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KojetínsKý
ZPRAVODAJ

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Kojetín
Ve dnech 10. a 11. října 2014 se konaly v naší zemi volby 
do obecních zastupitelstev. V Kojetíně kandidovalo pět 
politických subjektů, volební účast byla 36,54%. 

Výsledky podle jednotlivých stran:
název strany procenta počet
                     mandátů
Sdružení nezávislých kandidátů  36,33%  8
ČSSD  19,23% 4
KDU - ČSL 16,74% 4
KSČM 15,47% 3
ODS 12,24% 2

ZVolení ČlenoVé ZastupitelstVa
města Kojetín (pořadí dle počtu hlasů)

jméno a příjmení               strana  počet hlasů
Jiří Šírek (SNK) 740
Leoš Ptáček (SNK)  706
Rudolf Pavlíček (SNK) 664
Jitka Tvrdoňová (SNK)  644
Eva Pěchová (SNK) 643
Jitka Hálková (SNK) 633
Marek Odložilík (SNK) 581
Pavel Válek (SNK) 581
Martin Hönig (ČSSD) 548
Ilona Kapounová (ČSSD) 539
Mojmír Haupt (ČSSD) 490
Jaroslav Minařík (KDU - ČSL) 445
Martin Berčík (KDU - ČSL) 437
Roman Matějka (ČSSD) 427

Jana Palmašová (ODS) 400
Jarmila Zítková (KDU-ČSL) 359
Jaroslav Drbal (KSČM) 352 
Jaroslav Bělka (KDU-ČSL) 350
František Krejčiřík (KSČM) 345
Jiří Hübner (ODS) 332
Jindřich Bureš (KSČM) 311

Jiří Šírek

sVolání 
ustaVujícího Zasedání 

ZastupitelstVa města Kojetína

Na základě ustanovení § 91 odst. 1 zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, svolávám ustavující zasedání nově zvoleného 

Zastupitelstva Města Kojetín, které se uskuteční

ve středu 5. listopadu 2014 v 17 hodin 
v sále sokolovny Kojetín

náměstí Republiky 1033, Kojetín

pořad jednání:
1.  Zahájení
2.  Složení slibu členů zastupitelstva města
3.  Schválení programu ustavujícího zasedání
4.  Volba členů návrhové a volební komise
5.  Volba ověřovatelů zápisu, pověření provedením 
     zápisu z ustavujícího zasedání 
6.  Určení funkcí, pro které budou členové 
     zastupitelstva města uvolněni
7.  Schválení způsobu volby
8.  Volba starosty
9.  Volba místostarosty a dalších členů rady města
10. Návrh na zřízení finančního výboru ZM
11. Návrh na zřízení kontrolního výboru ZM
12. Návrh na zřízení osadních výborů ZM
13. Stanovení odměn neuvolněným členům ZM
      Kojetína
14. Organizační záležitosti
15. Různé
16. Závěr                                                        Jiří Šírek

starosta města
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Z jednání Rady města Kojetín
Rada města Kojetín se na 100. zasedání konaném dne 20. října 2014

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

Ve zkratce

- schválila výběr dodavatele ve-
řejné zakázky malého rozsahu 
„Osobní automobil pro Centrum 
sociálních služeb Kojetín“ uchaze-
če AUTOSALON KROMEXIM spol. 
s r. o., který byl doporučen komisí 
pro posouzení a hodnocení zakázek 
na výše uvedenou zakázku s na-
bídkovou cenou ve výši 566.419 Kč 
bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
na vypracování vyhledávací studie 
pro akci „Cyklostezka Kojetín - Bez-
měrov“ mezi objednavatelem Měs-
tem Kojetínem a zhotovitelem Ing. 
Lindou Smítalovou, Olomouc - Ne-
milany, s nabídkovou cenou 21.780 
Kč včetně DPH,
- schválila uzavření smlouvy 
o dílo na vypracování studie pro 
akci „Návrh vedení cyklistické do-
pravy v Kojetíně“ mezi objednava-
telem Městem Kojetínem a zho-
tovitelem Ing. Lindou Smítalovou, 

Olomouc - Nemilany s nabídkovou 
cenou 47.190 Kč včetně DPH,
- schválila rozpočtové opatření 
č. 16/2014, kterým se navyšují:
- rozpočtové příjmy   729,94 tis. Kč
- rozpočtové výdaje  736,94 tis. Kč
- financování o částku  7,00 tis. Kč,
- souhlasila se zveřejněním zá-
měru pronájmu prostor sloužících 
k podnikání ve III. nadzemním pod-
laží v budově polikliniky v Kojetíně, 
o výměře 10,20 m2, na dobu neur-
čitou, výše nájemného 528 Kč/m2/
rok plus služby spojené s užíváním 
těchto prostor,
- souhlasila s poskytnutím peněži-
tého daru Oddílu kopané TJ Sokol 
Kovalovice ve výši 30.000 Kč na 
opravu sociálního zařízení v areálu 
fotbalového hřiště v Kovalovicích 
a předloží jej k projednání ZM 
12/2014,
- schválila uzavření Smlouvy o po-
skytnutí podpory ze Státního fon-

du životního prostředí ČR, v rámci 
Operačního programu Životní-
ho prostředí, na akci „Separace 
a svoz bioodpadů ve městě Kojetín“ 
mezi příjemcem Městem Kojetínem 
a poskytovatelem Státním fondem 
životního prostředí České republiky, 
poskytnutá dotace v maximální výši 
205.426 Kč,
- vzala na vědomí vzdání se funk-
ce tajemnice Městského úřadu Ko-
jetín Jiřiny Zdařilové ke dni 31. 12. 
2014,
- uložila starostovi města Jiřímu 
Šírkovi vyhlásit výběrové řízení na 
pozici vedoucího úřadu v souladu 
se zákonem o úřednících územních 
samosprávných celků,
- schválila vyřazení staveb (účet 
021) z majetku města v lokalitě Ma-
sarykova náměstí z důvodu revita-
lizace, dle návrhu Hlavní inventari-
zační komise, ze dne 26. 9. 2014.

Jiří Šírek

V posledních dnech se začalo 
s realizací dvou nejvýznamnějších 
investičních akcí - revitalizací Ma-
sarykova náměstí a výstavbou mul-
tifunkční sportovní haly.
Zatímco první investice je spolu-
financována z peněz EU - poskyt-
nutá dotace činí téměř 25 milionů 
Kč, pak sportovní hala je hrazena 
výhradně z rozpočtu města.
Na snímcích je stav Masarykova 
náměstí z 24. října 2014 a počá-
tek zakládání staveniště sportovní 

haly z téhož dne. Revitalizace Ma-
sarykova náměstí bude ukončena 

v červnu 2015, sportovní hala by 
měla stát v srpnu 2015.    Jiří Šírek

ukončení pracovního poměru velitele městské policie Kojetín
Ke dni 31. říjnu 2014 ukončil pra-
covní poměr dohodou velitel Měst-
ské policie Kojetín Jiří Hűbner.
Jako starosta města mu tímto vyslo-

vuji podě-
kování za 
odvedenou 
práci v řa-
dách Měst-
ské policie 
K o j e t í n , 
která trvala 
jedenáct let 
a přeji mu 
tímto mno-

ho úspěchů v jeho novém zaměst-
nání.  

Jiří Šírek
starosta města

Vážení a milí spolupracovníci, kole-
gové, přátelé, spoluobčané,
u Městské policie Kojetín jsem za-
čal pracovat před více než jedenácti 
lety a mohu říci, že to bylo pěkných 
jedenáct let. V poslední době jsem 
však již z práce pociťoval značnou 
únavu a s tím spojenou potřebu 
učinit zásadní změnu. Začal jsem 
si tedy hledat nové místo, a protože 

jsem nedávno dostal výhodnou pra-
covní nabídku, dohodnul jsem se 
s panem starostou na rozvázání 
pracovního poměru dohodou ke 
konci října, jelikož do nového za-
městnání mám nastoupit od začát-
ku listopadu.
Současně bych tímto rád poděko-
val za spolupráci všem svým kole-
gům od městské policie i z Policie 
ČR, spolupracovníkům z městské-
ho úřadu i z dalších organizací, se 
kterými jsem měl tu čest spolupra-
covat.

Jiří Hűbner
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Revitalizace 
masarykova náměstí
- první etapa
V měsíci září byly započaty práce 
na největší investiční akci letošního 
roku spolufinancované z Regionál-
ního operačního programu Střední 
Morava - Revitalizace Masaryko-
va náměstí Kojetín. První etapa 
zahrnuje rekonstrukci vozovky 
a posléze chodníku po levé stra-
ně náměstí (při pohledu z radnice) 
- od budovy Vzdělávacího infor-
mačního centra až po budovu rad-
nice. Postupně byly sejmuty vrst-
vy kostek, provedeny nové uliční 
vpusti, byla vyhotovena vodoměr-
ná šachta pro napojení nové fon-
tány, výkopové práce pod parkova-
cími stání, navezení konstrukčních 
vrstev, příprava pro osazování ob-
rubníků a poté samotné osazová-
ní obrubníků. Bylo také prověřeno 
napojení stávajících objektů v této 
části náměstí na kanalizaci, majite-
lé objektů byli vyzváni k provedení 
napojení při provádění výkopových 

prací, což bylo úspěšně zrealizo-
váno. 
Po osazení obrubníků bude násle-
dovat postupné dláždění vozovky, 
a to směrem od budovy radnice 
směrem k VIC z důvodu koordinace 
s další akcí města - demolicí budo-
vy v ulici Příční 9. Teprve až po do-
končení nového povrchu vozovky 
a nových parkovacích stání bude 
přistoupeno k rozebírání komuni-
kace pro pěší tak, aby byla zacho-
vána dostupnost v této části ná-
městí. V případě brzkého příchodu 
nepříznivých klimatických podmí-
nek může nastat situace, kdy plá-
novaná etapa prací - rekonstrukce 
chodníků - nebude do konce letoš-
ního roku dokončena a přesune se 

do dalšího roku.
Bohužel jsme již zaznamenali jed-
nu nepříjemnou situaci, kdy na udá-
ní fyzické osoby přijela na stavbu 
kontrola z Krajského inspektorátu 
práce v Ostravě a výsledkem této 
kontroly je opatření, které zkompli-
kuje pohyb pro občany po náměs-
tí - stavba musí být v plném roz-
sahu oplocena. V současné době 
byl umožněn neomezený pohyb 
po náměstí, vyšlo se vstříc obyva-
telům v části, která je nyní rekon-
struována tak, aby se ke svým ob-
jektům dostali jak pěšky tak autem, 
v důsledku tohoto opatření bude 
jízda auty znemožněna. 

Ilona Kapounová
místostarostka města Kojetín

podpora olomouckého
kraje jsdh Kojetín
a jsdh popůvky 2014

V roce 2014 podpořil Olomoucký 
kraj jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Kojetín a Popůvky částkou 
19.000 Kč ve formě příspěvku na 
pořízení, rekonstrukci, opravu po-
žární techniky a nákup věcného 
vybavení jednotek SDH. 
Z celkových 19.000 Kč obdrže-
la jednotka SDH Kojetín část-
ku 14.000 Kč, která byla použita 
na pořízení plovoucího čerpa-
dla PH1200 s motorem HON-
DA GSV190 v celkové hodnotě 
36.240 Kč.

Jednotka SDH 
Popůvky obdr-
žela finanční 
příspěvek ve výši 5.000 Kč, který 
byl použit na zakoupení dvou kusů 
přenosných radiostanic MOTO-
ROLA CP 140 v celkové hodnotě 
16.190 Kč. 
V obou případech se na těchto ak-
cích podílelo i Město Kojetín v rám-
ci schváleného rozpočtu pro JSDH 
Kojetín a Popůvky na rok 2014, 
a to částkou minimálně ve výši 
60% z hodnoty pořizovaných pro-
středků, což byla podmínka dota-
ce od Olomouckého kraje. Celkem 
tedy Město Kojetín přispělo část-
kou 33.430 Kč.

Ilona Kapounová
místostarostka města Kojetína

NABÍDKA
město Kojetín nabízí 

k pronájmu
parkovací místa 

č. 9, 14, 22, 27, 31 a 33 
 v garážovém stání domu 
č. p. 1309 v ulici sladovní, 
Kojetín, Kojetín i - město

(bývalá sladovna)

za podmínek nájmu:
- Jedno parkovací místo 

lze využít pro jedno motorové 
vozidlo v provozuschopném stavu.

- Cena měsíčního nájemného 
minimálně 550 Kč + DPH 
v platné základní sazbě.

Své žádosti s nabídkou ceny 
zasílejte v zalepené obálce, 

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

v termínu do 30. 11. 2014.
 Obálky budou otevřeny 

na jednání RM.
Bližší informace získají 

zájemci na finančním odboru 
Městského úřadu Kojetín, 

tel. 581 277 455.
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    staRosta města Kojetín
vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7

a souvisejících, zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků

a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů 

 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Na fuNkci
VEdOucÍhO úŘadu 

druh práce: 
- tajemník/tajemnice městského úřadu Kojetín,

- výkon statutárního zástupce zaměstnavatele,
- zabezpečení výkonu samosprávy a státní správy 

dle § 110 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

místo výkonu práce:  Město Kojetín

Kvalifikační předpoklady: 
- vysokoškolské vzdělání v magisterském

nebo bakalářském studijním programu

platové podmínky:
- dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o  platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách

a správě, ve znění pozdějších předpisů

pracovní poměr:
- na dobu neurčitou, předpokládaný nástup
dle dohody (možný již od 1. prosince 2014)

Bližší informace lze získat:
Jiřina Zdařilová, tajemnice MěÚ

telefon: 581 277 402
e-mail: j.zdarilova@radnice.kojetin.cz
webové stránky města: www.kojetin.cz

termín pro podání přihlášky:
do 12. listopadu 2014 do 17 hodin

staRosta města Kojetín
vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Na pOZici

 stRážNÍka
MĚstskÉ pOliciE kOjEtÍN 

druh práce: 
- strážník městské policie Kojetín

místo výkonu práce: Město Kojetín

Kvalifikační předpoklady: 
- střední vzdělání s maturitní zkouškou,

- splnění podmínek dle zákona č.553/1991 Sb., 
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

platové podmínky: 
- dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o  platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách

a správě, ve znění pozdějších předpisů

pracovní poměr:
- na dobu neurčitou,

- předpokládaný nástup - dle dohody 

Bližší informace lze získat:
Jiří Šírek, starosta

telefon: 581 277 400
e-mail: j.sirek@radnice.kojetin.cz

webové stránky města: www.kojetin.cz

termín pro podání přihlášky:
do 12. listopadu 2014 do 17 hodin

den stromů 2014
Den stromů je svátek, který se slaví po celém světě 
od poloviny 19. století. Datum oslav Dne stromů se 
liší podle klimatických podmínek jednotlivých zemí. 
Do Čech myšlenku přinesl "Svaz spolků okrašlova-
cích" a poprvé se zde Den stromů masově slavil po-
čátkem dubna roku 1906. Tradice, přerušená válkou 
a komunistickým režimem byla znovu obnovena až 
v roce 2000. S nápadem na obnovu této tradice v ČR 
přišli bývalý ředitel Botanické zahrady Univerzity Kar-
lovy a známý popularizátor stromů Václav Větvička 
a dřevosochař Martin Patřičný. Datum první oslavy 
svátku stromů bylo stanoveno na 20. října 2000, pro-
tože v mnoha lokalitách České republiky jde o vhodný 
termín pro sázení stromů a podzim je také časem, kdy 
jsou stromy asi nejkrásnější a hrají všemi barvami. 
V našem městě se letos oslava stromů konala dne 
24. října. Výsadby se účastnilo padesát občanů a byla 

vysazena alej bříz a lípa v Popůvkách u hřiště. 
Velice si vážíme všech, kteří přispěli svým volným 
časem a svou prací ke zlepšení životního prostředí 
v naší místní části. 

