazyka a tři hodiny před jídlem nejíst  
a pít jen pokud možno čistou vodu,
- dbát mých rad a pokynů, pravidelně 
docházet na stanovené kontroly.
slovníček:
Akupresura je ovlivnění akupunktur-
ních bodů tlakem.
Akupunktura je ovlivnění akupunktur-
ního bodu jehlou.
Moxa je ovlivnění akupunkturního 
bodu teplem, používám pelyněk.

Irisdiagnostika
Irisdiagnostika je neinvazivní dia-
gnostická metoda, hodnotící zdravot-
ní stav jedince na základě vzhledu 
duhovky a znaků, které se na ni ob-
jevují. Napomáhá zjistit onemocnění  
a jeho příčinu. Je to rychlá a bezbo-
lestná metoda.
Můžeme také říci, že irisdiagnostika je 
diagnostická metoda první volby. Dia-
gnostika z oční duhovky také umož-
ňuje získat co nejvíce informací od 
pacienta při jeho nízké komunikační 
schopnosti, což je výhodné zejména 
u dětí a starších lidí.
Irisdiagnostik si duhovku rozdělí do 
několika sektorů a topograficky si 
zmapuje jednotlivé orgány, které se  
v duhovce zobrazují. Rovněž si všímá 
různých značek a znamení většinou  
v sektoru a v místě jednotlivých orgá-
nů. Znamení nás dovedou k určení 
zdravotního problému.
Irisdiagnostiku používám jako dopl-
něk k tradiční čínské medicíně.

Milan Peterka, přírodní terapeut
peterka@milanpeterka.cz

www.milanpeterka.cz
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Mateřská škola Kojetín
Leden v Mateřské škole 
Kojetín

Rok 2009 uplynul jako voda a všichni 
jsme zvědaví, co nového nám přinese 
rok 2010.
V obou mateřských školách jsme 
hned v lednu po návratu z prázdnin 
přivítali „Kašpárka“ s maňáskovou 
pohádkou, kterou zahrály dětem uči-
telky, ale také za námi přijeli herci 
z Olomouce s pohádkovým předsta-
vením  „Malované písničky“.
Ve středu 13. ledna 2010 čtyřicet dětí 
z oddělení „Pastelek“, „Sluníček“, „Ry-
biček“ a „Berušek“ zahájilo saunování 

s relaxačním a dechovým cvičením 
v rehabilitačním středisku na polikli-
nice Kojetín. Děti jsou rozděleny do 
dvou skupin, každá skupina dochází 
na tento rehabilitační program 1x týd-
ně. Tato osvědčená a tradiční spo-
lupráce s rehabilitačním střediskem 
v Kojetíně potrvá do konce března.
Oblíbenou dětskou zábavou je sta-
vění sněhuláků, bobování a sjíždění 
i těch nejmenších kopečků. Z bohaté 
sněhové nadílky se naše děti letos tě-
šily po celý měsíc leden. K velkému 
sněhovému dovádění jsme využívali 
zasněžený kopec za MŠ a prostory 
školní zahrady MŠ Masarykovo nám.
Průběžně se děti z předškolních od-

dělení chystají za doprovodu svých 
rodičů k zápisu do prvních tříd na 
obou základních školách. Pro děti 
je zápis do školy důležitý. Hovoří se  
o něm doma i v mateřské škole. 
Poznávají, že přestávají být malý-
mi dětmi, které si jen hrají. Stávají 
se většími, budou se učit psát, číst  
a počítat. Jejich život se změní. Pro-
to i program budoucích prvňáčků byl 
v lednu přizpůsoben požadavkům  
a nárokům, které vstup do školy  
a zápis do 1. tříd obnáší.
A co nás čeká v únoru? Těšíme se na 
divadlo z Olomouce, které nám přive-
ze do MŠ pohádku, ale i na konec úno-
ra,  kdy pro děti chystáme v obou MŠ 
karneval, při kterém si všichni zatančí  
a zahrají soutěživé hry, protože se blí-
ží masopust a ten je obdobím masek 
a veselení!  

vedení MŠ

Základní škola nám. Míru Kojetín

ZáPIs dO PRVNÍCh TŘÍd
Zápis do prvních tříd na školní rok 2010 - 2011 

se uskuteční na naší základní škole 
ve čtvrtek 4. února 2010 a v pátek 5. února 2010.

 Bližší informace obdrží v dostatečném předstihu všichni rodiče 
budoucích žáků prvních tříd a budou dostupné

 i na webových stránkách školy 
www.zskojetin.cz

Vytvořme společně co nejlepší podmínky pro přechod 
do jiného světa - světa písmen, čísel, obrázků i hudby. 

Těšíme se na společné setkání.
Vyučující tříd 1. stupně a vedení školy

jedete lyžovat?
Potřebujete půjčit lyžařskou 

nebo snowboardovou 
výzbroj?

SRPŠ při ZŠ nám. Míru 83
 půjčuje 

lyžařskou a snowboardovou 
výzbroj všem zájemcům.

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

Bližší informace 
na telefonním čísle: 731 483 561.
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Školní družina 
v 1. pololetí

V tomto školním roce jsme zapsali 
90 žáků, které jsme rozdělili do čtyř 
oddělení. Vzhledem k trvajícímu zá-
jmu o školní družinu bylo třeba zajis-
tit dostatečné  vlastní  prostory. Přes 
prázdniny se nám podařilo vybudovat 
novou hernu.  Stejně jako v loňském 
roce využíváme pro naši práci mimo 
vlastní zázemí  i odborné pracovny 

školy a díky velmi dobré spolupráci 
s MěDDM i jejich prostory.
Dětem nabízíme bohatý a různorodý 
program zaměřený na jejich relaxaci 
a správné využívání volného času.
Z uskutečněných akcí se velmi vy-
dařila  přírodovědná  soutěž  ke Dni 
stromů, Bramboriáda, Drakiáda, ná-
vštěva hasičské zbrojnice, líbilo se  
i pečení perníčků, bobování a spous-
ta dalších soutěží.
Už se těšíme na další zážitky  
ve 2. pololetí.           Alena Burešová Bramboriáda         

Bramboriáda         Návštěva hasičské zbrojnice          Návštěva hasičské zbrojnice          

Hrátky ve sněhu Hrátky ve sněhu

Drakiáda Drakiáda Přírodovědná soutěž

Přírodovědná soutěž

Sportovní hry Sportovní hry Sportovní hry
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Základní škola sv. Čecha Kojetín

Ředitelství Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov 
oznamuje:

Zápis do 1. třídy
proběhne ve dnech 4. a 5. února 2010 

v době od 15.00 do 17.00 hodin 
v budově Základní školy svatopluka Čecha, č. p. 586.

Žáci 1. ročníku se učí podle školního vzdělávacího programu Škola pro všech-
ny - klademe důraz na to, aby žák byl vzděláván dle svých schopností, podpo-
rujeme výchovu k vzájemné toleranci, kamarádství a vzájemné pomoci. Pokud 
budou mít rodiče požadavek výuky anglického jazyka od 1. ročníku, lze tomuto 
požadavku vyhovět. Děláme vše proto, aby se v naší škole žák cítil dobře 
a bezpečně. 
Děti se mohou účastnit plaveckého výcviku již od 1. ročníku.