Děkujeme!
 Za Město Kojetín Eliška Izsová
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Úplná uzavírka krajské 
silnice v obci uhřičice

V termínu od 27. října 2014 do 
16. listopadu 2014 bude zcela uza-
vřena krajská silnice č. II/367 v Uh-
řičicích z důvodu probíhající akce 
„Obec Uhřičice - stoková síť“. Objízd-
ná trasa povede po silnici č. II/367 

přes Polkovice, Obědkovice, Kle-
novice na Hané, Čelčice, Čehovice, 
před Bedihoštěm po II/434 na Hrub-
čice, Tovačov, Troubky, Přerov, dále 
po II/436 na Bochoř, Vlkoš, Kyse-
lovice, Chropyně, Kojetín na II/367, 
a to obousměrně. 

Ilona Kapounová
místostarostka města Kojetín

došlo do redakce
sbírka pro markétku
Vážení spoluobčané,
ráda bych z celého srdce poděkova-
la všem, kteří přispěli finanční část-
ku pro mou dceru Markétku Večer-
kovou, která má cystickou fibrózu na 
ozdravný pobyt u moře.
Na ozdravný pobyt jsme odjeli 
30. srpna 2014 do Chorvatska do 
vesničky Drvenik k Jaderskému 
moři, které je podle výzkumů nej-
slanější a tedy i nejúčinnější. Slaný 
a mokrý vzduch pročišťuje dýchací 
cesty a pomáhá Marketce lépe dý-
chat, a když se k tomu přidá zdravá 
mořská strava, tak se zdravotní stav 

po všech stránkách zlepší. 
Marketka měla nabitý program od 
rána do večera. Ráno začíná inha-
lací solným roztokem a fyzioterapií, 
potom následovala bohatá snída-
ně. A hurá na procházku omrknout 
okolí. Cestou nazpět na apartmán 
kupujeme na oběd pro dceru ovoce 
(jablíčka, nektarinky, fíky, meloun, 
granátová jablíčka), každý den něco 
jiného. Obědy jsou uzpůsobené pro 
Marketčinu vysokokalorickou dietu. 
Ochutnáváme ryby, chobotnice, kre-
vety a jiné dobroty, které si Markétka 
velmi oblíbila. Po obědě následuje 
další inhalace a cvičení a jdeme se 
koupat. Když nebylo vhodné počasí 

na koupání, tak jdeme na skaliska 
a tam Marketka leží zabalená v dece 
a dýchá velmi vlhký slaný vzduch. 
No a po večeři odcházíme opět na 
procházku a to cíleně na zmrzlinu 
a palačinku s nutelou, kalorie navíc 
musí být. Návrat domů byl 15. září 
2014.
Ještě jednou děkuji všem, kteří nám 
umožnili odjet s dcerou na ozdravný 
pobyt k moři. V pondělí jsem se vrá-
tila s Markétkou z plánované antibio-
tické hospitalizace v Olomoucké ne-
mocnici a víte co se stalo? Markétka 
je při poslechu stetoskopem na pli-
cích „čistá“! A může za to moříčko! 
Děkuji!               Markéta Večerková

otevřený dopis
adresovaný vedení 
města, radě
a zastupitelstvu
(dále jen „město“)

Pozn. autora: Otevřený dopis se 
nepodařilo v předvolebním čísle 
z různých důvodů vydat. Přesto jsem 
se rozhodla pro vydání, i když po ter-
mínu. Především proto, abych zabrá-
nila spekulacím o tom, co jsem na Fa-
cebooku psala, a také se distancovala 
od jiných forem kritiky, které tu v před-
volebním čase na účet města proběh-
ly. Věřím, že můj názor na současné 
politické dění a způsob vyjadřování 

tím bude jasný. 
Ráda bych věnovala tento článek 
památce svého dědy, pana Františ-
ka Uhra, od jehož narození právě 
v těchto dnech uplyne 100 let. Jeho 
život byl poznamenán dlouhým poby-
tem v různých komunistických lágrech 
a naplněn nezlomným bojem za svá 
lidská a občanská práva. Jeho hlav-
ním „proviněním“ bylo, že kdyby zůstal 
na svobodě, byl by „špatným“ vzorem 
ostatním spoluobčanům právě se ro-
dící komunistické společnosti. Dou-
fám, že jsme se z historie ponaučili 
a nenecháme si už vzory vnucovat. 
Jiné vzory, než jaké si opravdu za-
sloužíme. Zbavovali bychom se tak 
dobrovolně práva svobody výběru, se 
kterým se rodíme.

sledujte 
aktuální dění

ve měste
 na webových stránkách 

města Kojetín 
na adrese

www.kojetin.cz

Jak se ukázalo při nedávné diskuzi 
na stránce „Kojetínských novot“, lidé 
v Kojetíně mají skutečně o dění tady 
velký zájem a rozhodnutí města jim 
nejsou lhostejná.
Dikuze na stránkách „Novot“ zača-
la jako spontální reakce na zahájení 
renovace náměstí kácením zeleně. 
Můj názor je většině členů Facebooku 
znám, ale ráda bych jej zveřejnila i tou-
to cestou. Nechci připustit, aby se mé 
komentáře staly předmětem osobního 
sporu. Zároveň však, podpora, která 
mi byla vyjádřena po zveřejnění mého 
komentáře, ať už formou komentářů, 
soukromých zpráv či osobně, mne 
inspiruje k tomu, že by bylo dobré se 
některými zmiňovanými tématy sku-
tečně do hloubky a pro dobro města 
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došlo do redakce
mluvím o hezkých malých projektech 
a komunikaci projektu s občany, mám 
na mysli třeba takovýto s jeho dotazy 
(odkaz na stránku: I. Valenta, Uherské 
Hradiště, projekt Slovácké tržnice).
- Romská otázka: Jak přesně zamezi-
la radnice vzniku ubytovny na OSP? 
Co může „město“ udělat proti sestěho-
vávání nepřizpůsobivých občanů do 
našeho města z jiných měst? Otázku 
výše sociálních dávek na místní úrov-
ni nevyřešíme. Pokud nápady máte, 
jak státní politiku změnit, jistě je oce-
ní váš poslanec, který jej přednese 
v parlamentu.
Pojďme ale řešit, co řešit jde! A témat 
je opravdu hodně. Moje děti, domác-
nost a Centrum tradičního bydlení mi 
zabírají většinu času. Nemám pocit, že 
bych politice ve městě mohla dát tolik, 
kolik vyžaduje. Proto jsem se sama 
do komunálních voleb nepřihlásila. 
Měla jsem totiž za to, že pokud kandi-
duji, musím mít pro město jasnou vizi, 
v hlavě a částečně už i na papíře kon-
krétní projekty, které budou oddisku-
továny minimálně s určitou skupinou 
obyvatel a s těmi pak budu kandidovat 
a o jejich realizaci se zasázet.
Nemám možnost každodenně odpo-
vídat a zpracovávat podněty, které 
mi dáváte. Rozhodla jsem se proto 
dát této práci jakousi formu a vytvo-
řila stránku Hnutí pro Kojetín, které 
se budu pravidelně věnovat (více 
v záhlaví stránky, stránka je viditelná 
jak návštěvníkům Facebooku, tak lze 
nalézt na jakémkoli internetovém vy-
hledavči. Pokud dáte like, zústáváte 
anonymní pro ostatní návštěvníky). 
Je potřeba, aby byl hlas občanů Ko-
jetína konečně zviditelněn, a aby 
bylo na druhé straně taky jasně vidět, 
co ve kterých věcech „město“ dělá 
a taky nedělá. Budu se těšit na stánce 
Hnutí pro Kojetín i na příspěvky „měs-
ta“. Stránky města ani jiné oficiální 
formy k informovanosti evidentně ne-
slouží. Nenašla jsem tam ani koncepci 
rozvoje města (kromě povinné o Škol-
ství), nic ke splnění toho, co současní 
straníci a nezávislí ve vedení města 
z jejich slibů v minulých volbách spl-
nili, nic k nové Hale, kromě vizualiza-
ce. Žádné pozvánky na schůzky stran 
s kandidáty, kteří se budou ucházet 
o posty na radnici a jejich nápady 
a koncepce pro město na další čtyři 
roky. A co online přístupné video ze 
zasedání zastupitelstva a rady? Vět-

zaobírat a proto jsem se rozhodla část 
mého komentáře zveřejnit formou 
otevřeného dopisu radnici a budu 
doufat v odpověď formou konkrét-
ních odkazů na dokumenty na strán-
kách města. Je totiž zjevné, že mezi 
„městem“, neboli volenými zástupci 
a občany, námi voliči existuje obrovská 
informační bariéra. Ta pak způsobuje 
jednak dojem volených zástupců, že 
voliči nemají o dění ve městě zájem 
(to se prokázalo jako liché tvrzení) 
a jednak, dojem voličů, že na vliv toho, 
co se děje ve městě nemají vliv. A to je 
potřeba změnit!
Jistě současný volební systém na ko-
munální úrovni výrazným způsobem 
podporuje pletichaření s hlasy. To je ve-
řejná věc a diskutuje se dnes ve všech 
sdělovacích prostředcích. Pokud totiž 
mám jít k volbám a vybírat kandidáty, 
ale jejich výběr je systémem ignorován 
a hlasy se přičítají kandidátům strany 
dle jejich pořadí na kandidátní listině. 
Hlasujeme tedy vlastně jen pro určitou 
stranu. Kandidáty si reálně nevybírá-
me. To může vyvolávat u voličů dojem 
zmaru a plýtvání energií spojenou 
s účastí na komunálních volbách. Ne-
můžeme se proto divit, že je pak účast 
tak nízká. A navíc to podporuje známý 
fenomén místních stran, že na kan-
didátní listině se z větší části objevují 
jména lidí, kteří mají jen „přinést hlasy 
straně“ ovšem okamžitě po volbách 
se vzdávají svých hlasů ve prospěch 
svých stranických kolegů a dooprav-
dy ani v mnoha případech o aktivní 
účast v zastupitelstvu či radě zájem 
nemají. Nevěšme ale hlavu! Skutečně 
se do příštích voleb plánuje změna. 
Volit budeme stále stejně, ale hlasy 
by se skutečně měly konečně přičítat 
konkrétnímu kandidátovi, a ten by pak 
své voliče konečně i reprezentoval. 
Mám za to, že to může změnit mnohé 
a k dobru věci.
Úryvek z mého komentáře na inter-
netu: Bohužel jediná veřejná akce 
radnice ve věci náměstí byla pořáda-
ná týden před tím než bagry hrábly 
do země. Opravdu se vašich názorů 
vámi volení zástupci tolik bojí? Pak 
už je opravdu pozdě dávat námitky. 
Mimochodem já své námitky po-
dala před rokem (vyjádřila se také 
v Přerovsku, jen když za mnou přijela 
Česká Televize, po přečtení Přerov-
ska, tak jsem odmítla). Ale o projektu 
jsem se dozveděla náhodou. Pozvá-

ni do VIC tedy byli pouze majitelé 
domů na náměstí. Dozvěděli se tam 
telefonní číslo na stavbyvedoucího, 
že nám udělají mostky do obchodů 
v době renovace, a jaké budou etapy. 
Úplně zbytečná „abyseneřeklo“ akce. 
Právě tyto informace si klidně přečtu 
písemně. Náhradní způsob dopravy 
k uzavřené části náměstí není ozna-
čen šipkami na příjezdových komuni-
kacích dodnes. Ani není provedena 
změna silnice v druhé části náměstí 
na douproudovou, tak jak bylo slibo-
váno, aby se šlo na náměstí dostat ze 
směru, kterým proudí většina provozu. 
Označení která část prostoru u kašny 
jde používat k dočasnému parkování 
taky chybí.
Pozvání na kolečkiádu nebo nějakou 
jinou inline-jádu, jako odpověd na in-
vestici města za desítky milionů korun 
beru spíše s humorem. Sport i kulturu 
miluju, to víte. Ráda se sama či s dět-
ma většiny akcí účastním. Lidi, kteří 
pro sport a kulturu v Kojetíně něco dě-
lají, odvádějí obrovský kus práce a je 
to všude vidět. Mají můj obdiv! Sport 
a kultura jsou ale jen zlomek toho, co 
lidi tady zajímá. Mám zato, že nejvíc 
lidí tíží:
- Nedostatek pracovních míst: Zají-
malo by mne, co za posledních (hm, 
třeba jen) čtyři roky :) udělala radnice 
pro podporu zaměstnanosti ve měs-
tě. Jaká místa byla díky její aktivitě 
konkrétně vytvořena? Kolika novým 
firmám vytvořila zázemí nebo prů-
myslovou zónu (na pozemcích města, 
ne pozemcích obchodovaných lidmi 
kolem radnice) pro případ, že by sem 
chtěla větší firma přijít? Jsme na výbor-
ném, ba co, luxusním místě uprostřed 
Moravy s dalnicí D1 vzdálenou 3 km 
a poměrně levnou pracovní silou!
- Kvalita životního prostředí: Co udě-
lala radnice pro omezení dopravy ka-
mionů, kdy veškerá nákladní doprava 
projede středem města, kolem naší 
největší základní školy? Jaké studie 
zpracoval odbor dopravy na to, že je 
potřeba více parkovacích míst na ná-
městí a jaké jiné lokality byly posou-
zené? Jak usoudil odbor Životního 
prostředí, že kácení veškeré zeleně 
na náměstí je nutné? Kdyby sem chtěl 
přijít jiný obchodní řetězec a konečně 
udělat tomu Albetu konkurenci, kde 
by mohl stavět? Dále budeme tančit 
v umakartové Sokolovně a chodit tam 
budeme kolem nové haly? ...Víte, když 
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došlo do redakce english corner
I‘ve been enjoying the indian 
summer that we’ve been having 
lately. I hope we have a few more 
nice days before autumn and 
winter really set in.
Autumn (fall) is a nice time in our 
family. We celebrate 3 birthdays 
– mine (Oct 1), Lucinka’s (Oct 27) 
and Mia’s (Nov 15). We have lots 
of birthday cake!
Every year after my birthday, 
I reflect on my life up to now. It’s 
interesting to me that I’m rarely 
ever satisfied with what I have 
or what my situation is. When 
I was in school I couldn’t wait to 
be out on my own and work so 
that I could earn lots of money 
and buy lots of stuff (the “Ameri-
can dream”). When I finished at 
the university and started work-
ing, I hated my job (bank ana-
lyst). It was extremely boring! So 
I went back to university to learn 
a profession that wouldn’t be so 
boring. That worked out pretty 
well because I enjoyed being 
a computer programmer and the 
salary was really nice. However, 
I was single and very lonely. 
I kept thinking how great it would 
be to get married. So then I found 
a nice girl and got married. I didn’t 
realize how difficult marriage 
could be! Sometimes I miss the 
freedom I had as a single person. 
Then we decided to have children 
and I thought that being a father 
will be really great. Wow, being 
a father is even harder than being 
a husband! lately I keep thinking 
how great it will be to retire one 
day. I wonder if I’ll be happy then? 
Probably not. Oh well, that’s life 
I guess.

Indian summer (indiən samə) 
      - babí léto
reflect on (ri‘flekt) - přemýšlet o...
rarely (reəli) - zřídka 
out on my own (aut on mai əun) 
   - na vlastní pěst
boring (bo:rɪŋ) - nudný
salary (sæləri) - plat
lonely (ləunli) - osamělý
realize (riəlaiz) - uvědomit si
lately (leitli) - poslední dobou
retire (ri’taiə) - jít do důchodu

Jay Davis

šina měst už je má!
Na stránce Hnutí pro Kojetín, bych 
ráda shromáždila energii, se kterou 
jsem se v posledních dnech setkala, 
nápady a připomínky lidí, kterým život 
tady prostě není lhostejný. Tím, že 
dáte „like“ ukážete, že vám o dobrou 
věc jde. A budete moci odebírat zprá-
vy. Samozřejmě cokoli komentovat 
a dávat svoje příspěvky týkající se 
dění tady.
Cítím, že pro hodně lidí byl projekt ná-
městí poslední kapkou. Kapkou v moři 
která zaplnila prostor mezi absolutní 
propastí mezi volenými zástupci a vo-
liči. Není totiž pravdou, že pokud mám 
o město zájem „mám přijít do zastu-

pitelstva na návštěvu“. Od toho, aby 
se totiž v zastupitelstvu hájily i moje 
zájmy, je tam mnou volený zastupitel. 
Je ale jeho povinností dohlédnout na 
to, abych se i já dozvěděla o postupu 
jeho rozhodnutí a hlavně důvodech, 
které ho k němu přiměly. Samozřej-
mostí pak je jakési veřejné zúčtování 
toho, co ze slibů z minulých voleb spl-
nil, abych se mohla rozhodnout, jestli 
jej opět volit.  
P.S. Osobně děkuji Novotám za vý-
bornou práci, kterou dělají ve věci 
agitace akcí jak tady a taky v okolí. 
A všem přeji šťastnou ruku u voleb!!! 