Do 1. ročníku se zapisují děti, které 1. září 2010 dovrší 6. rok věku. Není-li 
dítě po dovršení šestého roku věku tělesně, nebo duševně přiměřeně vyspělé 
a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, může mu ředitelka odložit začátek 
povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost je nutno doložit vyjádřením 
lékaře a psychologa z pedagogicko - psychologické poradny.

Vyšetření psychologa vám na požádání může zajistit ředitelství školy. Žádost 
o odklad školní docházky vydá ředitelka školy po zápisu do 15. února 2010. 
Rodiče nebo jiní zákonní zástupci, kteří přijdou do školy s dítětem, přinesou 
jeho rodný list a doklad o bydlišti (občanský průkaz jednoho z rodičů).

Pokud se nemohou rodiče dostavit z vážných důvodů k zápisu, mohou přijít do 
školy kdykoliv do 15. února 2010 (nejlépe domluvit se telefonicky na telefon-
ním čísle 581 762 284).                              Olga Odehnalová, ředitelka školy

sponzorujeme zebru 
v ZOO Lešná
Projekt na téma ZOO ve škole, ško-
la v ZOO
Dne 2. října 2009 žáci Základní ško-
ly Sv. Čecha v Kojetíně navštívili  
u přiležitosti Dne zvířat Zoologickou 
zahradu Zlín - Lešná. Poněvadž se jim 
tam velmi líbilo, rozhodli se na základě 
informací z letaků a dalších propagač-
ních materiálů, že si vyberou ke spon-
zorství jim sympatické zvíře.
Po dlouhé rozpravě nakonec padla 
volba na zebru stepní, která není tak 
hodně sponzorovaná jako ostatní zví-
řata, což se naši žáci rozhodli napra-
vit. Ovšem v ZOO nežije jen zebra. To 
všichni víme. A proto jsme usoudili, že 
žáky neseznámíme v rámci sponzo-
ringu jen se zebrou, ale i s ostatními 
zvířaty.
Učitelky prvního stupně v hodinách 
prvouky proniknou s dětmi do tajů 
života zvířat, které žijí nejen v ZOO, 
ale i ve volné přírodě. Vše se pak 
zobrazí při práci ve VV nebo PČ.  
A protože rádi zpíváme, také HV na-
bídne jistě zajímavé písničky.
Marcel Hrabal na druhém stupni žáky 
seznámí v hodinách přírodopisu se 
životem exotických zvířat. Nezůstane 
jen u toho. V Lešné můžeme vidět, 
jak úzce je propojena příroda s lidmi. 
Hlavně některé národy se ne nadarmo 
nazývají přírodní. Marie Němečková 
ve výtvarné výchově se tedy nezamě-
ří jen na kresbu zvířat, ale žáci si také 
zkusí vytvořit piktogramy, které budou 

napodobovat znaky těchto kmenů. 
Tato tematika jistě zaujme i děti v ho-
dinách společenskovědního semináře  
a dějepisu, v kterých se Pavrl Navrátil 
podívá na historii zoologických zahrad. 
Také si zkusíme vyrobit vystřihovánky 
a modely z různých modelovacích 
hmot v rámci pracovních činností. Ne-
zapomeneme ale ani na ostatní před-

měty, například na anglický jazyk či 
hudební výchovu.
Doufáme, že tímto způsobem se žáci 
seznámí s životem zvířat a nadchnou 
se pro sponzorování vybraného zvíře-
te. Zároveň se snad  budou lépe sta-
rat o své životní prostředí, aby zvířat 
v ZOO nemuselo přibývat. 

Učitelé ZŠ Sv. Čecha Kojetín

Gymnázium Kojetín
V poklusu k vánoční 
pohodě

Právě uplynulé Vánoce asi nebyly 
v ničem nijak výjimečné ve srov-

nání s těmi předešlými. Za několik 
postřehů však jistě stojí. Přípravy 
byly poněkud hektičtější než dříve, 
zasáhlo do nich několik skutečnos-
tí. Těmi hlavními bylo přesunutí 
termínu na dřívější dobu a výraz-
ná nemocnost v řadách žáků ško-
ly. Přesto se akce podařila a snad 
ji lze počítat mezi ty úspěšnější. 
Opět asi nelze vyjmenovat všech-
ny, kteří se podíleli na přípravě,  
a tak alespoň zmíníme nejvýraz-
nější čísla programu a jen některá 
jména.
Úvod jako vždy obstaral komorní 
sbor Prima nota pěti písněmi. Za-
zněla třeba Píseň s ozvěnou, zná-
mý slovenský hit Spomal od Pehy 

a netradičně jsme se podívali na 
Vánoce v písni Ježíšek. Dvakrát 
zazněla filmová hudba v klavír-
ním provedení Aničky Trnkalové 
(Amélie z Montmartru) a Marka 
Raclavského (Requiem za sen). 
To nejlepší se mnohdy nechává až 
nakonec, ale vystoupení Alžběty 
Küchlerové z primy, která zahrála 
za klavírního doprovodu učitelky 
Miluše Venclíkové ze ZUŠ (j.h.) 
část Koncertu č.1 pro housle od 
Charlese de Beriota, bylo zařaze-
no do první části a bouřlivý dlou-
hotrvající potlesk celého sálu byl 
zaslouženým oceněním předvede-
ného výkonu. Svou suverénní hrou 
a lehkostí Bětka dokázala, že má 
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před sebou nadějnou budoucnost 
a ještě o ní jistě uslyšíme. Přednes 
textu v podání Kláry Ligurské nás 
zavedl do historie za králem Ječ-
mínkem. Dvakrát se letos tancova-
lo, v obou případech v duchu hip 
hopu, a zpěv byl nedílnou součástí 
celého dopoledne. Zpívaly celé ko-
lektivy - žáci primy nám sdělili Ko-
lik je na světě věcí, dále studenti 
specializace na HV zapěli několik 
vícehlasých písní a nejpočetnější 
hromadné vystoupení patřilo ruš-
tinářům, kteří ukončili první část 
dvěma koledami v ruském jazyce.
Ve druhé části se tradičně odmě-
ňovalo a vyhodnocovalo. Soutěže, 
olympiády, nejoblíbenější učitelé, 
nejoblíbenější třídní kolektivy atd. 
O tom, že je vždy co oceňovat, 
svědčí i skutečnost, že tato část 
trvala téměř tři čtvrtě hodiny. To 
vše bylo rámováno zpěvem, ten-
tokrát sólovým v provedení Do-
miniky a Natálie (j.h.) Fidrových  

Gymnázium Kojetín
a také studentky oktávy Noemi 
Hrubošové. Závěr druhé části pat-
řil hudbě rockové. Nejdříve zahrála 
Michaela Borovičková ze sekundy 
na elektrickou kytaru, pak přišli se 
svým blokem hudby bratři Radek 
a Petr Vitíkovi, které doplnila zpě-
vem Dominika Okruhlicová.
Třetí část byla věnována divadlu  
a ještě troše hudby. Je třeba ocenit 
naše herce v čele s Kristýnou Stra-
šákovou a Milanem Ligačem, kteří 
i skeptikům dokázali, že působivá 
divadelní jednoaktovka „ze života 
hmyzu“ a pohádkových bytostí se 
dá dokonale nacvičit za pouho-
pouhý týden. Je to jeden z rekor-
dů našich akademií, který stojí za 
zmínku. Námět, nápaditost, herec-
ké výkony, kulisy, osvětlení atd. - 
to vše proběhlo v dokonalé souhře. 
A dokonalé bylo i hudební finále. 
Dáša Nosálová si společně s Mar-
tinem Chytilem (kytara), Zdeňkem 
Modlitbou (bicí) a hostem Antoní-

nem Kotkem (baskytara) připravila 
tři písně ve folkrockovém duchu. 
Nebylo lepší tečky za rozloučením 
před vánočními prázdninami. 
Už teď je jasné, že na Veřejné 
akademii 4. března 2010 v so-
kolovně Kojetín máme co ukázat 
a tento text lze považovat i za po-
zvánku na zmíněnou akci. Všichni, 
i ti „bezejmenní“, kteří se podíle-
li, podílejí a budou podílet na pří-
pravě veřejné prezentace aktivit 
studentů naší školy, si zaslouží 
upřímné poděkování.