29. září 2014, Jarmila Williams
poz. red: Článek nebyl korekturován

mistrovství České
republiky v agility 2014 
 
Na úvod, co je vlastně agility. Agi-
lity je sport, který můžeme běhat 
v jakémkoliv věku. Psovod má za 
úkol se psem proběhnout parkúr 
v co nejrychlejším čase a s nejméně 
trestnými body.  Běhají se dva dru-
hy parkúrů, jumping a agility. Běhy 
se liší překážkami. Agility má navíc 
zónové překážky (kladinu, šikmou 
stěnu a houpačku), společně ob-
sahují skočky, tunely, kruh, skok 
daleký a slalom. Běhá se ve třech 
výkonnostních kategoriích: A1, A2, 
A3, z nich je A3 elitní výkonnostní 
kategorie. A třech velikostních kate-
goriích:  small, medium a large. 
Dne 27. a 28. září 2014 jsem se 
díky podpoře od města Kojetína 
mohla zúčastnit mistrovství České 
republiky (dále jen MČR) v agility, 
které proběhlo ve sportovním areálu 
v Liberci, a to díky finanční podpoře 
na tři kvalifikační závody. Na třetích 
kvalifikačních závodech byla mož-
nost se kvalifikovat na MČR v Liberci 
a s Kessí, která běhá v mediích 
v A3 kategorii, se nám to podařilo.
Na MČR se běhají vždy čtyři běhy. 
Agility a jumping jednotlivců a agili-
ty s jumpingem družstev.  V sobotu 
ráno se začínalo běhat Agility druž-
stev, které tvoří čtyřčlenné týmy 
a do vyhodnocení se počítají vý-
sledky tří nejlépe zaběhnutých 
členů týmu. S  Kessí jsme doběhly 
s 1.58 trestných bodů a obsadily 
11. místo z 38 psů a našemu týmu 
„Hop nebo Trop“ jsme zaběhly nej-
lepší čas. Z devíti týmů jsme se 

umístily na 4. místě. Jumping druž-
stev se běžel v neděli a Kessí za-
běhla čistý, rychlý běh a obsadila 
13. pozici. Bohužel štěstí při nás 
nestálo a opět jsme obsadili 4. místo 
a stejně tak i v součtech obou běhů 
se pozice nijak nezměnila. 
V jumpingu jednotlivců se nám 
už tak nedařilo, Kessí nenaběhla 
správně slalom, poté zaváhání na 
skočce nám vyneslo 12,13 trest-
ných bohů a na výsledkové listině 
jsme obsadily 31. místo. Všechny 
naděje se velmi rychle rozplynuly. 
Agility běh se startoval dle pořadí 
z jumpingu, takže s Kessí jsme šly 
na start hned jako osmý tým. Za-
běhly jsme rychlý a čistý běh a vel-
mi dlouho dobu jsme se držely na 
1. místě. Nakonec jsme s Kessí 
obsadily 4. místo, kdy před námi 
byly na třech medailových pozi-
cích týmy, které startovaly na Mis-
trovství světa a Mistrovství Evropy. 
V konečném součtu jsme s Kessí 
obsadily 10. místo. 
Děkuji Městu Kojetín za podporu 
a Kessí za to, jak krásně běhala.
Radana Vykydalová www.pyravy.cz
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anketa

Anketu připravily
žákyně Gymnázia Kojetín

studenti Gymnázia Kojetín se v listopadové anketě soustředili
na nově příchozí studenty a jejich první dojmy ze školního života.

otázky pro studenty prvního ročníku a studenty primy byly odlišné. 
Studentům prvního ročníku byly položeny následující otázky:

1) jak hodnotíš technické vybavení gymnázia / nejvyššího patra?
2) před pár týdny jste absolvovali seznamovací kurz. pomohl vám v seznamování? 

3) jsi spokojen s pedagogickým sborem? Který je tvůj nejoblíbenější učitel?
4) co tě vedlo k tomu, že jsi šel na gymnázium a ne na odbornou stření školu? 

5) Který je tvůj nejoblíbenější předmět/y?

eliška takačová

1) Protože to tam bylo lehký a chci 
studovat na vysoké škole.
2) Na základní škole to bylo leh-
čí, ale tady se cítím pohodlněji po 
všech směrech.
3) Zeměpis.
4) Dana Dýmalová.
5) Ano.

matyáš marek
1) Já nevím, (hla-
sitý smích) moc 
toho na patře 
není.
2) Pomohl (opět 
hlasitý smích) 
nám vzájemně 
se lépe poznat.
3) Jsem spokoje-

ný. Moje nejoblíbenější učitelka je 
Eva Šťastníková.
4) (…ještě jednou hlasitý smích) 
Protože jsem nevěděl, na jaký obor 
jít, a tak jsem šel na gympl, abych 
měl víc času na rozmyšlenou.
5) Chemie a ruština.

adéla paráková
1) (zvolání:  „Je-
žíši Kriste“) Dá 
se to!
2) Velice, byla 
to moje nejlepší 
školní akce, měli 
jsme pořád hlad.
3) Jak s kým, 
s některými ano, 

s některými ne - ani náhodou. Můj nej-
oblíbenější učitel je Jaromír Růžička.
4) Nebylo to daleko (na chvíli oči do 
stropu), protože přátelé říkali, že je 
to tady dobrý.
5) Například (chvilka přemýšlení) 
hudebka, nic se tam nedělá.

michal nehoda
1) Proti základce 
je to moderní.

2) Ano, pomo-
hl. Docela dobře 
jsem své spolu-
žáky poznal.

3) Jsem spoko-
jen. Paní učitelka Rotreklová.

4) Chci jít na výšku.

5) Tělocvik, ruština, SPTS (= státo-
právní teorie a sociologie).

Studentům primy byly položeny následující otázky:
1) co tě vedlo k odchodu ze základní školy?

2) jak porovnáváš studium na základní škole a na gymnáziu?
3) Který je tvůj nejoblíbenější předmět/předměty?

4) Který je tvůj nejoblíbenější učitel? 
5) je přístup učitelů ke studentům profesionální?

aneta Vavrysová
1) Protože hodně 
lidí říkalo, že je to 
tu dobrý a měla 
jsem samý jed-
ničky.
2) Je to tady těž-
ší, asi nijak 
3) Přírodopis.
4) Dana Dýmalová.

5) Jo, je.

Barbora hýsková
1) Protože jsem 
chtěla jít na 
(chvilka přemýš-
lení) takovou 
tu lepší školu 
a měla jsem dob-
rý známky. 
2) Je to tady těž-
ší a prostě lepší 

ve všech směrech.
3) Matika a angličtina.
4) Paní učitelka Nosková.
5) Jo, je.

mirek Kapoun
1) Protože na zá-
kladce to tam pro 
mě bylo lehký 
a tady si myslím, 
že můžu dosáh-
nout vyšších cílů.
2) Na základce to 
bylo lehčí, tady je 
to o něco těžší 

a zábavnější.
3) Informatika.
4) Eva Šťastníková.
5) Jo, je.

jakub meduna
1) Protože na 
základní škole to 
bylo lehké a chtěl 
jsem na novou 
školu a chci stu-
dovat na vysoké 
škole.
2) Na základ-
ní škole to bylo 

o hodně lehčí a tady je to těžší a víc 
mě to baví.
3) Zeměpis.
4) Dana Dýmalová.
5) Jo, je.
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Školní jídelna informuje
pozvánka na přednášku 
„Zdravá výživa dětí nejen 
ve školních jídelnách“
Vážení rodičové, milí strávníci,
srdečně vás zveme na přednášku, 
která je určena nejen rodičům, ale 
i všem těm, kterým není lhostejné, 
jak se jejich děti stravují s podtitu-
lem „Zdravá výživa dětí nejen ve 
školních jídelnách“.
místo konání:  Školní jídelna Ko-
jetín, hanusíkova ulice 283, 752 
01 Kojetín,
datum a čas: 12. listopadu 2014 
od 15.30 hodin.
Přednáší: Natálie Vincourová, stu-
dentka III. ročníku SZŠ Olomouc, 
obor dietolog.

můžete se těšit 
na následující témata:

1) Vstup do problematiky tématu 
zdravá výživa, pohledy na výživu 
dětí.
2) Specifika stravy dětského věku, 
vyvážený talíř, specifika jednotli-
vých jídel dne, výživa dle ročních 
období.
3) Energetické složky potravy:
a) sacharidy jako nezastupitelná 
složka výživy člověka, významné 
sacharidové plodiny a potraviny, 
vláknina, lepek, problematika jed-
noduchých cukrů ve výživě dětí,
b) tuky živočišné a rostlinné - vý-
znam, zdroje, nenasycené mastné 
kyseliny, cholesterol. Hodnocení, 
kvalita a trvanlivost tuků (olejů),
c) bílkoviny ve výživě člověka, 

rozdělení a zdroje bílkovin. Maso 
a alternativy masa. Základní princi-
py přípravy luštěnin.
4) Druhy a způsoby úpravy zeleni-
ny. Ovoce a vhodné úpravy.
5) Koření a dochucovadla, proble-
matika chemie v jídle, polotovary 
a instantní suroviny...
6) Vyhlášku č. 107/2005 o školním 
stravování a problematika zdravého 
vaření ve školních jídelnách.
K příjemné atmosféře jistě přispěje 
drobné občerstvení.
Prosíme zájemce z řad rodičů i ši-
roké veřejnosti, aby svou účast na-
hlásili do 11. listopadu 2014 Šárce 
Chytilové, tel. 581 762 542, e-mail: 
stravenky@sj.kojetin.cz z důvodu 
omezené kapacity jídelny.

Hana Rohová

taktické požární 
cvičení v Kojetíně

Ve čtvrtek 23. října 2014 se jed-
notka Hasičského sboru Křenovice 
zúčastnila taktického cvičení jed-
notek požární ochrany hasebního 
obvodu města Kojetína. 
Námětem tohoto cvičení byla eva-
kuace domu s pečovatelskou služ-
bou na sídlišti Sever a následné 
vybudování náhradního bydlení 
v prostorách Centra sociálních 

služeb Kojetín. Cvičení se dále zú-
častnily jednotky požární ochrany 
obcí Popůvky, Polkovice, Uhřičice, 
Lobodice, Měrovice nad Hanou, 

města Kojetína a také Hasičský 
záchranný sbor požární stanice 
Kojetín.

JŠ

informace pro občany
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mateřská škola Kojetín
Říjen v mŠ Kojetín

Léto je nenávratně pryč a podzim se 
ujal vlády. Děti si při vycházkách vší-
mají podzimu v jeho proměnách, jak 
hraje všemi barvami od červené po 
žlutou. To by nedokázal namalovat 
žádný malíř. Učíme se vnímat krásy 
a dary přírody. Povídáme si, sbírá-
me kaštany, šišky, listí. S obrovským 
nadšením děti vyráběly stromy, otis-
kovaly listí, z listí tvořily housenku… 
Opět jsme v obou mateřských ško-
lách s nadšením přivítali Kašpárka 
s maňáskovou pohádkou, kterou si 
pro ně připravily paní učitelky.
Od 2. října 2014 zahájily děti ze tří-
dy „Sluníček“, „Rybiček“ a „Pastelek“ 
cvičení v tělocvičně sokolovny. 
Od října k nám také dochází lektor-
ka do kroužku anglického jazyka. 
Tyto aktivity probíhají jedenkrát týdně 
a potrvají do konce května 2015.
Ve středu 8. října 2014 za pěkného 
podzimního dne jely děti ze třídy 
„Pastelek“, „Sluníček“ a „Rybiček“ na 
dopravní hřiště v Kroměříži. Po pří-
jezdu se děti posilnily svačinou, poté 
se rozdělily na tři skupiny. Část dětí si 
procvičovala jízdu na kole a koloběž-
kách, ostatní si hrály na chodce. Děti 
byly vedeny k respektování doprav-
ních značek, semaforů, učily se jízdě 
a chůzi po správné straně silnice či 
chodníku. Naštěstí nám vyšlo počasí 
a akce se jako vždy dětem líbila. 
V pondělí 13. října 2014 a v úterý 
14. října 2014 navštívily obě ško-
ličky Alena Fíková a Iva Kusáková 

z Městské knihovny MěKS Kojetín. 
Zábavnou formou u nejstarších dětí 
proběhla beseda „Kam chodí zví-
řátka spát“. Povídaly si o maleb-
ném podzimu a zvířátkách, které se 
ukládají k zimnímu spánku. Na závěr 
vyslechly pohádky „Jak Zuzanka za-
chránila ježka“ a „O včelích medvíd-
cích“. Měly možnost také nahlédnout 
do knížek z knihovny. Děkujeme za 
pěkné vyprávění a těšíme se na dal-
ší setkání.
V pátek 17. října 2014 děti navštívi-
ly sál sokolovny, kde měly možnost 
zhlédnout pohádku „o dvanácti 
měsíčkách“ v podání divadelního 
souboru Mladá scéna Ústí nad La-
bem.
„Léto odlétá, podzim přilétá, kluk už 
dráčka chystá“. Všichni jsme netrpě-

Berušky

Rybičky Koťátka

Pastelky

Sluníčka

Srdíčka

livě očekávali závěr měsíce, kdy byl 
vyhlášen již 10. ročník drakiády, 
který se konal v úterý 21. října 2014 
v areálu školní zahrady a přilehlém 
sportovním areálu. Odpoledne se 
tedy na zahradě mateřské školy sešli 
všichni, kdo chtěli vyběhnout na ko-
pec s barevným drakem papírákem. 
Po úvodním přivítání, krátkých or-
ganizačních pokynech a zahájení 
básničkou o dráčkovi jsme odstar-
tovali pouštění draků na kopci za 
mateřskou školou. Součástí drakiá-
dy byl také tradiční táborák, opéká-
ní špekáčků, podávání teplého čaje 
a sladkých dobrot. Závěrem úterního 
odpoledne byl nástup všech malých 
účastníků na hřišti školy a odměňo-
vání. Rozdávaly se medaile, diplomy 
a sladké odměny.
Rozloučili jsme se tak se školní za-
hradou, kde se vše již před přícho-
dem zimy uklízelo. Bylo krásným 
zážitkem vidět zahradu mateřské 
školy plnou dětí i rodičů a úsměv na 
tvářích všech zúčastněných. Podě-
kování tedy patřím i všem, kdo se 
na organizaci této povedené akce 
podíleli…

vedení MŠ
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Základní škola náměstí míru Kojetín
chystáme narozeniny 
ve škole

Jednou z našich tradiční akcí je den 
otevřených dveří, který pravidelně 
připravujeme v době, kdy si připomí-
náme výročí otevření budovy školy. 
Každoročně tak nabízíme všem zá-
jemcům z řad rodičů, bývalých žáků 
i veřejnosti malé nahlédnutí do zá-
kulisí, které je obvykle schováno za 
zdmi. 
V letošním roce budou mít návštěv-
níci tuto příležitost v úterý 9. pro-
since 2014. Od 9 hodin budou naše 
dveře otevřené pro ty, kteří si budou 
chtít prohlédnout prostory školy 
- nabízíme malý vyhlídkový okruh 
s představením všech zajímavých 
učeben i laboratoří, kde mají žáci 
možnost získat nové dovednosti 
a vědomosti. Průvodci budou z řad 
našich nejstarších, žáků devátých 

Kam s nimi?

Nepříjemnosti posledních dnů nás 
přiměly k zamyšlení, o něž se chce-
me podělit. 
Vzhledem k tomu, že nám ve měs-
tě chybí vhodná dětská hřiště, kde 
by mohly trávit svůj volný čas vět-
ší skupiny dětí, chodíme se školní 
družinou již takřka 40 let do míst-
ních parků. Jelikož naše školní dru-
žina „praská ve švech“, je nás vidět 
a hlavně slyšet. Děti se musí po ho-
dinách strávených při školním vyu-
čování zrelaxovat, a proto v době po 

učení mimo lavice

Začal nový školní rok a s ním vlas-
tivědné exkurze za poznáním. Ta 
první nás zavedla do dominan-
ty nedalekého města Kroměříže, 
do arcibiskupského zámku, který 

tříd. Rozhodně budou mít co uká-
zat. O letošních prázdninách jsme 
ve škole zrenovovali osm přírodo-
vědných učeben, opravili tělocvičnu 
a vybudovali novou učebnu a odbor-
nou učebnu pro hudební výchovu 
I. stupně. V rekonstruovaných tří-
dách se všichni cítí velice dobře 
a věříme, že tak jsou vytvořené pod-
mínky pro další rozvoj schopnos-
tí našich dětí. Na trase se mohou 
návštěvníci dotazovat na vše, co je 
bude zajímat, a věříme, že je naši 
průvodci odpověďmi nezklamou.
Dalším okénkem do zákulisí je 
šance nahlédnout přímo do vyučo-
vacích hodin. Tuto možnost budou 
mít návštěvníci od 10 hodin (po 
hlavní přestávce), kdy mají mož-
nost se podívat na vlastní výuku. 
Zde bychom rádi požádali rodiče 
o vstřícnost a respektování pravi-
dla - návštěva = jedna vyučovací 
hodina. Rádi bychom tak umožnili 
nahlédnutí všem zájemcům, ale ka-
pacita učeben je omezená. Takové 
setkání s běžnou vyučovací hodi-
nou ukáže vše podstatné - prozradí 
klima třídy, děti se rády předvedou 
a vyučující tak může navázat užší 
kontakt s rodiči při řešení konkrét-
ních situací mezi žáky.
Odpolední část (do 16 hodin) je vy-
mezena pro další zájemce. Často ji 

využívají budoucí prvňáci se svými 
rodiči, naši absolventi i příznivci, kte-
ří se zajímají o dění ve škole. V tom-
to čase převažují prohlídky, které 
přizpůsobíme požadavkům hostů. 
Každoročně mezi námi vítáme naše 
důchodce, bývalé pracovníky školy, 
kteří jsou se školou neustále v kon-
taktu a jsou naší strategickou zálo-
hou pro případ potřeby. Jejich sou-
náležitost se školou je příkladná.
Celá tato aktivita by nebyla možná 
bez přispění našich vyučujících, 
správních zaměstnanců i vedení 
školy. Všichni se významnou mě-
rou podílejí na dotváření příjemné-
ho bezpečného prostředí pro naše 
žáky a navázání vzájemných kon-
taktů s rodiči. Všem patří veliké po-
děkování za vše, co pomohlo školu 
opět posunout na novou modernější 
úroveň.
Bez podpory našeho zřizovatele 
by naše snaha měla menší efekt, 
proto bychom tímto rádi poděkova-
li i našim partnerům z kojetínského 
městského úřadu za velmi dobrou 
spolupráci. Rádi všechny přivítáme 
mezi námi nejen u příležitosti našich 
narozenin. 
Těšíme se na vaši návštěvu.

Rudolf Pavlíček 
a Zdeněk Šípek

obědě převažují činnosti rekreační 
a spontánní. Jsme rádi za příznivé 
počasí, které nám umožní hodinu 
pobytu v přírodě.
Již s koncem minulého školního 
roku jsme se však setkali s překva-
pivě negativním chováním někte-
rých dospělých. Byli jsme vulgár-
ně slovně napadeni, vyhazováni 
a poté byly lavičky v parku u hřbito-
va polité záhadnou mastnou tekuti-
nou. Náhoda?
Začal nový školní rok a my se 
zbytky sluníčka zavítali do svého 
oblíbeného parku. Jaké bylo naše 
překvapení, když při další návštěvě 

byly lavičky opět polité olejem! A ke 
všemu jeden starý pán, vracející se 
ze hřbitova, na tuto lavičku usedl, 
aby si na chvíli odpočinul. Je více 
než smutné, že jsou mezi námi ta-
koví spoluobčané, kteří dnes pro-
mastí lavičky a zítra…? 
Naše malé děti to nemají jednodu-
ché. Nemohou ze školy „na lítačku“, 
nemohou lézt po stromech, nemo-
hou si bez dozoru a bezstarostně 
hrát své hry venku, neboť doba se 
změnila a je hodně toho „špatné-
ho“, co by se jim mohlo stát. A tak si 
nerudovsky říkáme: Kam s nimi?

vychovatelky ŠD 

byl i se svými zahradami zapsán 
v roce 1998 do seznamu Světové-
ho kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO.
Nám, žákům 5.A a 5.B třídy ZŠ 
nám. Míru, přálo štěstí, neboť 
2. říjen 2014 byl po dlouhé době 
jedním z prvních krásných sluneč-

ních dní. Už cesta do Kroměříže 
regionálním vlakem byla pro řadu 
z nás plná zážitků. Během pro-
cházky Podzámeckou zahradou 
jsme pozorovali a s pomocí našich 
třídních učitelek Panákové a Mrač-
kové, poznávali některé stromy 
a keře. Zvláště se nám líbila ba-



Kojetínský zpravodaj 11/14

12

něco málo 
k otevřenosti

Když odkládáte starou věc, nostal-
gicky zavzpomínáte na to, „jaký to 
s ní bylo“. Při užívání věci nové pak 
stále podvědomě očekáváte, že se 
zachová stejně jako ta předchozí. 
Když opouštíte stará místa a hnízdí-
te v nových, smutek za starým se-
trvává nezměrně déle. Odsouvá jej 
ale jiná, palčivá záležitost, v jejímž 
ústředí jste vy samotní. Ptáte se 
totiž sami sebe, za jakou nitku to 
klubko novot zachytit, na které vlák-
no se soustředit dřív a ke kterému 
si můžete dovolit dorazit pozvolna, 
přirozeným vývojem. Ptáte se, jak 
„správně“ vkročit do již zaběhnutého 
soukolí, aby vás nesemlelo. A chtě 
nechtě se podvědomě dopouštíte 
nechtěného, avšak zcela přirozené-
ho hříchu vůči starému či vůči nové-
mu - srovnávání. Srovnáváte s tím, 
co ve vás stále ještě žije a co vás 
ještě, byť pouze pasivně, dotváří. 
A proces se obnovuje.
Vstup do nového zaměstnání zau-
jímá na žebříčku rizikových fakto-
rů, ovlivňujících člověka, vysokou 
příčku. Ale přiznejme si - každému 
tak, jak se s tím popere. Buďme ko-
nečně o něco konkrétnější. Do jaké 
míry je rizikový vstup nového peda-
goga do osidel Základní školy na 
náměstí Míru v Kojetíně? A je vůbec 
rizikový?

Základní škola náměstí míru Kojetín
revná výsadba z  květin v trávníku 
před přízemím zámku. Jako první 
jsme si prohlédli Sallu terrenu, kte-
rá zajišťovala přechod ze zámku do 
Podzámecké zahrady.
Pak už začala vlastní prohlídka. 
Dozvěděli jsme se, že na místě 
dnešního zámku, který sloužil jako 
reprezentační sídlo olomouckých 
biskupů a arcibiskupů, byl gotický 
hrad, který se až později přestavěl 
na renesanční zámek. Spoustu ve-
selí nám způsobily klouzací pantof-
le, které měla řada z našich spolu-
žáků poprvé na nohou. Klukům se 
nejvíce líbily trofeje a zbraně, děv-
čata byla okouzlena krásou pokojů. 
Velmi nás také zaujaly portréty his-
torických osobností, o kterých jsme 
se učili ve vlastivědě - např. portrét 
císařovny Marie Terezie, obraz 

krásné Sisi, nebo ruského cara Ale-
xandra III. V největším sále - Sně-
movním to bylo nádherné, zvláště 
když paní průvodkyně rozsvítila 
všechny lustry. Prohlídku zámku 
jsme ukončili v zámecké knihovně. 
Byly zde, kromě mnoha tisíců knih, 
také krásné malované globusy.
Než jsme prošli starobylou ulič-
kou na Velké náměstí, abychom si 
mohli dopřát zaslouženou odměnu 
(zmrzlinu), tak jsme se na chvilku 
zastavili v Chrámu sv. Mořice, kde 
je pochován zakladatel města Kro-
měříže. Chvilku jsme si sedli do 
lavic a pozorovali jsme ohromnou 
výšku gotického kostela i zlacení 
barokní kaple. Nádherné také bylo 
kulaté, malované okno nad var-
hanami. Překvapilo nás, že kostel 
byl vlastně skoro celý postavený 

znovu poté, co byl pobořený v době 
husitských válek i po třicetileté vál-
ce.
Na zpáteční cestě jsme jeli ve vla-
ku skoro sami, a tak jsme si mohli 
o svých zážitcích pořádně popoví-
dat. Už teď se těšíme na další ex-
kurzi do hvězdárny!

Za žáky 5.A a 5.B třídy 
A. Špalková a D. Duchoň

Vezměme pedagoga průměrného 
věku, požadovaného vzdělání a ji-
ných nepodstatných charakteristik. 
Pedagoga, který dejme tomu roz-
hodoval o tom, zda student projde 
zkouškou dospělosti, avšak třeba 
také prošel praxí utírání zadečků 
v mateřské škole. Pedagoga, které-
mu se dostalo příležitosti usednout 
s ostatními u kulatého stolu (souvis-
losti viz níže).
Vstoupí-li výše zmíněný pedagog po-
prvé do útrob školy, kochá se nejprve 
souměrností tvarů historické budovy. 
Záhy jej ale zarazí cosi, co mu bylo 
v dřívější době neznámé - nebývalá 
otevřenost. Nejprve otevřenost dveří 
uvnitř. Posléze otevřenost komunika-
ce s nadřízenými, otevřenost komu-
nikace s kolegy, otevřenost školního 
soužití s kolegy atd. 
Dveře, které nejen pro nově přícho-
zí a hosty znamenají mnohdy větší 
bariéru než ne-schopnost komuni-
kovat za nimi - dveře vedení školy 
- jsou nebývale otevřeny. Skuteč-
ně i pomyslně. Stejně tak otevřená 
je komunikace, odehrávající se za 
nimi, dotýkající se přesně daného 
tématu a probíhající bez slovního 
i sociálního balastu.
Další otevřenost, veřejnosti i žákům 
z pochopitelných důvodů ovšem 
uzavřena, se odehrává ve sborov-
ně. V místnosti, která v pedagogovi, 
uvyklému sic sdílenému, avšak pře-
ce jen soukromí kabinetu, vyvolává 
nekontrolovatelné záchvaty pani-

ky. Neboť odtud není úniku. A rytíři 
kulatého stolu (neboť stůl sborovny 
opravdu kulatý je) svůj grál nezřetel-
ně, ale stále střeží. Pedagog, uvyk-
lý žabomyším válkám osazenstev 
vzdělávacích institucí, je v neustá-
lém očekávání vášnivých dramat, 
odehrávajících se na tomto kolbišti. 
A ona dramata přijdou. Ale nejsou 
vášnivá a ani jinak osudová. Vyře-
ší mžikem oka to, co by v soukro-
mí kabinetů nabývalo neúnosných 
rozměrů a poté zbytečně ubíralo 
energii k tomu ve škole podstat-
nému - vzdělávání a výchově dětí. 
A ačkoliv to u kulatého stolu někdy 
vypadá jako u vás v obýváku, potaž-
mo v kuchyni, vzdělávání a výchova 
se nevytrácejí. Ba naopak - uvolně-
ním osobních frekvencí dostávají 
daleko více prostoru frekvence pra-
covní.
Tento textový „postřeh“ vzniká v po-
čátku nového školního roku. V době 
vhodné pouze k postřehům. Názory, 
zejména ty k žactvu, by bylo vhodné 
odložit někdy na příště, jsou samy 
o sobě velmi vydatné.
Již pomalu vyprchává doba hájení 
nováčků a novot, avšak do zabřed-
nutí ve vyjetých kolejích je ještě pěk-
ně daleko. Přesně tak daleko, že si 
onen pedagog nováček, o němž 
byla řeč, dovolí pomyslet v rámci té-
matu pěkně otevřeně: „Ryba smrdí 
vždycky od hlavy. Jenže tady to asi 
nepůjde. Místo hlavy tu totiž mají 
hlavouna.“         Markéta Matějková
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Základní škola svatopluka Čecha Kojetín
nechceme stát stranou

Nechceme stát stranou je název pro-
jektu, který druhým rokem realizují 
žáci ZŠ Sv. Čecha se svými pedago-
gy. Projekt částečně financuje MŠMT 
(Podpora vzdělávání v jazycích ná-
rodnostních menšin a multikulturní 
výchovy) a částečně nám přispěl 
náš zřizovatel - Město Kojetín.
Projekt nás má seznámit se zvyky, 
obyčeji, typickými slovíčky, tanci, 
kulturou různých národů - konkrét-
ně žáci připravují projekty o Mongol-

sku, Maďarsku, Ukrajině a Polsku. 
Dále se seznamujeme s pojmem 
holocaust a mluvíme o tom, jak 
se tato problematika dotýká Romů 
a Židů.
V rámci projektu plníme různé ak-
tivity, na začátku září proběhl spor-
tovní den pro žáky 1. stupně, na 
začátku října turnaj v malé kopané 
a turnaj ve stolním tenise.
V rámci projektu navštívili žáci rom-
ské muzeum, kde se účastnili výu-
kového programu.
Vyvrcholením projektu jsou projek-
tové dny, kdy žáci předvádí formou 
různé prezentace, co se v rámci pl-
nění aktivit naučili - prezentují infor-
mace o různých národech, zpívají, 
tancují, předvádí dramatizaci pohá-
dek, mluví o zvycích, vaří typická 

jídla jednotlivých národů.
V prosinci nás čeká výstava pra-
cí žáků s multikulturní tématikou 
a prezentace projektu pro rodiče.
Cílem projektu je, uvědomit si, jak 
je důležité se k sobě chovat kama-
rádsky, vzájemně si pomáhat, tole-
rovat se. 

Olga Odehnalová
ředitelka školy

den zvířat v naší škole

Světový den zvířat, 4. říjen, je dnem 
svátku Svatého Františka z Assi-
si, patrona zvířat. Ten proslul svým 
laskavým vztahem ke všem zvířa-

tům. Ke Světovému dni zvířat se při-
pojili i žáci naší školy. 
Pro první stupeň jsme zorganizovali 
výlet do Podzámecké zahrady v Kro-
měříži. Naši nejmenší žáci měli mož-
nost vidět zblízka zvířátka domácí, 
zvířátka z lesa, exotické ptáčky, la-
butě, kachny a také několik opiček, 
které je rozveselily svými hrami.  
Ve škole žáci poznávali zvířátka 
na obrázku, určovali počet slabik 
a hledali začáteční písmeno. Vyprá-
věli jsme si bajky, ve kterých jsme 
se snažili najít povahové vlastnosti 
zvířátek podobné lidským bytostem. 
Roztřídili jsme obrázky zvířátek do 
jejich správných domovů - na dvůr, 

do lesa, na louku, do ZOO a na za-
hrádku. Na počítači jsme posloucha-
li zvuky zvířátek a podle zvuku jsme 
je pojmenovali. 
Nejen v tento den, ale i po zbytek 
celého roku budeme pro zvířátka 
něco dělat. Přineseme nějakou po-
choutku do útulků nebo i zvířátkům 
do krmelce v lese. Na zimu vyrobí-
me ptačí budku, aby se mohli ptáčci 
ukrýt a přikrmovat.
Světový den zvířat upozorňuje na 
skutečnost, že i zvířata jsou součás-
tí planety, a děti v naší škole vědí, že 
chování k nim by mělo být ohledupl-
né a láskyplné.

Dagmar Luxová

podzim v přípravné třídě



Kojetínský zpravodaj 11/14

14

Gymnázium Kojetín

Gymnázium, Kojetín
svatopluka Čecha 683

vás zve na

DNY
OtEVŘENÝch 

dVEŘÍ
v sobotu 29. listopadu 2014 

v době od 9 do 12 hodin
ve čtvrtek 15. ledna 2015 
v době od 9 do 17 hodin

Během obou dnů otevřených 
dveří si můžete:

- vyzkoušet testy přijímacího
řízení,

- pohovořit s vedením školy, 
vyučujícími i studenty,

- zhlédnout připravený program
- prohlédnout si školu.