text: Miroslav Matějček
foto: Věra Trávníčková

Městský dům dětí a mládeže Kojetín
Rozloučení s rybářskou
sezónou

Ve středu 30. prosince 2009 se sešli 
skalní členové rybářského kroužku 
„Cyprinus carpio“ při MěDDM Kojetín 
na Struze, aby se rozloučili s rybář-
skou sezónou.
Přestože nám přes noc napadlo troš-
ku sněhu a teplota se pohybovala 
kolem nuly, vůbec nás to od letošní 
poslední vycházky k vodě neodradi-
lo. 
O co horší bylo počasí, o to ryby 
lépe braly a hlavně ostroretky byly 

pěkně při chuti. Někteří z nás chytali 
na feeder, ostatní na plavanou, ale 
v úlovcích v tento den mírně vítězi-
la plavaná. Jako nástraha se nejvíce 
osvědčil rohlíček, který ostroretkám 
vyloženě chutnal.  I když při této vy-
cházce nešlo ani tak o úlovky, jako  
o příjemně strávené poslední chvíle 
u vody v tomto roce, nakonec jsme si 
i pěkně zachytali. 
Hodně zdraví a mnoho krásných 
chvil u vody vám v roce 2010 přejí 
členové rybářského kroužku „Cypri-
nus carpio“ Kojetín .

Slávek Ruman

Vánoční nálada 
Vánoční nálada panovala mezi členy 
zájmových kroužků Sport mixu a stol-
ního tenisu dne 21. prosince 2009.
Tentokrát se společná schůzka ko-
nala na „Domečku“, který byl provo-
něný cukrovím a vánoční atmosféra 
na nás dýchala ze všech stran.
Kromě sladkého a zdravého po-
hoštění od Milady Štruncové si děti 
zahrály deskové hry, povídaly si  
o vánočních zvycích a tradicích, kte-
ré dodržují v jednotlivých rodinách.

J. H.
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jak jsme vítali nový
kulatý rok…

„...tááák konec mezisvátkového 
povalování u televize, mísy masa 
a táců cukroví… jdem se vyblbnout 
a přivítat nový kulatý rok… jupííí 
v úterý 29. prosince na Silvestrov-
skou dětskou párty...“  tak znělo láka-
dlo na zábavné odpoledne pro děti.
A co nás tam čekalo? A jak to probí-
halo?
Přivítal nás krásný sál Hotelu Pivo-
var vyzdobený barevnými balon-
ky, stuhami, sněhovými vločkami 
a usměvavý DJ Petr Zakopal z ra-
dia KISS HÁDY. Mnohým z nás se 
zatajil dech. Co bude? Byli tu malé 
děti, školáci, ale i starší kamarádi 
a dospěláci. A v tom to začalo. Skvě-

Městský dům dětí a mládeže Kojetín
lé vystoupení tanečníků a tanečnic 
ze zájmových kroužků z domečku 
střídaly soutěže a hříčky. Skupina 
Gate pod vedením Olgy Fidrové za-
tančila skladbu „Děti  ulice“, Kvítko 
v choreografii Jany Kytlicové vtáhlo 
do teploučkého peklíčka mezi rozdo-
váděné čertíky a čertice. A s orien-
tálními tanečnicemi Míši Krejčířové 
jsme zavítali do slunného Tunisu  
a vyzkoušeli si tamní populární tane-
ček. Ovšem pro mnohé to byla pěk-
ná dřina, a hlavně úžasná legrace. 
Všem byl během odpoledne splněn 
sen - Eva Bašková vytvořila účast-
níkům akce na obličeji nádherná vý-
tvarná dílka - z dětí se stali motýlci, 
kytičky, dámy orientu, myšáci aj.
DJ Petr Zakopal plnil písničková přá-
ní a vyhlásil Danonovou soutěž v po-
jídání jogurtíků. Mňam, už ani nevím, 

jestli mi chutnal ten jahodový nebo 
čokoládový. A čas přímo chvátal.
sladké odměny a pitíčka do soutěží 
věnoval  náš hostitel, který připra-
vil pro děti ještě jedno překvapení: 
slavnostní dětský šumivý přípitek 
v krásných skleněných skleničkách. 
Tak, ještě pár tanečků, podívat se na 
vystavovaná díla z výtvarné soutěže 
„Vločka“ a už je tu Starý rok (Slávek 
s kloboukem, dlouhým kabátem a bí-
lým plnovousem) se loučí a předává 
vládnoucí listinu roku Novému (Ivan-
ce - mladé, čiperné dívence).
Opravdu poslední taneček, obléci 
kabát, nasadit čepici. A to už se na 
nádvoří hotelu pokouší vzlétnout 
lampion. Povedlo se. Letííí, odnáší 
naše přání do nového roku a snad 
nám všem přinese štěstí  a pohodu 
v tom roce novém!                měddm

4. 2. 2010
 AZ  KVÍZ

- přírodovědná soutěž (od 3. třídy)

6. 2. 2010
KARNEVAL NA LyžÍCh

- Kouty nad Desnou

6. - 7. 2. 2010
Seminář k získání osvědčení

ZdRAVOTNÍK
ZOTAVOVACÍCh AKCÍ

(ve spolupráci s ČČK Přerov)

10. 2. 2010
VALENTÝNsKÉ dáRKy

- tvořivá dílna

12. 2. 2010
VALENTÝNsKÝ PLEs
- pro děti s vyhlášením

Miss Valentýnka a Mr. Valentýn

13. 2. 2010
LyžAŘsKÝ ZájEZd - jEsENÍKy

(dle sněhových podmínek)

19. - 21 .2. 2010
LyžOVáNÍ V KRKONOŠÍCh

26. 2. 2010
POPKORNOVá NOC

- podvečer plný tajemství
s přenocováním na  domečku

(od 5. třídy)

27. 2. 2010
LyžAŘsKÝ ZájEZd  - jEsENÍKy

(dle sněhových podmínek )

AKCE NA úNOR 2010

6. 3. 2010
hANáCKá PÍsNIČKA

- okresní  kolo postupové soutěže
ve zpěvu hanáckých

a  lidových písní

Vyhlášení soutěže ke Dni Země
„MÍsTO, KTERÉ MáM Rád… 

MáM RádA“ 
(výtvarné práce, fotografie)

dANCE
- taneční soutěž pro všechny,  

kteří se chtějí pobavit a předvést
své taneční umění

jARNÍ PRáZdNINy
7.- 12. 3. 2010
ZIMNÍ TáBOR

- pro děti a rodiče s dětmi
Kunčice pod Kralickým Sněžníkem

8.- 12. 3. 2010
„BÍLÝ TEsáK“ - TEsáK

(pro děti od 3. třídy)