Více informací na:
tel. 581 705 333

www.gkj.cz

Galerie absolventů 
Gymnázia Kojetín
V loňském roce jsme si připomněli 
20. výročí vzniku gymnázia v Ko-
jetíně. Mezi absolventy je spousta 
těch, kteří mají úspěchy v pracov-
ním i v soukromém životě, a nás těší, 
že si na školu vzpomenou většinou 
v dobrém. Prostřednictvím Kojetín-
ského zpravodaje bychom čtenáře 
rádi na pokračování seznámili s ně-
kterými z našich bývalých studentů, 
dali jim prostor ke vzpomínkám na 
školní léta a také k vyjádření pří-
padných přání do budoucna.

Zuzana Glacnerová
studentka po-
sledního roční-
ku navazujícího 
magistra - stře-
d o e v r o p s k á 
studia FF uK

Středoškolská 
léta strávená 
na kojetínském 

jeden den 
v auschwitzu

Auschwitz je koncentrační tábor 
nedaleko města Osvětim. Nachází 
se v Polsku, které bylo za 2. svě-
tové války zcela obsazeno Němci. 
Auschwitz byl rovněž centrem vá-
lečného teroru, vyvražďování lid-
stva a holocaustu. 
Dne 9. října 2014 jsme se i my, stu-
denti Gymnázia v Kojetíně, ocitli za 
branami právě tohoto koncentrač-
ního tábora. Jakmile jsme vstoupili 
dovnitř, atmosféra jakoby zhoustla. 
Všichni jsme mlčeli a jen bedlivě 
poslouchali vyprávění našeho prů-
vodce. Bylo zcela nepředstavitelné, 
že na půdě, po které jsme chodili, 
bylo zmařeno tolik lidských životů. 
Mlčky jsme procházeli ulicemi tábo-
ra, domy, dívali se na autentické fo-
tografie, ale hlavně si většina z nás 
představovala, v jakých podmín-
kách zde lidé museli žít. Pro mno-
hé z nás byla nejhorším artefaktem 
stěna, kde byli vězni popravováni. 
Zde jsme rovněž zanechali věnec, 
abychom uctili památku Jindřicha 

Riegla a všech ostatních, kteří tento 
vyhlazovací tábor nepřežili.  
Poté jsme se přemístili do tzv. Bře-
zinky. Březinka byla mnohonásob-
ně větší než Auschwitz I, avšak 
skoro všechno bylo zničeno Němci 
předtím, než tábor 27. ledna 1945 
osvobodila Rudá armáda. Ačkoliv 
plynové komory i krematoria byly 
zničeny, jako bychom stále cítili 
kouř a nasládlý zápach, jenž tímto 
místem v minulosti proplouval. 
Tuto exkurzi jsme shledali nejzají-
mavější a zároveň nejnepříjemnější 
zkušeností v životě. Nicméně jsme 
Gymnáziu Kojetín vděčni za mož-
nost zúčastnit se této exkurze. Dě-
kujeme. 

Alexandra Krchňáková
oktáva GKJ 

gymnáziu byla ta nejlepší stu-
dentská léta a v žádném případě 
se nedají srovnat s vysokou ško-
lou a tamním hektickým životem.  
Za čtyři roky, které utekly jako 
voda, jsem si odnesla spoustu mi-
lých vzpomínek, našla jsem nej-
lepší přátele, se kterými jsem stále 
v kontaktu, ačkoli nás mnohdy dělí 
stovky kilometrů. Vzpomínek je ne-
přeberné množství, neboť to byla 
aktivně strávená léta, skvělým vyvr-
cholením byl náš nezapomenutel-
ný maturitní ples a následná - pro 
všechny úspěšná maturita. 
Současným studentům přeji šťast-
ný výběr vysoké školy nebo správ-
ný směr pro budoucí směřování. 
Gymnázium vám předá základy, 
ze kterých budete čerpat neustá-
le. Je už jen na vás, do jaké míry 
a jak je budete využívat. Budoucí 
žáci budou mít čtyři roky na to, aby 
zjistili, v čem jsou opravdu dobří 
a co je bude v budoucím životě plně 
uspokojovat a naplňovat. Gymnáziu 
přeji, aby si uchoval stále svůj stan-
dart, základem dobrých žáků jsou 
spokojení a nadšení pedagogové. 

josef Ťuik
referent zpro-
s t ředkování 
na úřadu prá-
ce

Na školní léta 
v z p o m í n á m 
vždy rád, na 
dobré kama-
rády, spolužá-
ky, pedagogy 

a hlavně na spoustu zábavy a vese-
lých příhod, které jsem zažil, a které 
jsem se snažil vždy nějakou měrou i 
vytvářet. Nezapomenutelný pro mě 
jistě zůstane školní výlet do Itálie 
v roce 2002, kdy jsem si vysloužil 
pozici osobního asistenta paní ředi-
telky Švédové, pod krycím jménem 
„Giuseppe“ .
Dle mého názoru je každá škola tak 
dobrá, jak dobří jsou její pedagogo-
vé. Co se gymnázia v Kojetíně týče, 
toto platí dvojnásob, jelikož škola 
byla a je uznávaná a žáky vyhle-
dávaná. Mou radou tedy je, aby na 
škole působili profesionálové, kteří 
jsou na svém místě, tak jak tomu 
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Gymnázium Kojetín
bylo za mých školních let, a jak tomu 
bez pochyb je i doposud. Gymnáziu 
přeji vstřícné a schopné pracovníky, 
a hlavně hodně sil do nových pro-
jektů a výzev. Žákům potom mnoho 
štěstí v jejich studijním životě, a aby 
si právě tato léta prožili takříkajíc na-
plno, protože věřím, že na ně budou 
vždy rádi vzpomínat stejně jako já.

josef hlavačka
c e r t i f i k a č -
ní inženýr ve 
spo lečnost i 
aircraft indu-
stries, a. s.

Na školu vzpo-
mínám pokaž-
dé, když se po-
tkám s některý-

mi spolužáky, s některými se vidí-
vám dost často (JM), jinak se potká-
váme na pravidelném každoročním 
předvánočním srazu  s poměrně 
velkou účastí. Na GKJ vzpomínám 
v dobrém, protože spolu s dobou 
na vějšce to bylo asi nejzábavnější 
období, kdy jsem měl hafol času na 
vše možný a jako třešničku na dort 
jsem získal vzdělání.
GKJ přeju samé takové šikovné 
studenty jako jsem byl já . A stu-
dentům přeju, aby měli takové uči-
tele, které jsem měl já.

Veronika slámová 
tisková mluvčí 
povodí mora-
vy, s. p.

Hned bych se 
na gymnázium 
vrátila. Nejen 
kvůli atmosféře 
na škole, kte-
rou tvořili hlav-

ně lidé - učitelé a spolužáci. Byl to 
obohacující plný život, který mě in-
spiruje dodnes. Zpětně si uvědomu-
ji, kolik jsem se toho nejen na gym-
náziu naučila. Někdy i nevědomě 
z toho čerpám dodnes. Konkrétních 
událostí je mnoho. Do kategorie 
„vtipných“ patří ty, které se učitelům 
nelíbily - třeba zřejmě trochu drzé 
zpívání do školního rozhlasu. Ale 
i ty, za které jsme byli pochváleni 
- například nácvik na školní akade-
mii - parodovali jsme skupinu Lune-
tic. Jiný ročník jsme se zase pustili 
do vlastního ztvárnění písničky Jo-
žin z bažin. Současným a budou-
cím žákům přeji, aby si uvědomili, 
že život na střední škole je pro ně to 
nejsvobodnější a nejbezstarostněj-
ší období. Tím ale nemyslím, aby 
zneužili svoji svobodu pro zevlování 
a nicnedělání. Naopak. Je to obdo-
bí, kdy můžou položit základy spl-
nění svých snů. Přála bych jim, aby 
po pár letech zjistili, že díky tomu 
žijí ve svém snu.

Vladan Vaněk
dělník médií 
a stále student 
uK

Nejraději sto-
p r o c e n t n ě 
vzpomínám na 
zážitek z výletu 
do Prahy, kdy 
jsme společně 

se spolužákem Karlem pláchli davu 
a prožili neopakovatelný večer. 
Více bych se k tomu raději nevra-
cel. S odstupem času vzpomínám 
na gymnázium v pozitivním duchu. 
Když už se sejdeme s torzem dáv-
né oktávy z GKJ, tak se nebavíme 
jinak než nostalgicky. A vzhledem 
k tomu, že je na co vzpomínat, těch 
osm let asi stálo za to.
Žákům přeji, aby se nebáli vě-
řit sami v sebe a ignorovali hlasy 
těch, kteří jim říkají, že „něco ne-
jde.“ Všechno jde, když tomu jdete 
naproti, přičemž tahle formulka ne-
platí ani zdaleka jen v souvislosti se 
studiem.

děkujeme!

V podobném duchu jako zde 
budou názory bývalých žáků 

školy uveřejňovány
 i na internetových stránkách 

Gymnázia Kojetín 
www.gkj.cz 

Čtyřlístek pro štěstí
Tradiční ve-
řejná sbírka 
známá pod ná-
zvem „srdíčkový 
den“ proběhla 
u nás v gymná-
ziu a v ulicích 

Kojetína ve středu 24. září 2014. 
Prodejci z 2. ročníku, sexty a kvinty 
nabízeli k prodeji kromě známých 
kovových přívěsků a magnetek také 
reflexní zelené čtyřlístky. 
Sbírkové předměty jsou symbolem 
štěstí pro ty, kteří si je zakoupí, 
a současně symbolem štěstí a na-
děje pro vážně nemocné děti a je-
jich rodiče, kterým výtěžek sbírky 
moc pomáhá. Společnost „Život 
dětem“ z výtěžku sbírek kupuje nej-

různější zdra-
votní pomůcky 
- invalidní vo-
zíčky, zdravotní 
kočárky, rehabi-
litační pomůcky, 
zdravotní mate-
riál, speciální 
výživu, platí re-
habilitační po-
byty a mnoho 
dalšího. 
Celkem se po-
dařilo prode-
jem sbírkových 
předmětů získat 
8.594 Kč. Děku-
jeme všem, díky 
kterým můžeme 
za Kojetín tuto 
sumu odeslat. 

M.D.
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ddm Kojetín - Z akcí, které se konaly

turnaj ve vybíjené
- Velká cena ddm 
Kojetín
 
Velká cena DDM Kojetín - O putov-
ní pohár ředitelky DDM Kojetín je 
již druhý ročník soutěže určené pro 
třídní kolektivy druhého stupně zá-
kladních škol v Kojetíně a odpoví-

dajících ročníků gymnázia. Soutěž 
probíhá po celý školní rok a je za-
měřená na všestrannost a týmovou 
spolupráci v duchu fair - play. 
Letošní zahájení Velké ceny DDM 
Kojetín proběhlo 3. října 2014 za 
slunečného počasí v areálu Soko-
lovny Kojetín na venkovních kur-
tech turnajem ve vybíjené. Od osmé 
hodiny ranní se scházeli účastníci 
turnaje i jejich fanoušci. Hrálo se 
zároveň na dvou kurtech, kdy děti 
byly rozděleny do dvou věkových 
kategorií. Mladší žáci byli rozloso-
váni do dvou skupin a první dva 
umístěné týmy z obou skupin zápa-
sily o medailové pozice. Starší žáci 
si vyzkoušeli všechny své soupeře 
a ten nejlepší tým se stal vítězem. 
Úžasná byla i podpora fanouškov-
ské základny, týmové barvy, vlajky 

a pokřiky povzbuzovaly hráče k lep-
ším výkonům. Vítěz ale mohl být jen 
jeden a tentokrát to dopadlo takto:

 mladší žáci
1. místo  - 7.B ZŠ nám. Míru
2. místo  - Sekunda GKJ
3. místo  - Prima GKJ 
4. místo  - 6.B ZŠ nám. Míru
5. místo  - 7.A ZŠ nám. Míru
6. místo  - 6.A ZŠ nám. Míru 
7. místo  - 6. a 7. tř. ZŠ Sv. Čecha

 starší žáci
1. místo - 9.A ZŠ nám. Míru
2. místo - Kvarta GKJ
3. místo - 8.B ZŠ nám. Míru
4. místo - Tercie GKJ 
5. místo - 8.A ZŠ nám. Míru

Děkujeme všem za účast!
-az-

odborné učiliště Křenovice 8

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).

informace o možnostech studia
Ve školním roce 2015/2016 budeme otevírat

Ke studiu na odborném učilišti jsou 
přijímáni žáci a další uchazeči, kte-
ří splnili povinnou školní docházku 
a kteří při přijímacím řízení splni-
li podmínky pro přijetí prokázáním 
vhodných schopností, vědomostí, 
zájmů a zdravotní způsobilosti, po-
žadované pro zvolený obor vzdělání 
v souladu s § 59 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání. Všechny obory jsou určeny 
pro dívky i chlapce.
Nabídka vzdělání v nabízených 
učebních oborech na naší škole je 
určena především žákům se speci-
álními vzdělávacími potřebami a těm 

žákům základních škol, kteří mají 
v 9. třídě slabý až velmi slabý pro-
spěch a u nichž není pravděpodob-
né, 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 tele-
fonních číslech 581 769 045, 581 
769 059, 581 701 199, 607 943 000 
nebo na

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

Odborné učiliště, Křenovice 8
zve všechny uchazeče o studium, jejich rodiče a ostatní zájemce na

dEN OtEVŘENÝch dVEŘÍ
spojený s VÝstaVkOu pRacÍ žákŮ

čtvrtek 4. prosince 2014 od 8.00  do 17.00 hodin
 co ZísKáte:
- informace o studiu ve školním 

roce 2015/2016
- informace o učebních oborech: 
  * Kuchař
  * Prodavač
  * Zahradník, aranžér
  * Pečovatel
  * Pekař

 co naBíZíme: 
- prohlídku školy 
- prohlídku dílen 
- prohlídku internátu
- tombolu
- možnost zakoupení vybraných 

výrobků
- ochutnávku kuchařských výrobků
- zdravotnické služby - pečovatel

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!
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ddm Kojetín - Z akcí, které se konaly
soustředění mladých 
rybářů

O víkendu 10. až 12. října 2014 
proběhlo soustředění mladých ry-
bářů v Rakvicích. Soustředění pro-
běhlo na nám už známém místě 
Kačenárna v Rakvicích, kde se už 
tradičně několik let pořádají i letní 
rybářské tábory pro malé rybáře. 
Soustředění se zúčastnilo dvanáct 
mladých rybářů. Do Rakvic jsme 
vyrazili v pátek 10. října 2014 rych-
líkem 7:57 směr Brno. Po menších 
problémech se zpožděním vlaku, 

pochod slováckými 
vinohrady 
Tak jako každý rok i letos byl upořá-
dán v sobotu 10. října 2014 zájezd 
pro dospělé do Mutěnic. Tento tra-
diční zájezd do krásného prostředí 
jižní Moravy láká mnoho účastníků. 
Trasu vedoucí mezi vinohrady do-
provází zpěv, kroje a příjemná ná-
lada a každý se na toto místo rád 
vrací. 

den stromů 
Svátek Den stromů jsme v letošním 
roce společně oslavili v místní části 
Kojetína Popůvkách v pátek 24. října 
2014. Byla vysazena alej dvanácti 
bříz a lípa, která je naším národním 
stromem. Po zasloužené práci přišel 
na řadu oheň, nad kterým se linula 
vůně opékaných špekáčků. 

pŘipRaVujEME:

7. listopadu 2014
 Za pOkladEM skŘÍtkŮ

-  lampiónový průvod se světýlky

8. listopadu 2014
  patchwORk 

 - šití vánočních ozdob a věnečků

VÍkENdOVÉ sEtkáNÍ 
účastníků LT Nejdek

28. listopadu 2014
ROZsVÍcENÍ VáNOčNÍhO 

stROMu
 - dílničky v galerii VIC Kojetín

VElká cENa ddM kOjEtÍN 
Znáte svoje město?

 představte svou třídu 
v literárním díle.

- Sledujte naše webové stránky 
a stránky na facebooku  

- Velká cena DDM Kojetín

V měsíci říjnu a listopadu probíhá 
studiuM pEdagOgiky 

VOlNÉhO času, 
- pro externí pracovníky

  

3. prosince 2014
jEžÍškOVa dÍlNa i

4. prosince 2014
čERtOViNy 

s BaRBORkOu 
(16 - 18 hodin, VIC Kojetín)

10. prosince 2014
jEžÍškOVa dÍlNa ii

10. prosince 2014
pORada ExtERNÍch 

pRacOVNÍkŮ

12. prosince 2014
ukONčENÍ čiNNOsti 

ZájMOVÝch kROužkŮ 
V ROcE 2014

Fotografie z proběhlých akcí DDM si můžete prohlédnout na:
 ddm-kojetin.rajce.idnes.cz

Bližší informace o všech připravovaných akcích najdete na interneto-
vých a facebookových stránkách DDM Kojetín www.kojetin.cz/ddm.

kdy nám nakonec ochotný průvodčí 
zařídil, že nám mimořádně zastaví 
rychlík z Brna do Břeclavi i v Rak-
vicích, jsme dorazili na místo. První 
a velmi nepříjemná věc co nás pře-
kvapila, byla invaze komárů. V tom-
to babím létě se jich vyrojili snad 
miliony. Nepomáhaly žádné repe-
lenty. Ale náladu nám to nezkazilo, 
šli jsme hned chytat ryby. První den 
se chytlo i pár kapříků. Večer jsme 
si udělali táborák, opekli špekáčky, 
prostě atmosféra byla super.
V sobotu jsme se celý den věnovali 
rybám. Moc potvůrky nebraly, ale 
to nevadilo, hlavně že nám svítilo 
sluníčko a bylo krásné počasí. No 
a po vydatném a velice dobrém 
obědě, jsme pro děti vyhlásili závo-
dy v lovu ryb. Nejvíc chytanou rybou 
byli okouni. Děti se snažily a každý 
nějakou tu rybu chytil. Nejúspěšněj-
ší malí rybáři M. Nosek, A. Šoustek 
a O. Cvoliga byli ohodnoceni drob-
nými cenami a hlavně medailemi. 
Pak už přišel večer a s ním další tá-
borák s opékáním a vyprávěním si 
o rybách. V neděli ráno jsme ještě 

rychle vyrazili na chvilku k vodě si 
zarybařit, neboť chytání ryb není ni-
kdy dost. A pak už následoval oběd, 
rybí polévka a moc dobrý smažený 
kapr s bramborovým salátem, skoro 
jak o Vánocích. No a pak už přišlo 
na řadu balení a přesun na nádra-
ží v Rakvicích. Cesta zpět už pro-
běhla bez komplikací a do Kojetína 
jsme dorazili přesně na čas v 16.15 
hodin.
Co říct na závěr? Víkendová akce 
v Rakvicích se nám prostě poved-
la. Všichni byli spokojení a nikomu 
se nechtělo domů. Tak příště zas 
v Rakvicích - hurááá!

Tomáš Bělka 
a Slávek Ruman
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městská knihovna měKs Kojetín informuje...
Říjen v knihovně
Ve středu 1. října 2014 jsme se s ilu-
strátorem dětských knih Adolfem 
Dudkem ponořili do tajů ilustrace 
s jeho pohádkovým kreslením. Dě-
tem z prvních tříd ZŠ bylo předsta-
veno sedm klasických českých po-
hádek, staly se jejich přímými účast-
níky a užily si radost nejen z kres-
lení, ale také si uvědomily morální 
poselství, které nám pohádky sdělují 
dodnes. Děti ze 3. tříd si vyzkoušely, 
jak snadno mohou cokoliv nakreslit. 
Součástí vystoupení byly soutěže 
o obrázky ilustrátora. Nakonec byla 
i autogramiáda na čela dětí.
Vystoupení je zábavná interaktivní 
show, při které se pobaví i dospělí.

středa 5. listopadu 2014
v 17.30 hodin 

v sále Vic Kojetín
Za čajEM Na sRÍ laNku 

Pásmo fotografií a videí 
s prokládaným živým slovem

Zlatuše Knollové
z cestování po malebné zemi.

Seznámíme se s místní 
bohatou faunou a flórou,
 chutným stravováním,
 historickými městy, čaji 
a čajovými zahradami, 

pestrým národnostním složením
a dalšími zajímavostmi.

Součástí přednášky bude 
ochutnávka pravého

cejlonského čaje.

pŘipRaVOVaNÉ akcE

10 - 11. listopadu 2014
VElkÝ kNižNÍ BaZaR

Výprodej starších  opotřebovaných 
knih. Můžete se těšit na knihy 

rozličných žánrů, od knih 
pro děti až po naučnou literaturu. 
A i když se jedná o tituly poněkud 
staršího data, knihy opotřebované 

či mírně poškozené, věříme,
že si i mezi nimi vyberete a každá 

kniha si najde svého příznivce.

lEkcE iNfORMačNÍ 
VÝchOVy

pro žáky 7. tříd základních škol 
a souběžných tříd gymnázia

na téma: Mezinárodní desetinné 
třídění (třídění naučné literatury).

Mikuláš, jEžÍšEk, 
paN VRáNa a My 

Povídání, které zkrátí dětem 
čekání na vytoužené Vánoce
pro I. stupeň základních škol 

(začátek prosince).

adVENtNÍ ladĚNÍ 
- předvánoční literární beseda 
s hudebním vystoupením dětí 

26. listopadu 2014 ve 14 hodin 
-  Centrum sociálních služeb Kojetín 

3. prosince 2014 v 10 hodin 
- Dům svatého Josefa

přehled o knižních novinkách 
najdete na adrese:

www.mekskojetin.cz/mestska-
knihovna

V rámci Týdne knihoven, který pro-
běhl v týdnu od 6. do 12. října 2014 
jsme v knihovně přivítali spoustu 
čtenářů. Více vám přinášíme v čís-
lech...
Počet návštěvníků: 412
Výpůjčky celkem: 948
Nově registrovaní čtenáři: 138
Účastníci akcí: 98
V měsíci říjnu také proběhla ex-
kurze do dospělého oddělení, 
které se zúčastnilo 76 žáků 9. tříd 
základních škol a souběžných tříd 
gymnázia.
Všichni návštěvníci knihovny mohli 
v říjnu  zhlédnout výstavku pod ná-
zvem Velká válka. Jednalo se o té-
matickou výstavku knih (100 let od 
vypuknutí 1. světové války) v oddě-
lení pro dospělé čtenáře. 
Ve středu 8. října 2014 jsme přivítali 
Pavla Papežíka s jeho psychologic-
kou přednáškou Úspěch začíná 
porozuměním o pozitivních pova-
hových profilech.
V říjnu také probíhaly lekce in-
formační výchovy, tentokráte pro 
žáky 6. tříd základních škol a sou-
běžných ročníků gymnázia. Žáci 

pozor, děti! 
Stále se ještě můžete 

zapojit do soutěže 
dobytí pevnosti fabularum  

a vybojovat si místo 
na 2. kojetínskou 

noc s andersenem,
která se usuteční 

v pátek 27. března 2015

se naučili prácovat s on-line kata-
logem. Cílem lekcí informační vý-
chovy je seznámit žáky s knihov-
nou a s jejími službami, pomoci jim 
zorientovat se v knihovním fondu 
a naučit je pracovat s informacemi. 
Pokusit se vzbudit v dětech zájem 
o knihy a potřebu číst. 
V měsíci říjnu jsme uspořádali be-
sedu pro starší děti z mateřské 
školky s názvem Kam chodí zvířát-
ka spát. Povídali jsme si o maleb-
ném podzimu a zvířátkách, které se 
ukládají k zimnímu spánku. Beseda 
byla doplněna o „listování“ v krás-
ných dětských knížkách, které kni-
hovnice přinesly dětem na ukázku 
do školky.               Jitka Lorencová
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Kam za kulturou



Kojetínský zpravodaj 11/14

22

Z kulturních akcí měKs Kojetín
o dvanácti měsíčkách
V pátek 17. října 2014 v dopoled-
ních hodinách měli možnost naši 
nejmenší diváci navštívit pohádku 
O dvanácti měsíčkách v podání 
Mladé Scény, která k nám přijela 
až z Ústí nad Labem. Pohádka byla 
určena pro předškoláky a první až 
třetí třídy základních škol. Klasický 
příběh Boženy Němcové v netra-
diční úpravě děti opravdu zaujal. 
Základní děj pohádky, kdy se zlá 

macecha a její vlastní dcera Joha-
na snaží zbavit hodné Marušky,  byl 
obohacen o černé divadlo a líbivé 
písničky. Mezi prvky, které vnesly 
do příběhu netradičnost a humor,  
byly loutky zvířátek, které doprová-
zely Marušku na její strastiplné ces-
tě za dvanácti měsíčky, nebo zvoník 
Jakub, jenž se o Marušku ucházel. 
Zajímavé bylo i vizuální zpracová-
ní scény, postav dvanácti měsíčků 
a propojení hraného divadla s lout-
kovým. Nakonec vše dobře dopadlo, 

poctivost byla odměněna, láska zví-
tězila nad chamtivostí a tak by tomu 
mělo být nejen v pohádkách.

screamers
V pátek 17. října 2014 navštívila prk-
na Sokolovny travesti skupina Scre-
amers s nově nazkoušeným kaba-
retním vystoupením Tyjátr, který byl 
tematicky, jak už název napovídá, 
zasazen do divadelního prostředí. 
Diváci mohli v takřka dvouhodinovém 
programu ohodnotit zdařilé parodie 

na naše i zahraniční herce, zpěváky 
a zpěvačky. Mezi známými cele-
britami nechyběly například Ljuba 
Hermanová, Judita Čeřovská, Lucie 
Vondráčková či Věra Chytilová. Hu-
dební čísla byla prokládána vtipnými 
kabaretními scénkami, které otřásaly 
bránicemi diváků. O úspěchu a pří-
jemném prožití večera svědčil i závě-
rečný bouřlivý aplaus vestoje.

hubertova jízda Kojetín
V sobotu 18. října 2014 kolem de-
váté hodiny ranní se louka za Račo-
vou v Kojetíně proměnila v kolbiště, 
kde se sešli zkušení „koňáci“ se 
svými bujnými oři a vůbec všichni  
příznivci jezdectví. Už od časného 
rána přislibovalo slunečné počasí 
příznivý průběh této akce. Po vy-
datné snídani, nástupu, přečtení 
všech práv i povinností se jezdci 
v sedlech, osádky na vozech i diváci 

na traktorových vlečkách, vydali do 
útrob kojetínských luhů a hájů. Tra-
sa vedla polními a lesními cestami 
směrem k myslivecké chatě u Uhři-
čic. Na vybraných stanovištích byly 
nachystány překážky, které jezdci 
podle svých schopností zdolávali. 
Po příjezdu na mysliveckou chatu 
u Uhřičic následoval oběd a dvě 
soutěže, při níchž děti hledaly ukry-
tý pamlsek a dospělí pak schovanou 
lahev s ohnivou vodou.  Poté se od-
počatí a občerstvení účastníci Hu-

bertovy jízdy odebrali na další cestu,  
jenž vedla kolem Moravy zpět k lou-
ce za bývalou farmou Račová, kde 
se odehrály závěrečné disciplíny 
o krále Hubertovy jízdy (král honu 
Jan Krupař z Bezměrova), páni (ví-
těz Jan Krupař), amazonky (vítězka 
Karolína Zacpalová) a barely (vítěz 
Josef  Zahradník).
Věříme, že nejen jezdci, ale i diváci 
s námi prožili krásnou prosluněnou 
sobotu v nádherně zbarvené pod-
zimní přírodě. Velké díky všem!

pozvánka na výstavu
Od středy 15. října 2014 mají mož-
nost návštěvníci Vzdělávacího 
a informačního centra zhlédnout 
výstavu s názvem sto let Kojetín-
ského lihovaru, která se nachází 
v prostorách galerie.
K nahlédnutí jsou zde nejen kroni-
ky, dobové reálie, dokumenty, foto-
grafie, ale i historické přístroje spo-

jené s výrobou lihu v našem městě. 
Přijďte se podívat a ohlédnout se za 
minulostí lihovaru, který neodmysli-
telně patří již sto let ke Kojetínu.
Expozici můžete navštívit do 21. lis-
topadu 2014 od pondělí do pátku od 
9 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin. 
V sobotu a neděli po telefonické do-
mluvě (mobil: 774 001 403). 

Těšíme se na vaši návštěvu.
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Kam za kulturou
Zapeklitá komedie
aneb Kdosi brousí
nad paďousy
Středa 22. října 2014 se nesla již 
tradičně ve znamení divadla. Ten-
tokrát se nám představil Divadelní 
spolek bratří Mrštíků z Boleradic se 
hrou Zapeklitá komedie aneb Kdo-
si brousí nad Paďousy. Drdovsky 
laděná hra se nesla v duchu satiry 
a lidového humoru. Autorem díla je 
Zdeněk Kozák mladší, který působí 
v Českém rozhlase a věnuje se pře-
devším úpravám rozhlasových po-
hádek. Hru Zapeklitá komedie na-
psal už v roce 1983 na vyzvání dra-
maturga Horáckého divadla. Režie 
se ujala  Alena Chalupová. Děj se 

odehrává ve vesnici Paďousy, která 
žije docela pobožným a mravným 
životem, až do té doby, než se o tom 
dozví v pekle. Odtud je vypraven 
do obce čert Koziáš, který má zdej-
ší obyvatelstvo pokoušet a svádět 
k hříchu. Rozehrává se tak příběh 
plný zmatků, omylů a zašmodrcha-
ných situací, ve kterých dává autor 
vyniknout lidským slabostem. Hra 
je protkána také nadpřirozenými 
postavami a ani ty nejsou ušetřeny 
pozemských lákadel. Zamilovaný 
čert tak touží po zubaté panně, an-
děl Benjamín podlehne alkoholové-
mu opojení, dokonce i samotná smrt 
se místo své nezastupitelné práce 
začne věnovat parádění. Svodům 
se nevyhne ani paďouský farář, 
jenž holduje požitkářství spojeným 

s nástrahami lásky. Celkovou har-
monickou atmosféru komedie pod-
trhly především výborné herecké 
výkony téměř dvaceti herců a scé-
na, která byla v ladovském stylu.
Děkujeme hercům z Boleradic za 
krásně strávený středeční podve-
čer a budeme se těšit zase někdy 
nashledanou.                       -miza-

Bethrayer meatfly
fest 2014
V sobotu 25. října 2014 proběhl 
v Kojetíně na Sokolovně tradiční 
festival pořádaný kapelou Bethra-
yer - Bethrayer Meatfly fest 2014.
Představila se zde opět česká 
metalová špička - Shatter, X-Co-
re, Hazydecay, Dark Gamballe, 

Barricade,  Breaking The Cycle 
a Bethrayer, dolpněná o německou 
kapelu z Chemnitz - Last Chance 
To Die. Festival byl pojmutý jako 
memorial k patému výročí úmrtí 
bývalého kytaristy Bethrayer - Pe-
gara.
Přišla plná Sokolovna fanoušků, 
vše proběhlo hladce a všichni byli 
spokojeni...