PŘIPRAVujEME

8. - 12. 3. 2010
PŘÍMĚsTsKÝ TáBOR

(pro děti od 1.třídy)

LETNÍ PRáZdNINy
Červenec 2010

soustředění mladých rybářů
4. - 16. 7. 2010

stanový tábor v Nejdku 
19. - 23. 7. 2010

Příměstský tábor
9. - 13. 8. 2010

Příměstský tábor
16. - 20. 8. 2010 

Příměstský tábor
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Kulturní akce únor - březen 2010

IV. COUNTRY BÁL
„Mexiko, Mexiko sombrero 

grande tequilla“ 
sobota 27. února 2010 - 20 hodin

sokolovna Kojetín
K tanci a poslechu zahraje:

country kapela Country Western z Hluku
Program a vystoupení zajistí:

členové country taneční skupiny Lucky While
Oživení plesu: dovednosti s lasem, bičem a kolty

Pravé mexické speciality a tequilla!
Slosovatelné vstupenky a místenky: Informace VIC
Masarykovo náměstí 8, Kojetín od 18. ledna 2010.

Kdo zaváhá - bude o nejeden mexický zážitek chudší!

Výstava u příležitosti 60 let trvání divadelního souboru
Hanácká scéna MěKS Kojetín

TRADICE OCHOTNICKÉHO
DIVADLA V KOJETÍNĚ

Výstava byla v lednu otevřena v prostorách
expozice muzea VIC

a bude veřejnosti zpřístupněna po celý rok 2010
Nová expozice seznamuje návštěvníky s prvopočátky

a vývojem ochotnického divadla v našem městě.
Výstava obsahuje nepřeberné množství historických

materiálů - fotografie, plakáty, pozvánky, scénáře, 
kulisy, kostýmy, rekvizity...  

Expozice muzea Vzdělávacího a informačního centra 
Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín

Kolektivní výstava fotografií

SNAfO 2008
fANTASTICKÝ SVĚT OKOLO NÁS

Výstava otevřena od 18. ledna do 26. února 2010
Galerie VIC (Vzdělávací a informační centrum)

Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Otevírací doba: po - pá  9 - 11 a 12 - 17 hodin
so, ne po telefonické dohodě (774 001 403)

PLES GYMNÁZIA KOJETÍN
pátek 5. února 2010 - 20 hodin

sokolovna Kojetín

TRADIČNÍ HANÁCKÉ 
BÁL

sobota 13. února 2010 - 20 hodin
sokolovna Kojetín

K tanci a poslechu bude vyhrávat:
dechová hudba Věrovanka

(se vstupy pop music)
a cimbálová muzika Dubina

V programu vystoupí:
Národopisný soubor Kosíř z Kostelce na Hané
Dětský národopisný soubor Sluníčko Kojetín

a domácí soubor Hanácká beseda
Vyvrcholení plesu: Moravská beseda

Slosovatelné vstupenky a místenky: Informace VIC
Masarykovo náměstí 8, Kojetín od 18. ledna 2010.

Přijďte obdivovat krásu hanáckých krojů a zvyků!
DĚTSKÝ KARNEVAL

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
neděle 28. února 2010  - 14 hodin

sokolovna Kojetín
Hry a soutěže, rej masek, diskotéka, balónky...

Slosovatelné vstupenky

PRVNÍ PLES RUDÝCH KONÍKŮ
NOC PLNÁ ŠÍLENSTVÍ

sobota 6. března 2010 - 20 hodin
sokolovna Kojetín

Hraje: skupina ELIXIR z Přerova
Program:  kadeřnická show, kulturně-taneční

 vystoupení, karaoke v pekle.
Předprodej vstupenek od 6. února 2010 

ve Vzdělávacím a informačním centru Kojetín, 
Masarykovo náměstí 8 

Cena vstupenky s místenkou: 99 Kč, stání: 79 Kč

Premiéra bláznivé komedie
divadelního souboru hanácká scéna Kojetín

Ken Ludwig:
TENOR NA ROZTRHÁNÍ

pátek 5. března 2010 - 19.30 hodin
Uvádí: Hanácká scéna Kojetín

v režii Jany Novákové z Olomouce
Účinkují: Lenka Šípková, Marie Němečková,  

Lucie Němečková, Alena Indráková, Marek Machalík, 
Milan Ligač, Bedřich Mokrý j. h., Bronislav Mašík j. h. 

sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč

 

Kojetínská kapela Bethrayer uvádí 
BETHRAYER - KŘEST CD

sobota 27. února 2010 - 20 hodin
- BETHRAYER - DARK GAMBALLE - HAZYDECAY -

- HANNIBAL LECTER - BARRICADE -
- CHAOS IN HEAD - STO CHUTÍ 

- VESELÁ ZHOUBA -
Zámek Polkovice

dopoledne plné pohybu nejen pro ženy a dívky
CVIČME V RYTME (5)

sobota 13. března 2010 - od 9 hodin
sokolovna Kojetín

Po dobu konání akce prezentace kosmetiky značky 
Oriflame. Vstupné: celodenní 150 Kč, 50 Kč/1 hodina

Nápoj zdarma k celodenní vstupence. 
Občerstvení zajištěno!

 

Výstava

TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK
(1850 - 1937)

5. března - 16. dubna 2010, Galerie VIC Kojetín
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Z kulturních akcí

Vycestujte s námi za kulturou

Vánoční Cantas zářil
Po několikaleté pauze zasáhl opět do 
kulturního dění našeho města v době 
adventní pěvecký soubor Cantas, 
který pracuje pod hlavičkou  MěKS 
Kojetín. Vánoční koncert s názvem 
"Pastýři, nespěte..." se uskuteč-
nil v pátek 18. prosince 2009 v sále 

Sokolovny Kojetín za plné podpory 
nadšeného publika. V programu vy-
stoupily členky pěveckého souboru 
Cantas Kojetín, dětský pěvecký sou-
bor ZŠ Želatovská Přerov a Dechové 
kvarteto (členové dechové kapely 
Bivojanka). Pěvecké soubory hudeb-
ně doprovázela a dirigovala Zuzana 
Zifčáková, mluveným slovem pro-

vázeli Barbora Poláková a Milan Li-
gač. V hodinovém programu zaznělo 
celkem dvacet šest písní s vánoční 
tematikou. Diváci si vyslechli a spo-
lečně si zazpívali i klasické koledy. 
Vánoční koncert pěveckého souboru 
Cantas byl důstojným zakončením 
kulturní sezóny 2009 v našem městě.                     
www.kojetin.cz/meks

POjEĎTE s NáMI
na největší metalovou slavnost
sONIsPhERE fEsTIVAL

Letiště Mimoň
sobota 19. června 2010
Poprvé v historii společně

METALLICA, sLAyER
MEGAdETh, ANThRAX

Mastodon, heaven & hell
!Účast světových kapel potvrzena!
Cena vstupenky: 1.690 Kč(stání)

2.390 Kč (stání u pódia)
Cena dopravy: bude propočítána

Autobus i vstupenky zajistíme!
Proto se hlaste již nyní:

Městské kulturní středisko Kojetín
nám. Republiky 1033 - Sokolovna

telefon: 581 76 20 46, 774 001 405

TJ Sokol Kovalovice
srdečně zve na

PŘáTELsKÝ VEČÍREK
v pátek 26. února 2010

od 20.00 hodin 
na zámku v Kovalovicích
K tanci a poslechu hraje

skupina Millenium

dĚTsKÝ KARNEVAL
v sobotu 27. února 2010

od 14.00 hodin
Sraz masek ve 13.30 hodin

na zámku v Kovalovicích

SRDEČNĚ ZVOU SPORTOVCI

11. února 2010
ABBA the show (Brno)

cena: 1450 Kč

12. - 14. února 2010
Karneval

v Benátkách
cena: 1990 Kč

13. února 2010
Györ - termální lázně

cena: 670 Kč

13. února 2010
Angelika - muzikál

cena: 1150 Kč

27. února 2010
Baron Prášil - muzikál

cena: 1195 Kč

6. března 2010
Angelika - muzikál

cena: 1150 Kč
 

13. března 2010
Velká Rača - Oščadnica

- lyžování
cena: 340 Kč

 
13. března 1010
Velký Meder

termální lázně
cena: 590 Kč

27. března 2010
Györ - termální lázně

cena: 670 Kč
 

27. března 2010
Baron Prášil - muzikál

cena: 1195 Kč

3. dubna 2010
Angelika - muzikál

cena: 1150 Kč

10. dubna 2010
Baron Prášil - muzikál

cena: 1195 Kč
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Kojetínská kapela Bethrayer
Kapela Bethrayer
pokřtí další nové album
V sobotu 27. února 2010 se uskuteč-
ní v Polkovicích u Kojetína v tamním 
kulturním domě „Na Zámku“ velkole-
pá hudební párty. Kojetínská kapela 
BETHRAYER zde pokřtí svoje další 
album, které ponese název  „Love & 
Hate“. Vyjde v únoru a světlo světa 
spatří právě na této akci! Ke spoluúčin-
kování si kluci z kapely BETHRAYER 
přizvali doslova své nejbližší kamará-
dy z hudební sféry a konkrétně kapely 
Dark Gamballe, Hazydecay, Barrica-
de, Hannibal Lecter, Chaos in Head, 
Sto Chutí a Veselou Zhoubu. Akce za-
čne přesně v 18 hodin, ovšem lidé mo-
hou začít chodit již od 17 hodin. Ob-
čerstvení bude zajištěno. Veškeré info 
najdete na www.bethrayer.cz nebo na 
www.bandzone.cz/bethrayer

Kapela BETHRAYER funguje od 
roku 1991, tedy celých 19 let. Zaklá-
dajícím členem je zpěvák a kytarista 
Oldřich „Olaf“ Vaculík, který je v ka-
pele jako jediný od samého počát-
ku. Skupina má na svém kontě řadu 
úspěchů, vydaných nahrávek, stovky 
odehraných koncertů, ale také jednu 
tragickou událost. Na podzim roku 
2009 kapela přišla o kytaristu, dlou-
holetého blízkého kamaráda Pavla 
„Pegára“ Juríka, který už bohužel 
není mezi námi. Pro kapelu to byla 
obrovská rána, ale kluci ani na vteřinu 
nezapochybovali o tom, zda budou 
pokračovat. V listopadu 2009 se stal 
novým oficiálním členem a novým 
kytaristou Tomáš „Tommy“ Kaštyl. 
Jak říkají samotní členové „Co je ne-
zabilo, to je posílilo“. Kapela jede dál 
a koncerty pro rok 2010 začínají při-
bývat.                                         aleK

Aktuální sestava:
Olaf - zpěv, kytara
AleK - basa, zpěv
Tommy - kytara

Sadlo - bicí

Diskografie:
- JSPS 

- Manipulation
- Ray of Hope

- Never Change my Mind (singl)
- Promo 2008

- Love & Hate (vyjde v únoru 2010)

Pozvánky

Výbor TJ Slavoj Kojetín 
zve všechny členy a příznivce 

kojetínského fotbalu na
VÝROČNÍ sChůZI

 která se koná 
v neděli 21. února 2010 

od 10.00 hodin 
v restauraci Pivovar

sdh Kojetín srdečně zve na 

hAsIČsKÝ VEČÍREK
Který se koná

v sobotu 6. února 2010 
od 20.00 hodin

v domě svatého josefa v Kojetíně

K tanci a poslechu hraje 
hudba duO fALKO 

z Tovačova

Honební společenstvo Morava Kojetín 
pořádá

valnou hromadu 

v sobotu 6. února 2010 
ve 14.00 hodin 

v budově HG Style 
(bývalý Školní statek)

Občerstvení zajištěno!

Zve výbor honebního společenstva

Chovatelé z Kojetína a okolí
zvou širokou veřejnost na

TRAdIČNÍ PROdEjNÍ 
VÝsTAVu dROBNÉhO ZVÍŘECTVA

která se koná ve dnech
26. - 28. února 2010

v chovatelském areálu
v ulici Podvalí v Kojetíně

Výstava bude otevřena:
v pátek 26. února 2010 od 13 do 16 hodin
v sobotu 27. února 2010 od 7 do 16 hodin
v neděli 28. února 2010 od 7 do 10 hodin

srdečně zvou pořadatelé



Kojetínský zpravodaj 2/10

16

Centrum sociálních služeb

Charita Kojetín
  

Charita Kojetín děkuje 
a informuje o Tříkrálové 
sbírce 2010 
V sobotu 9. ledna 2010 se v Kojetíně 
a okolních obcích uskutečnila Tříkrá-
lová sbírka, jejímž organizátorem je 
Charita Kojetín. Do ulic města a obcí 
vyšlo celkem 31 skupinek koledníků, 
z toho v samotném městě Kojetín 16. 
Za 10 let konání sbírky jsme ještě ni-
kdy neměli takové nepříznivé počasí 
jako letos. Bylo potřeba velkého úsilí 
a námahy, aby děti prošly dané trasy 
a měly síly dojít ještě i zpět. Patří jim 

ze strany Charity Kojetín velké podě-
kování.

Podle jednotlivých obcí byl výsledek 
následující:

Kojetín 51.222 Kč
Polkovice 12.632 Kč
Křenovice 11.393 Kč
Lobodice 11.356 Kč
Uhřičice 10.261 Kč
Měrovice nad Hanou 4.146 Kč
Stříbrnice 4.036 Kč

Díky vaší štědrosti bylo vybráno cel-
kem 105.046 Kč.

Děkujeme všem, kteří otevřeli dveře 
koledníkům a přispěli jakýmkoliv fi-
nančním obnosem do našich poklad-
niček. 
Podle pevně stanoveného klíče se 
vybrané peníze rozdělí na humani-
tární projekty v zahraničí a 58 % zů-
stává pro potřeby Charity Kojetín.
Jak s vrácenou částkou naložíme se 
dozvíte ke konci roku. 
Ještě jednou děkujeme všem koled-
níkům a vedoucím skupinek za po-
moc, bez které bychom se neobešli.