Klub peklo
V Klubu Peklo se po dvouleté pau-
ze opět konají klubové akce. Pro-
voz, organizace i program jsou 
v režii skupiny Hannibal Lecter. 
Akce v klubu se konají pouze ve 
volných víkendových termínech na 
Sokolovně, to znamená, že klubov-
ky se konají nepravidelně.
Říjen v pekle odstartoval hardcore 

plesová sezóna 2015

MysliVEckÝ plEs
pátek 16. ledna 2015, Sokolovna Kojetín

plEs gyMNáZia kOjEtÍN
pátek 23. ledna 2015, Sokolovna Kojetín

dRačÍ plEs
sobota 31. ledna 2015, Sokolovna Kojetín

haNáckÉ Bál
sobota 7. února 2015, Sokolovna Kojetín

plEs gyMNáZia kOjEtÍN
pátek 13. února 2015, Sokolovna Kojetín

VOdĚNÍ MEdVĚda
sobota 14. února 2015, ulice Kojetína

hasičskÉ Bál s pOchOVáVáNÍM Basy
sobota 14. února 2015, VIC Kojetín

cOuNtRy Bál
sobota 28. února 2015, Sokolovna Kojetín

dĚtskÝ kaRNEVal
neděle 8. března 2015, Sokolovna Kojetín

plEs RudÝch kOŇŮ
sobota 14. března 2015, Sokolovna Kojetín

večírek, na kterém zahráli Hellstrike 
a Hard To Believe, další víkend se 
odehrával v punkovém stylu s ka-
pelami Pan!cká ataka a Krákorající 
pařez, následovala rocková sobota 
s KoWall CompanY a The Aero-
nauts  a měsíc říjen zakončil opět 
hardcore nářez s Maggots a Lay 
At Anchor. Více informací o progra-
mu a organizaci najdete na:
www.facebook.com/peklo.kojetin

Foto:KoWall CompanY
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nové publikace a knihy
t. G. masaryk a Kojetín T. G. Masaryk a Kojetín je název 

drobné publikace, kterou vydal 
vlastním nákladem její autor Fran-
tišek Riegl v roce 2014. Publikace 
obsahuje čtyřicet stran, z toho jed-
nu stranu textu a na stranách 2 - 36 
fotografické přílohy, na stranách 
37 a 38 fotokopie zdůvodnění  proč 
musela být odstraněna v Kojetíně 
socha T. G. Masaryka (polemic-
ké vyjádření autora Jana Pavlíka 
z Přerova z 21. srpna 1974 a vy-
jádření Evy Mateřánkové, tehdej-
ší tajemnice OV KSČ v Přerově, 
z 19. ledna 1990). Hlavní částí pu-
blikace jsou chronologicky seřaze-
né fotografie, fotokopie dokumentů 
ke stavbě sochy TGM z let 1938 
a 1939,  fotografie dokumentující 
návštěvy T. G. Masaryka v Kojetíně 
v letech 1928 a 1930 a fotografie za-
chycují historii pomníku (pomníků) 

T. G. Masaryka v Kojetíně.  Škoda, 
že autor nezahrnul do svého pře-
hledu také obnovení sochy TGM, 
která byla odhalena v roce 1993. 
Tím by byl přehled úplný.
Přehledu fotografií a dokumentů 
předchází úvod, ve kterém autor 
František Riegl píše o svém niter-
ném vztahu k prvnímu prezidentu 
Československé republiky, kvůli ně-
muž procházel mnoha zkouškami 
a peripetiemi. Úcta a vděčnost 
k TGM mu však vždy zůstala. 
Tu prokazuje i v současnosti.
Uváděná publikace přispívá k lep-
šímu poznání jednoho úseku dějin 
Kojetína. Doporučuji ji čtenáři k pře-
čtení a zamyšlení. Je možno ji za-
koupit ve Vzdělávacím a informač-
ním centru, Masarykovo náměstí 
Kojetín.

řez

„Chvála Střední Hané“, tak se jme-
nuje obrazová publikace, která byla 
vydána k 15. výročí vzniku mikrore-
gionu Střední Haná Svazkem obcí 
mikroregionu Střední Haná, au-
tor Jiří Šírek, tisk Graspo CZ a. s. 
Zlín, součástí knihy je DVD, str. 56, 
1. vydání 2014.
Mikroregion Střední Haná, jako dob-
rovolný svazek obcí, vznikl v dubnu 
1999, tedy v období  nejen přelomu 
letopočtu, ale také hlubokých změn 

hanáckých obcí, v oblasti hospo-
dářské i společenské. Patnáct let je 
velmi krátká doba na to, abychom 
si tyto změny příliš uvědomovali, 
i když jsme je mohli sledovat nebo 
být přímo jejich aktivními aktéry. 
Toto všechno můžeme naopak sle-
dovat při prohlížení uváděné knihy .  
Jak o tom píše Jiří Šírek, předseda 
mikroregionu a autor knihy, nechtěl 
čtenáře příliš unavovat textem, pro-
to zařadil více fotografií, které pod-

trhnou a zdůrazní krásu a půvab  
krajiny, daleké výhledy hanácké 
roviny, barevnost hanáckého kroje, 
lidové zvyky a slavnosti. Zajímavé 
jsou letecké pohledy, které zdůraz-
ňují půdorysné typy jednotlivých 
obcí. Fotografie zavedou čtenáře 
do odlehlých míst hanácké přírody, 
na břehy potoků a řek, do zádumči-
vé krajiny, kde je možno vidět řadu 
zajímavých a vzácných druhů flóry 
i fauny. Krajina rovinné Hané je 
krásná ve všech ročních obdobích 
i v každém denním čase.
Mikroregion Střední Haná poskytuje 
možnosti kulturního a sportovního 
vyžití dospělým i dětem, unaveným 
poutníkům pak příjemné posezení 
a občerstvení ve stylovém prostředí 
hospod a hospůdek.
Autor Jiří Šírek uvedl každou ze  
čtrnácti obcí mikroregionu struč-
ným textem o její historii a součas-
nosti.  V závěru pak uvádí použitou 
a doporučenou literaturu, ve které 
si čtenář může doplnit informace 
o jednotlivých obcích i celém mik-
roregionu.
Knihu je možno získat na měst-
ských a obecních úřadech a ve 
Vzdělávacím a informačním centru 
Kojetín, Masarykovo náměstí.

Přeji všem čtenářům krásné chvíle 
nad touto knihou a příjemné zážitky 
při putování „hanáckó rovinó“.

řez  

chvála střední hané
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centrum sociálních služeb informuje
nabídka služeb
centra sociálních
služeb Kojetín
Vážení čtenáři Kojetínského zpra-
vodaje, dovolujeme si vám na tom-
to místě prezentovat nabídku námi 
poskytovaných sociálních služeb, 
kterých můžete využít v případě za-
jištění péče o sebe, vaše blízké či 
rodinné příslušníky.

KDO JSME?

Centrum sociálních služeb Kojetín, 
příspěvková organizace, byla zří-
zena Městem Kojetín k 1. 1. 2008. 
Hlavním účelem, k němuž byla 
organizace zřízena je poskytová-
ní sociálních služeb v souladu se 
zákonem č. 108/2006 Sb., o soci-
álních službách, ve znění pozděj-
ších předpisů. Rozsah poskytova-
ných služeb je vymezen vyhláškou 
MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení záko-
na o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů. Centrum soci-
álních služeb Kojetín, p. o. poskytu-
je dle zákona 108/2006 Sb. v plat-
ném znění sociální poradenství 
(základní soc. poradenství) - § 37 
a pečovatelskou službu - § 40.

V rámci pečovatelské služby vám 
naše organizace nabízí tyto zá-
kladní služby:

pomoc při zvládání běžných úko-
nů péče o vlastní osobu:
- pomoc a podpora při podávání jíd-
la a pití,
- pomoc při oblékání a svlékání 
včetně speciálních pomůcek, 
- pomoc při prostorové orientaci, 
samostatném pohybu ve vnitřním 
prostoru,
- pomoc při přesunu na lůžko nebo 
vozík.
pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu:
- pomoc při úkonech osobní hygi-
eny v domácnosti uživatele (ranní 
hygiena, hygiena na lůžku, koupání 
- sprchování),
- pomoc při úkonech osobní hygie-
ny v místnosti k tomu určené a vy-
bavené (koupání - sprchování),

- pomoc při základní péči o vlasy 
a nehty v domácnosti uživatele,
- pomoc při základní péči o vlasy 
a nehty v místnosti k tomu určené a 
vybavené,
- pomoc při použití WC v domác-
nosti uživatele,
- pomoc při použití WC v prostorách 
organizace.
poskytnutí stravy nebo pomoc 
při zajištění stravy:
- dovoz nebo donáška jídla (včetně 
kopie jídelníčku),
- pomoc při přípravě jídla a pití,
- příprava a podání jídla a pití (tato 
základní činnost je zajišťována jen 
v rozsahu úkonů podle vyhlášky 
MPSV ČR č. 505/2006 Sb. § 6 odst. 
1 písm. c), bod 3 a 4).
pomoc při zajištění chodu do-
mácnosti:
- běžný úklid a údržba domácnosti
pomoc při zajištění velkého úklidu 
domácnosti (např. sezónního úkli-
du, úklidu po malování, mytí oken),
- donáška vody,
- topení v kamnech včetně donášky 
a přípravy topiva, údržba topných 
zařízení,
- velký nákup (např. týdenní nákup, 
nákup ošacení, nezbytného vyba-
vení domácnosti),
- běžné nákupy a pochůzky,
- praní a žehlení ložního prádla 
popř. jeho drobné opravy (v prádel-
nách na DPS),
- praní a žehlení osobního prádla 
popř. jeho drobné opravy (v prádel-
nách na DPS).
Zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím:
- doprovázení dospělých (do insti-
tucí poskytujících veřejné služby, 
k lékaři…) a zpět.

organizace dále poskytuje tzv. 
nadstandartní služby/fakultativní 
služby, se kterými se můžete blíže 
seznámit prostřednictvím našich in-
formačních letáků či na webových 
stránkách organizace.

PRO KOHO JSOU SLUŽBY UR-
ČENY?

pečovatelskou službu organiza-
ce poskytuje jako terénní nebo 
ambulantní službu osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvo-
du věku, chronického onemocnění 

nebo tělesného postižení. Centrum 
sociálních služeb Kojetín nabízí pe-
čovatelskou službu těm občanům 
města Kojetín a místních částí 
Kovalovice a popůvky, kteří ne-
jsou schopni sami nebo s pomocí 
rodiny zvládat domácnost a běžné 
denní sebeobslužné úkony.

KDO TVOŘÍ CÍLOVOU SKUPI-
NU?

cílovou skupinu tvoří: 
- senioři,
- osoby s chronickým onemocně-
ním,
- osoby s tělesným postižením.

Věková struktura: 
- dospělí (27 - 64 let),
- mladší senioři (65 - 80 let),
- starší senioři (nad 80 let).

DOSTUPNOST SLUŽBY

terénní pečovatelská služba je 
poskytována v pracovní dny od 7.00 
do 15.30, dále v době od 17.00 do 
19.00 hodin. V případě potřeby jsou 
základní činnosti terénní formy soc. 
služby poskytovány i v sobotu, ne-
děli a státní svátek v době od 7.00 
do 13.00 hodin.

ambulantní pečovatelská služba 
je poskytována v pracovní dny od 
8.00 do 15.00 hodin.

V případě jakýchkoliv dotazů, ne-
jasností, požadavků či potřeb nás 
neváhejte kontaktovat telefonicky, 
případně osobně.

Kontakty:
Ředitelka css Kojetín:
tel.: 581 761 484
email: reditelka@css.kojetin.cz
sociální pracovnice:
tel.: 581 762 282, 775 753 342
email: soc.prac@css.kojetin.cz

Kontaktní dny pro veřejnost
po: 8:00 - 11:00 a 14:00 - 17:00
st:  8:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00
pá: 8:00 - 11:00

Více informací o naší činnosti a po-
skytovaných službách najdete na 
webových stránkách
www.kojetin.cz/css.
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Zahájení zimního 
semestru Vu3V

Jsme velmi rádi, že vás na tomto 
místě můžeme informovat o pokra-

čování studia Virtuální univerzity tře-
tího věku v konzultačním středisku 
Kojetín (dále KS).
Do zimního semestru 2014/2015 se 
zapsalo 23 studentů, kteří 1. října 
2014 s nadšením navštívili první ho-

dinu kurzu Život a dílo Michelangela 
Buonarroti. Opět se sešla výborná 
skupinka seniorů, kteří se snaží vy-
plnit svůj volný čas tímto užitečným 
a při tom zábavným způsobem. Jsme 
rádi, že nadále patříme do rodiny již 
osmnácti konzultačních středisek 
v celém Olomouckém kraji. V okrese 
Přerov jsme prozatím pouze tři KS 
a to Kojetín, Bochoř a Přerov. Ke stu-
diu v tomto semestru již není možné 
přistoupit. Případné nové zájemce 
rádi uvítáme při zahájení letního se-
mestru, o jehož začátku vás budeme 
opět informovat na našich webových 
stránkách www. kojetin.cz/css.

den otevřených 
dveří v css Kojetín

V minulém čísle Kojetínského zpra-
vodaje jsme pozvali všechny čtená-
ře a zájemce o dění v Centru sociál-
ních služeb Kojetín k prohlídce  čtyř 
Domů s pečovatelskou službou, 
jejichž vlastníkem je Město Kojetín  
a k nahlédnutí do prostor, které naše 
organizace používá ke své činnosti 
a k poskytování sociálních služeb. 

Den otevřených dveří, jenž se ko-
nal v zařízeních podobného typu po 
celé ČR, se uskutečnil v rámci Týd-
ne sociálních služeb. Ten probíhal 
od pondělí 6. října do neděle 12. 
října 2014. Do našeho zařízení se 
přišlo podívat 22 zájemců, kteří si 
prohlédli např. místnosti pro posky-
tování osobní hygieny klientům, pří-
pravny pečovatelek, Víceúčelovou 
klubovnu, či měli možnost nahléd-
nout do některého z bytů, užívaných 
obyvateli jednotlivých DPS. Taktéž 

se zajímali o volnočasové aktivity, 
které pro naše klienty pořádáme.  
I když je to o něco více zájemců než 
v předchozích letech, mrzí nás, že 
se mezi nimi nenašel nikdo z řad 
zastupitelů či radních města Koje-
tína. Jistě by nebylo na škodu, aby 
právě členové těchto orgánů měli  
o naší činnosti a prostorách, které 
využíváme, podrobnější přehled.
Budeme se těšit opět za rok na vi-
děnou se všemi zájemci o činnosti  
v naší organizaci.                    A. H.

Kojetínské senior
sympozium 2014 aneb
„stárnutí je práce
na celý úvazek“

V týdnu od 6. do 12. října 2014 pro-
bíhal opět v celé České republice 
Týden sociálních služeb, do kterého 
se zapojilo mnoho zařízení posky-
tujících sociální služby. Také naše 
organizace CSS Kojetín, p. o. se do 
tohoto týdne zapojila svými dvěma 
akcemi. První z nich bylo Kojetínské 
Senior sympozium 2014, které jsme 
uspořádali pro seniory a zdravotně 
postižené občany z Kojetína a oko-
lí. Zároveň toto setkání bylo dárkem 

od nás pro všechny seniory k jejich 
svátku, který připadá každoročně na 
1. října. 
Na sympozium přijali pozvání zá-
stupci vedení města, konkrétně 
starosta Jiří Šírek a místostarostka  
Ilona Kapounová, za poskytovatele 
sociálních služeb přišli své služby 
prezentovat Renata Čekalová, před-
sedkyně Občanského sdružení Lip-
ka na pomoc zdravotně postiženým 
a zástupci za Chráněná ICT pra-
coviště Deep, Jaroslav Čajka, Jan 
Mrázek a Vladimír Pištěcký. O akti-
vizaci seniorů a nejen o ní hovořila 
z pódia doktorka Jana Palmašová, 
sportovní aktivity, které je vhodné 
a potřebné pěstovat také v pokro-
čilejším věku, přijela z Olomou-

ce představit Lenka Fasnerová 
z Centra pohybu Olomouc. Závěrem 
k přítomným seniorům promluvila - 
taktéž seniorka - Olga Malá, farářka 
Náboženské obce Církve českoslo-
venské husitské v Kojetíně. Celý 
program byl protkán hudebními vy-
stoupeními pro zábavu a odpočinek 
od mluveného slova. O tyto hudební 
přestávky se postaraly soubory Zpě-
vanky z Olomouce, taneční soubor 
Druhý dech z Kralic na Hané, Jaro-
slav Přikryl a hudební tečku za ce-
lým sympoziem udělaly členky míst-
ního pěveckého souboru Cantas při 
MěKS Kojetín.
Všichni přítomní měli možnost si po-
chutnat na občerstvení, které pro ně 
připravilo Odborné učiliště Křenovi-
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ce a Školní jídelna Kojetín. Z kře-
novického učiliště nám s obsluhou 
vypomohly také studentky, které 
se společně se svými dvěma uči-
telkami odborné výchovy postaraly 
o obsluhu všech přítomných. Žádný 
z návštěvníků kojetínského sympo-
zia neodcházel s prázdnou, neboť 
od CSS Kojetín obdrželi všichni 
malou pozornost. Jsme velmi rádi, 
že se sympozium setkalo mezi pří-
tomnými seniory a zdravotně posti-
ženými občany i mezi pozvanými 
hosty s povděkem a uznáním. Dě-

kujeme ještě jednou všem vystu-
pujícím a hostům, že přijali naše 
pozvání a všem, kdo se jakýmko-
liv způsobem podíleli na přípra-

vách našeho sympozia. Věříme, že 
v této tradici budeme pokračovat 
s podporou našeho zřizovatele 
i v následujících letech.