Helena Gračková
ředitelka Charity Kojetín

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 úNOR 2010

sociálně-finanční 
poradna informuje

sociálně finanční poradna při unii 
seniorů v Olomouci nabízí slevy 
pro seniory a držitele průkazů tp, 
ztp, ztp-p. Mohli byste upřesnit  
o jaké slevy se jedná a kde může-
me získat přesnější informace?
Ano poradna spolupracuje s občan-
ským Sdružením soc. a fin. pora-
den ČR, které mapuje možnost slev  
v ČR, nejen od státu, ale také na 
trhu v oblasti pojišťovnictví, energií, 
telekomunikací, plynárenství, kde se 
může ušetřit tisíce korun. Dále po-
radna vyjednává konkrétní slevy pro 
klienty soc. finanční poradny přímo  
v regionu Olomouce jako je např.  

sleva pro seniory a invalidní na pe-
dikúře, kosmetice, na stravné, v prá-
delnách, na jednotlivé zájezdy apod.
Klienti poradny mohou také požádat 
o bezplatnou službu jako je vyřízení 
dopisu na úřad, napsání reklamací 
na počítači, sociílně slabí spoluobča-
né si mohou také bezplatně jednou 
za týden zavolat na úřad nebo k lé-
kaři. Poskytuje se servis na vysvět-
lení faktur.

V poradně se klienti můžou do-
zvědět i o prevenci před půjčkami  
a exekucemi?
Ano, ve spolupráci s krajským úřa-
dem se budeme snažit poradit lidem 
jak v prevenci před zadlužením, tak 
i při postupu, když už lidé problém  
s exekucí mají, je třeba se nebát  

a poradnu co nejdříve navštívit  
a zástupce poradny může poradit  
a nasměrovat klienty správným smě-
rem a ušetřit obrovské peníze pro 
domácnost.

Budou Vaše rady z poradny pravi-
delně v tisku?
Ano, vítáme možnost pravidelných 
rubrik, kde se budeme věnovat jed-
notlivým tématům, které by naše čte-
náře mohli zajímat.

Kde Vás naši čtenáři najdou?
Každé úterý na ulici Jungmannově 
25 v Olomouci, v sídle Unie seniorů 
od 9.00 do12.00 hodin popř. na tel. 
čísle: 739 113 115, e-mail: financ-
niporadna@seznam.cz, www.soc-
finporadnycr.cz.        

pondělí 1. února 2010 
v 9.00 hodin

TRÉNINK PAMĚTI

 středa 3. února 2010 
v 9.00 hodin

dÍLNA PRO RAdOsT 
vyšívání

pátek 5. února 2010 
v 9.00 hodin

INTERNETOVÉ OKÉNKO
pro začátečníky i pokročilé

 pondělí 8. února 2010 
v 9.00 hodin

VIdEOKLuB
„František a Klára“

 
středa 10. února 2010 

v 9.00 hodin
VAŘÍME - PEČEME

„Sója v kuchyni“

středa 17. února 2010 
od 12.00 hodin
PEdIKúRA

pátek 19. února 2010 
v 10.00 hodin

Přednáška na téma:
„ROK KNĚžsTVÍ“
přednáší Pavel Ryšavý

 
středa 24. února 2010 

od 9.00 hodin
dÍLNA PRO RAdOsT

odlévání dekorativních svíček 
různými technikami

Lenka Slováková



2/10 Kojetínský zpravodaj

17

Ze života katolické farnosti

Církevní školka 
v Kojetíně
Myšlenka církevní mateřské školy  
v Kojetíně neutichla, naopak se stá-
vá víc a víc realitou. Se záměrem mít 
v Kojetíně takové zařízení přišli sa-
motní rodiče. Proč jim tedy toto přání 
nesplnit?
Je zajímavé, že Kojetín podobné 
církevní zařízení už měl, a dokonce  
v tom samém domě, ve kterém bude 
mateřská školka umístěna i nyní. 
Bylo to ve 20. letech minulého sto-
letí, kdy tato budova sloužila jako 
klášter Milosrdných sester sv. Kříže. 
Dnes nese název „Dům sv. Josefa“  
a je majetkem Nadačního fondu Jo-
sefy a Marie Mildnerových, faráře 
Františka Fučíka a Františky Bíbro-
vé, tedy nadace pojmenované po 
lidech, kteří vložili své finanční pro-
středky do projektů a pomohli lidem 
tak, že zakoupili a vydržovali nemo-

vitosti pro konkrétní zařízení.
Zřizovatelem školky je Arcibiskupství 
olomoucké. V září minulého roku 
byla na krajský úřad Olomoucké-
ho kraje zaslána žádost o zápis do 
rejstříku školských právnických osob  
a rejstříku škol a školských zařízení. 
Nyní očekáváme kladné vyjádření.
Na konci listopadu došlo ke schůzce 
zástupců nadačního fondu, Arcibis-
kupství olomouckého a projektové 
firmy. Při tomto setkání se projedná-
valy potřebné úpravy místností, aby 
byly splněny všechny potřebné pod-
mínky spojené s provozem školky.
V měsíci prosinci se podařilo vybu-
dovat bezbariérový přístup do budo-
vy Domu sv. Josefa. Hlavním inves-
torem veškerých budoucích úprav je 
nadační fond.
Nyní probíhá výběrové řízení na 
ředitele Mateřské školy sv. Josefa  
v Kojetíně. Podmínky pro případné 
zájemce tohoto konkursu jsou uve-

deny níže. Vše je nutné zaslat na Ar-
cibiskupství olomoucké do 15. února 
2010.
Rodiče z Kojetína a okolí získají  
v nové mateřské škole pomocné vý-
chovné prostředí podporující rozvoj 
křesťanských hodnot, bratrské lás-
ky, přátelství a pomoci a upevňová-
ní hodnotového systému na základě 
evangelních rad (pravdy, dobra, lás-
ky, sebepoznání, úcty, pokory, čisto-
ty, tolerance…).
Věřím, že tato zpráva potěší přede-
vším rodiče, jejichž děti by v tomto 
zařízení mohly být umístěny, ale  
i další, kteří se těší z každého dob-
rého díla. Líbí-li se někomu záměr 
církevní školky v Kojetíně, vyjadřuje 
nám sympatii nebo chce i finančně 
pomoci, upřímně děkujeme za kaž-
dou pomoc i podporu. Číslo bankov-
ního účtu u České spořitelny: 188 
094 3369/0800.       Za nadační fond 

Pavel Ryšavý

světový den 
nemocných

Milí čtenáři,
v měsíci únoru si katoličtí křesťané po 
celém světě připomínají Světový den 
nemocných. Ustanovil jej papež Jan 
Pavel II. v roce 1992 a jako datum vel-
mi příhodně zvolil 11. únor, památku 
Panny Marie Lurdské. Toto francouz-
ské poutní místo, kde se Matka Boží 
roku 1858 zjevila venkovské dívce, 
je každoročně navštěvováno zástupy 
nemocných lidí, toužících vyprosit si 
zde dobré zdraví.
Velmi pozoruhodná je pro nás, oby-
vatele Kojetína, ta skutečnost, že 
11. únor jako den Panny Marie, kte-
rá dává nemocným zdraví, má v 
našem městě tradici ještě o necelé 
století delší a souvisí se soškou na 
hlavním oltáři kojetínského koste-
la. Jak v Kojetínském zpravodaji, tak  
v nedávno vydaném sborníku „Koje-
tín v proměnách času“ o ní byla řeč, 
připomeňme si proto jen ta nejzáklad-
nější fakta: Dílo neznámého autora 
představuje Marii jako královnu, jak za 
ruku drží malého Ježíše. Ten se chystá 
šlápnout na hlavu hada, který se svíjí 
kolem zeměkoule pod nohama Panny 
Marie. Je to biblický výjev, znázorňující 
přislíbení o Vykupiteli, který má „rozdr-
tit hlavu“ hada - pokušitele. Již tímto 

zobrazením Panny Marie, držící Ježíš-
ka na zemi, je soška výjimečná; Matka 
Boží totiž většinou bývá zobrazována 
s Děťátkem v náručí.
V Kojetíně se ocitla na začátku 18. 
století, kdy ji tehdejší starosta Tobi-
áš Demarko umístil do jím vystavené 
kaple asi kilometr od města cestou na 
Měrovice. Z blízkého i dalekého okolí 
k ní přicházeli poutníci vyprosit si dob-
ré zdraví a některá uzdravení se sku-
tečně udála. Z roku 1763 je doloženo 
uzdravení Anežky, dcery Jakuba Mo-
tala z Měrovic, ze slepoty. V „Pamětní 
knize úcty milostivé Matky Boží v Koje-
tíně“ je uschován zápis ze 4. prosince 
1766, ve kterém Martin Škroňák z Bis-
kupic potvrzuje uzdravení své půlleté 
dcerky na přímluvu Panny Marie právě 
v kojetínské kapli.
Pod vlivem podobných zázraků poutní-
ků přibývalo a kaple už nestačila velké-
mu množství příchozích, mnozí museli 
stát venku. Kojetínský farář František 
Zvach přišel proto s myšlenkou postavit 
v těch místech poutní kostel. Tehdejší 
olomoucký biskup ale stavbu nepovolil, 
aby neupadal význam kostela farního. 
Socha byla tedy 11. února 1767 přene-
sena do kostela a umístěna na boční 
oltář. Ihned se také započalo s úpra-
vami hlavního oltáře - byly přistavěny 
mramorové sloupy představující trůn  
a nad nimi zlacená koruna, pod kterou 
byla 22. srpna 1769 soška konečně 

postavena.
Řeklo by se, že je to už dávno mi-
nulostí a že všechna ta uzdravení ať 
už v Kojetíně, v Lurdech či kdekoliv 
jinde mají nějaký přirozený důvod. 
Rozhodující je však víra těch, kteří  
k Panně Marii přicházejí, aby jí svěřili 
svá tělesná i duševní trápení, prosili 
o pomoc a odešli posíleni vědomím, 
že jim Matka Boží pomáhá. Koneč-
ně, právě tato skutečnost hraje často 
v procesu uzdravení podstatnou roli - 
přítomnost někoho blízkého, pocit, že 
někomu na nemocném záleží. Tehdy 
se uzdravují nejen neduhy tělesné, 
ale především bolesti a rány dušev-
ní.                                    Jiří Gračka
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ARCIBIsKuPsTVÍ OLOMOuCKÉ
Wurmova ul. 9, pošt. schr. 193, 771 01 OLOMOuC

vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na místo

ŘEdITELE MATEŘsKÉ ŠKOLy sV. jOsEfA V KOjETÍNĚ
s  nástupem do funkce 1. září 2010

Podmínky: 
praktikující katolík, vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání pedagogického směru

a pedagogická praxe ve shodě se zákonem 563/2004 Sb. 
Přihlášky zasílejte do 15. února  2010 na adresu: 

Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro školy, Wurmova 9, 771 01 Olomouc,

K přihlášce připojte: 
Ověřené kopie dokladů o vzdělání, životopis, přehled praxe,  výpis z trestního rejstříku, doklad o zdravotní způ-

sobilosti, Vaši představu o církevní mateřské škole v rozsahu do třech stran.
Mons. Josef Hrdlička, světící biskup, vikář pro školy

Ze života katolické farnosti

Církev Československá husitská
Náboženská obec CČsh Kojetín a Tovačov

1. 2., 8. 2., 15. 2. a 22. 2. 2010 (pondělí)
duchovní výchova

od 13.30 hodin v ZŠ Svat. Čecha (8.A)

 1. 2. 2010 (pondělí)
Biblická hodina v Tovačově

od 15.00 hodin v DS Tovačov (společenská místnost)

 2. 2., 9. 2., 16. 2. a 23. 2. 2010 (úterý)
duchovní výchova

od 12.40 a od 13.30 hodin v ZŠ Sladovní ul. (5. a 8. tř.)

 3. 2., 10. 2. a 24. 2. 2010 (středa)
Modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

 4. 2., 11. 2., 18. 2. a 25. 2. 2010 (čtvrtek)
Biblická hodina v Kojetíně

od 16.00 hodin na faře

7. 2. 2010 (neděle)
sextagesimae - 5. neděle po zjevení Páně

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

7. 2. 2010 (neděle)
sextagesimae - 5. neděle po zjevení Páně

  Bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

14. 2. 2010 (neděle)
Estomihi - 6. neděle po zjevení Páně

  Bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

 17. 2. 2010 (Popeleční středa)
Začátek postní doby

 Modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

 21. 2. 2010 (neděle)
Ivocavit - 1. neděle postní

Bohoslužba v Polkovicích
od 8.15 hodin (obřadní síň Obecního úřadu)

21. 2. 2010 (neděle)
Ivocavit - 1. neděle postní

  Bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

28. 2. 2010 (neděle)
Reminiscere - 2. neděle postní
  Bohoslužby v Kojetíně
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/

PROGRAM sETKáNÍ V úNORu 2010
„Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův.“ Jeremiáš 1,8



2/10 Kojetínský zpravodaj

19
Setkání A. Fleka a A. Lamra s Václavem Havlem

Novou Bibli můžete číst a studovat on-line na webu: 
http://online.bible21.cz/
Objednat Bibli lze přímo na: http://www.bible21.cz/ob-
chod/katalog/bible/ nebo také na farním úřadě CČSH  
v Kojetíně.

Bible21 bestsellerem roku 2009
Veřejné sdělovací prostředky věnovaly tento týden veli-
kou pozornost tiskové konferenci, kde vydavatelství Bib-
lion vyhlásilo kromě výsledků průzkumu vztahu Čechů  
k Bibli také nové vydání Bible21 ve velikosti "XL" a s ilu-
stracemi Aleše Lamra. 
Zajímavostí tiskové konference bylo prohlášení zástupců 
knižního trhu, že "Bible21 je rozhodně českým knižním 
bestsellerem roku 2009", a to během pouhého půl roku 
od svého vydání. Dosud bylo vydáno 117.500 výtisků,  
z čehož více než 70.000 výtisků je již rozebráno. 
Reportáž o těchto výsledcích uvedla ve své hlavní zpra-
vodajské relaci ČT1, vysílal ji ČRo1 Radiožurnál a otiskly 
ji také některé hlavní deníky. 

Česká televize: Bible - bestseller, který nečteme 
Český rozhlas: Lidé Bibli nečtou, ale znají ji z filmů     
ČTK: Většina lidí nikdy nečetla bibli  
Hospodářské noviny: Vydání bible "pro mladší" se stalo 
bestsellerem  
Novinky.cz: Většina lidí bibli nečetla, povědomí o ní ale 
má

Bible tématem listopadového čísla časopisu Grand Bib-
lio
Časopis Grand Biblio, zaměřený na knihy a knižní kultu-
ru, je zdarma distribuován ve všech českých veřejných 
knihovnách a také ve vlacích Českých drah. Jeho letošní 
listopadové číslo je zaměřeno na Knihu knih - Bibli. Těší 
nás, že časopis věnuje pozornost také našemu novému 
překladu Bible. 
Zajímavý rozhovor s hlavním překladatelem Bible21 Ale-
xandrem Flekem najdete v online verzi zde na str. 16 
-18. 
Doporučujeme vám také informativní články jeho kolegy 
Jiřího Hedánka v témže čísle - "Jak vznikla Bible" (str. 10-
12) a "Jak se v Čechách překládala Bible" (str. 14 -15). 
Tištěné vydání časopisu si můžete během listopadu zdar-
ma vyzvednout ve své místní knihovně nebo ve vozech 
Českých drah.

Bible21 XL - Velká písmena a dárkové vydání s ilustra-
cemi Aleše Lamra
Po jarním vřelém přijetí Bible21 ve středním formátu jsme 
vyslyšeli mnohé hlasy volající po Bibli s velkými písmeny. 
V těchto dnech se tiskne dalších 10 tisíc ve verzi nazva-
né XL. Kniha, která bude mít 2275 stran a rozměry 24,6 x 
16,2 x 5,4 cm, bude čtenářům k dispozici již v druhém lis-
topadovém týdnu. Menší část nákladu vychází v dárkové 
kartónové krabičce a obsahuje 30 perokreseb známého 
výtvarníka Aleše Lamra. Ochutnávku z použitých ilustra-
cí si můžete prohlédnout v naší fotogalerii. Obě verze je 

možné už nyní objednávat v našem internetovém obcho-
dě. Pro církve a neziskové organizace připravujeme opět 
mimořádnou akci při odběru většího počtu kusů.

Průzkum: 5 procent obyvatel uvažuje o koupi Bible21
Na tiskové konferenci v pražské kavárně Louvre byly  
v úterý 10.11.2009 zveřejněny výsledky průzkumu, který 
vydavetelství Biblion zadalo společnosti SANEP. Výzkum 
se zabýval vztahem Čechů k Bibli a přinesl některé velmi 
zajímavé výsledky. 
Například se ukázalo, že 79% lidí Bibli nikdy nečetlo. 
Přesto se 90% procent respondentů domnívá, že obsah 
Bible zná. Navíc asi 60% z těch, kteří na otázku mají 
názor, míní, že četba a znalost Bible jsou v dnešní době 
prospěšné. Během půl roku od vydání Bible21 si tento 
překlad pořídilo již 1% obyvatel a dalších 5% o jeho kou-
pi uvažuje. Zájem o tento překlad mají především lidé 
se středoškolským a vysokoškolským vzděláním ve věku 
35-50 let. 
Podle médií je "překvapivé", že 80% respondentů o vy-
dání Bible21 zatím neví. Ovšem zjištění, že během půl 
roku od vydání si tento překlad získal řádově půl milionu 
zájemců, je pro nás nesmírným povzbuzením. Detailní 
výsledky průzkumu jsou k dispozici na stránkách SA-
NEP: http://www.sanep.cz/pruzkumy/znalost-bible

Bible pro Václava Havla
"V této knize, Pravda a láska ZVÍTĚZÍ nad lží a nenávis-
tí..." - tak zní věnování v Bibli21 s ilustracemi, kterou Ale-
xandr Flek a Aleš Lamr společně darovali bývalému pre-
zidentovi ČR Václavu Havlovi. Návštěva se uskutečnila 
těsně před Vánocemi. Pan Havel si Bibli se zájmem pro-
hlédl a poděkoval za ni. Potěšilo ho, že darovaná Bible 
je psaná velkým písmem a současným jazykem. Uvedl, 
že pokud bude na jeho nočním stolku ležet nějaká Bible, 
bude to ta od nás. Také se svěřil, že když je mu úzko,  
v Bibli si čte a hledá povzbuzení. Panu Havlovi přejeme 
ze srdce, aby v Knize knih našel mnoho povzbuzení, in-
spirace i lásky a pravdy!
Celý článek: http://www.nbk.cz/clanky/Bible_pro_Vacla-
va_Havla

Církev Československá husitská
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2/10 Kojetínský zpravodaj

21

Inzerce

AUTOŠKOLA 
GARDAVSKÝ 

KOJETÍN
náměstí Republiky 1033 

(sokolovna)
Vyučujeme:

1. Kurzy sk. B (osobní)
2. Kurzy sk. T (traktor)  

3. školení řidičů,
4. kondiční výcvik jízd

5. Příprava na zkoušky odborné způsobi-
losti řízení mot. vozidel 

6. (zkouška po zadržení řidičského prů-
kazu)

7. Kurzy k získání profesního průkazu 
k řízení vozidel 

sk. C, CE, D, DE.
8. Kurzy na získání profesního průkazu 

k výuce v autoškole
9. Odborné konzultace ve věci řízení mot. 

vozidel 
(řešení dopravních přestupků, povinná 

výměna řidičských průkazů apod.)

Výuku provádí zkušení lektoři a učitelé
 s dlouholetou praxí.
Výhodné ceny kurzů.

Možnost splátek po dohodě.

Ing. jiří Gardavský
Privát: Kojetín, Kroměřížská 777

  telefon: 724 896 789
   602 760 767
    581 763 320 

Městské kulturní středisko Kojetín
příspěvková organizace

oznamuje,
že je volná k pronájmu

BÝVALá TRAfIKA V TyRŠOVĚ uLICI
budova bez čísla popisného, o velikosti 10,6 m2

postavená na pozemku p. č. 1437 v Kojetíně.

Bližší informace na adrese:
Městské kulturní středisko Kojetín, nám. Republiky 1033, 752 01 Kojetín,  

telefon: 581 76 20 46, 774 001 405, e-mail: reditelka@meks.kojetin.cz
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historické fotografie - Národopisný soubor hanácká beseda

Foto: ze soukromé sbírky J. J. Vražiny
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historické reklamy

převzato z  publikace Karla Bartušky 
„Haná vpřed“ 

historické fotografie - Národopisný soubor hanácká beseda

Foto: ze soukromé sbírky J. J. Vražiny
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Blahopřání

Dne 13. února 2010 vzpomeneme 
6. smutné výročí úmrtí 

pana františka flory
S láskou a úctou vzpomínají manželka Jindřiška,

 dcery Lenka, Jindra a syn Martin s rodinami

Dne 8.února 2010 vzpomeneme 
10 let od úmrtí 

paní Zdeňky Pavlíkové
Za tichou vzpomínku děkují synové s rodinami

Dne 21. února 2010 vzpomeneme 
10. smutné výročí úmrtí

pana josefa Basela
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami

Vzpomínky

Dne 1. ledna 2010 se dožil 98 let 
nejstarší občan našeho města

pan františek smažinka 
Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, 

spokojenost a rodinnou pohodu do dalších let

Ve středu 28. ledna 2010 jsme si připomněli 6 let od úmtrí,
 kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička, 

sestra, tchyně, švagrová a teta

paní Ludmila Švrčinová
z Kovalovic

S láskou a úctou vzpomínají dcera Iva s rodinou, 
syn Libor s rodinou, syn Zdeněk s manželkou Jitkou, 

dcera Jana a vnoučata