prestižní ocenění 

„Cenu kvality pro poskytovatele te-
rénních sociálních služeb pro seni-
ory“ přivezla do Kojetína ředitelka 
Centra sociálních služeb Kojetín
V Rytířském sále Senátu Parla-
mentu ČR byli dne 21. října 2014 
vyhlášeni a oceněni vítězové již 
9. ročníku Ceny kvality v sociální 
péči. Redakce časopisu Ošetřova-
telská péče - vyhlašovatel soutěže, 
ve spolupráci s Radou kvality ČR, 
se tímto projektem každoročně 
snaží důstojně ocenit zaměstnan-
ce, kolektivy a zařízení sociálního 
sektoru.
V kategorii Cena kvality pro posky-
tovatele terénních sociálních služeb 
pro seniory udělila hodnotící odbor-
ná komise Čestné uznání Centru 
sociálních služeb Kojetín, p. o. za 
profesionálně odváděnou práci týmu 
pečovatelek při poskytování péče 
seniorům, za provázanost sociální 
služby na volnočasové aktivity a za 

celkovou kvalitu všech poskytova-
ných služeb touto organizací. 
Pro toto ocenění si jeli zástupci orga-
nizace společně s místostarostkou 
Města Kojetína Ilonou Kapounovou.
K velkému překvapení nás všech 
byla udělena hodnotící odbornou 
komisí Cena sympatie ředitelce or-
ganizace Blance Laboňové, která 
je zaujala především svou energií 
a chutí neustále posouvat organiza-
ci dopředu. Vyzdvihli její schopnost 
orientovat se v problematice posky-
tování sociálních služeb a profesi-
onalitu, se kterou dokáže vést svůj 
tým zaměstnanců. Za dobu půso-
bení ve funkci ředitelky této organi-

zace dokázala změnit náhled široké 
veřejnosti na poskytování sociál-
ních služeb ve městě Kojetíně.
Všichni pracovníci CSS Kojetín mají 
z těchto ocenění velkou radost. 
Jsou pro ně motivující a zároveň za-
vazující pro udržení si prestiže mezi 
poskytovateli sociálních služeb.

zaměstnanci organizace

církev Československá husitská
náboženská obec cČsh 
v Kojetíně vzpomíná 
a slaví
„Kdo stavěl chrám a sám chrámem 
se stal, ten v životě opravdu milo-
val.“ 

Antoine de Saint-Exupéry: Citadela

Psal se rok 1953, kdy 27. září naše 
husitská obec otevírala prastarou ko-
jetínskou synagogu jako Husův sbo-
ru olomouckým bratrem biskupem 
Františkem Sedláčkem, za velkého 

zájmu a účasti členů církve i veřej-
nosti města Kojetína.
Původní židovská synagoga založe-
ná v roce 1454, přestavěná a rozší-
řená v 17. století, byla po 2. světové 

válce řádně zakoupena kojetínskou 
náboženskou obcí. Osiřelá a značně 
válkou poškozená budova byla pod 
vedením bratra faráře Zdeňka Šebíka 
a zednického mistra Jana Chovance 

Pohled do hlavního sálu Slavnostní kolaudace nové Modlitebny
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církev Československá husitská

slavnostní setkání v listopadu 2014 (v čase „dušiček a vzpomínání“)
náBoŽensKá oBec Kojetín a toVaČoV

„Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých; právě tak věříme, že Bůh přivede 
s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli v něm.“ 1. Tesalonickým 4,14

2. 11. 2014 (neděle)
 VZpomínKoVé BohosluŽBy

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v kojetínském Husově sboru

9. 11. 2014 (neděle)
VZpomínKoVé BohosluŽBy

od 8.15 v Polkovicích (obřadní síň Obecního úřadu)
9. 11. 2014 (neděle)
památka Bílé hory

slaVnostní BohosluŽBy
od 10.00 hodin v kojetínském Husově sboru

16. 11. 2014 (neděle)
17. listopad - den boje za svobodu
slaVnostní BohosluŽBy

od 10.00 hodin v kojetínském Husově sboru
23. 11. 2014 (neděle)
den Bible a j. a. K

slaVnostní BohosluŽBy
od 10.00 hodin v kojetínském Husově sboru

30. 11. 2014 (neděle)
pRVní adVentní BohosluŽBy

od 10.00 hodin v kojetínském Husově sboru

srdečně zveme k návštěvě na-
šich setkávání: 
pondělí - úterý: duchovní péče 
o děti a mládež; výuka husitského 
náboženství a duchovní výchovy - 
ve škole, na faře a v Klubovně Mod-
litebny. 
středa: Klub dětí a mládeže „Dobrá 
zpráva“ v Klubovně Modlitebny.
středa: modlitby a zpěvy z Taizé 
v Husově sboru.
Čtvrtek: biblická hodina s besedou 
na faře v kanceláři. 
neděle: bohoslužby ve sboru.
 
připravujeme: 
Jednou za měsíc v pátek* chceme 
pořádat zvláštní setkání k promítá-
ní biblicko-historických filmů s křes-
ťanskou tématikou. Jednou za mě-
síc v sobotu* bychom se scházeli 
k přednášce z křesťanské mystiky 
a duchovní vědy. *Podrobnosti již 
brzy na našich webových strán-
kách.

„Bůh je naše útočiště i síla, pomoc 

v úzkostech stále přítomná. Proto 
se nebudeme bát, i kdyby se země 
propadla a hory hroutily se do 
moře...“  Žalm 46,2-3

První a druhá etapa rekonstrukce 
elektroinstalace Husova sboru - sy-
nagogy jsou nyní dokončeny. Děku-
jeme všem za pomoc a podporu při 
těchto nutných opravách nejstarší 
památky v Kojetíně. V příštích le-
tech nás čeká ještě 3. etapa opra-
va elektro ve sboru a také opravy 
fary. Modlitby a bohoslužby se opět 
konají v hl. sále Husova sboru. 
V zimním období se postupně pře-
stěhujeme do modlitebny.

V době konání obřadů a setkání 
jsou prostory Husova sboru (syna-
gogy) otevřeny veřejnosti. 
Máte-li zájem o prohlídku sboru 
(synagogy) s výkladem, kontaktujte 
předem farní úřad či VIC Kojetín. 
Naše společenství je „otevřené“ 
všem „hledajícím“! 
Podrobnější informace a aktuální 

PODĚKOVÁNÍ
Rada starších 

a farní úřad Náboženské obce 
Církve československé 

husitské v Kojetíně
tímto děkuje radnici 

města Kojetín 
a firmě Technis Kojetín,

 spol. s r. o. 
za vynaložené úsilí

při úpravě okolí Husova sboru 
- synagogy 

(Husova ul. prostranství u pumpy 
před sborem a Palackého sady  

- prostranství za sborem).
Jen opakování, všechny

pozemky v okolí synagogy jsou 
ve vlastnictví Města Kojetína! 

Nikoli církve.
 Za RS a FÚ Olga Malá - farářka 

a Jiří Pleva - kazatel

v letech 1947-1953 zrekonstruována 
a otevřena jako Husův sbor CČSH. 
V tomto prastarém sakrálním prosto-
ru tak znovu zaznívá Boží Slovo, je 
chválen a veleben Hospodin, tento-
krát však lidem Nového zákona.
Současné nelehké okolnosti donutily 
radu starších k zásadnímu rozhod-
nutí, znovu obnovit zimní modlitebnu 
a zbudovat dětskou klubovnu. Také 
z důvodu rekonstrukce elektroinstala-
ce ve sboru a dalších nutných oprav. 
Výsledkem jsou pěkné prostory 
v patře sboru (bývalé ženské gale-

rie), nová modlitebna a dětská klu-
bovna (pro práci s dětmi a mládeží).
Při oslavách 560. výročí založení sy-
nagogy a 61. výročí otevření Husova 
sboru nám Slovem Božím a modlit-
bou posloužil bratr biskup olomouc-
ký Dr. Rudolf Gőbel, který také po-
žehnal novou modlitebnu, na kterou 
jsme v roce 2013, po velkém úsilí, 
prostřednictvím Místní akční skupi-
ny Střední Haná, o.p.s. získali dotaci 
z Programu rozvoje venkova České 
republiky.
Děkujeme!                          Jiří Pleva

data setkání i mnoho dalšího najde-
te na našich webových stránkách:
http://ccshkojetin.wz.cz/ nebo
http://www.ccshkojetin.ic.cz/

Bratr biskup Rudolf při kázání
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charita Kojetín
dŮm sVatého joseFa - centRum denních sluŽeB pRo senioRy

Komenského náměstí 49 (bývalý klášter), 752 01 Kojetín
tel. 581 762 160, mobil 720 126 475, e-mail: cds@kojetin.charita.cz, www.kojetin.charita.cz

pRoGRam na měsíc listopad 2014 pRo VŠechny senioRy Kojetína a oKolí

na všechny programy 
je možný dovoz 
charitním autem 

 po předchozí osobní 
nebo telefonické domluvě.

pondělí 10. 11. 2014 od 10 hodin
Přednáška na téma:

alZheimeRoVa choRoBa
Při této chorobě se rozpadají  
nervové buňky a tím dochází 

postupně k demenci.
Jak se projevuje tato choroba? 

Jak se před ní bránit a jak si držet 
mozek a paměť co nejdéle svěží? 

Obáváte se, že i vy máte první 
příznaky demence? 

Zveme i rodinné příslušníky, 
kteří bojují s touto nemocí ve své 

rodině. Přednáší zkušená 
zdravotní sestra, která vám 

zodpoví všechny tíživé otázky 
o Alzheimerově chorobě.

každé úterý a pátek 
od 9 do 10 hodin

ZdRaVotní cViČení 
-  v tělocvičně v Domě sv. Josefa. 

Cena za jednu lekci je 20 Kč. 
Možnost i cvičení na rotopedu 
a masáži na masážním křesle.

středa 19. 11. 2014 
od 10 hodin

pletení
Z papíRoVého pRoutí
Přijďte se naučit zajímavou 

techniku pletení z papírového 
proutí. Vyrobte si krásné věnečky, 

praktické ošatky i drobnou 
dekoraci pro vás i vaše známé!

Zaplatíte pouze za použitý 
materiál + 20 Kč

za provozní výdaje.

pondělí 24. 11. 2014 
úterý 25. 11. 2014 
středa 26. 11. 2014 
vždy od 10 hodin

VÝRoBa adVentních VěncŮ
Přijďte si k nám vyrobit věnečky 
z chvojí i pletené z papírového 

proutí, které ozdobí váš 
sváteční adventní stůl. 

Zaplatíte pouze
 za použitý materiál  

+ 20 Kč za provozní výdaje.

čtvrtek 27. 11. 2014 od 9 hodin
mŠe sVatá

za Charitu Kojetín, její pracovníky, 
uživatele i dobrodince. 

V případě zájmu, je možná
doprava charitním automobilem.

pátek 28. 11. 2014 
- od 15 do 19 hodin

RoZsVěcení VánoČního 
stRomeČKu

Nadechněte se s námi příjemné 
adventní atmosféry při rozsvěcení 
vánočního stromečku na Masarykově 
náměstí v Kojetíně! Potěšte své 

příbuzné i známe ručně
vyráběnými dárečky z „tVoŘiVé 

dílny“ Domu sv. Josefa!

pozvánky
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Ze sportu
Výsledky tenisových
turnajů 2014

Turnajová sezóna roku 2014 byla 
zakončena závěrečnými zápasy 
turnajů Sokol Cup, Veteran Cup 
a Šmatla Cup v neděli 30. srpna 2014 
na tenisových kurtech sokolovny.
Třicátý třetí ročník Sokol Cupu vy-
hrál David Formánek. Teprve dva-
cetiletý hráč udělal za poslední rok 
obrovský herní vzestup a stal se 
historicky pátým vítězem tohoto tur-
naje. V krásném finále porazil před-
loňského vítěze Martina Pištěláka 
v pětisetové bitvě 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, 
6:4. V zápase o třetí místo porazil 
nestárnoucí Zdenek Dravecký Pav-
la Daňka 6:4, 1:6, 6:4, 6:3.

Turnaj veteránů - hráčů nad 40 let 
se poprvé zúčastnil nejčastější ví-
těz Sokol Cupu Alois Šírek a vyhrál 
i v této soutěži. Ve finále přehrál Da-
vida Indráka 6:2, 6:4. V boji o třetí 
místo zvítězil Jiří Šírek nad Vlasťou 
Botkem 6:1, 0:6, 6:1.
Vlasťa Botek si zahrál i finále Šmat-
la Cupu, ve kterém porazil Martina 
Šafránka 6:3, 6:2. Třetí místo získal 
Roman Dočkal po výhře nad Pav-
lem Zapletalem 6:1, 6:0. 
V okresní soutěži veteránů dokáza-
li naši hráči obhájit loňské vítězství 
a putovní pohár zůstává doma. Sou-
těž se tentokrát hrála jako jednoden-
ní turnaj a náš tým ve složení Petr 
Formánek a hostující Mirek Koleč-
kář zvítězil nad Dřevohosticemi 2:1 
a Prosenicemi 3:0.             Jiří Šírek Vítěz Sokol Cupu David Formánek

Poražený finalista Martin Pištělák

Finálová dvojice Veteran Cupu 
Alois Šírek - David Indrák

Vlasťa Botek vyhrál Šmatla Cup

Účastníci závěrečných bojů
Vítězové okresní soutěže vetránů 
- Mirek Kolečkář a Petr Formánek
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opRaVy a pRodej
šicÍch stROjŮ

VŠech dRuhŮ
MOŽNO I U VÁS DOMA

pEtR dVOŘák
TELEFON: 603 213 856

inzerce

fiRMa hg stylE kojetín 
všechny srdečně zve na

 pŘEdVáNOčNÍ 
VÝpROdEj

kaBElEk a pENĚžENEk
který se koná 

v úterý 25. listopadu 2014 
od 10 do 17 hodin 
v prostorách 

galerie Vic kojetín (přízemí)
Masarykovo nám. 8, Kojetín
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Dne 9. listopadu 2014 to budou čtyři roky, co zemřel 
a dne 4. února 2015 by se dožil 80 let náš bratr

pan Vladimír charuza 
Stále vzpomínají sestry Zdeňka a Růža s rodinami.

inzerce Vzpomínky

Odešel jsi náhle, jak udeří blesk,v srdcích nám zůstává bolest a stesk.
Dne 23. listopadu 2014 vzpomeneme první smutné výročí, 

kdy navždy odešel manžel, tatínek a dědeček 

pan Viktor spáčil
Stále vzpomínají manželka Hana, synové Erik, Viktor, 

vnoučata Zuzana, Bára a ostatní příbuzní.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 19. října 2014 tomu bude jeden rok, co nás opustil

 pan jiří Brázdil
Stále vzpomínají bratr Miroslav a celá rodina a přátelé.

Dne 5. listopadu 2014 by se dožila 94 let

paní marie Brázdilová
Stále vzpomínají syn Miroslav, sestry Jindra a Libuše.

Dne 9. listopadu 2014 by se dožil 70 let

pan július Šmida
Vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Dne 20. listopadu 2014 si připomeneme první smutné výročí, 
kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka,

 maminka, sestra, tchýně, švagrová a teta

paní jarmila ernstová z Kojetína
S láskou a s bolestí v srdci vzpomíná manžel a děti s rodinami.

Největší bolest na světě - když hledíš do hrobu svého dítěte. 
Proč? Už jenom čekání na krásné shledání tam u nebeských bran. 

Krutá slova v uších stále zní - je nemožné smířit se s tím.
Dne 20. listopadu 2014 vzpomeneme s bolestí v srdci druhé výročí úmrtí

pana ladislava Bartošky z Kojetína
Zemřel v 54 letech.

Dne 30. listopadu 2014 to bude 25 let, co zemřela
a dne 29. září 2014 by se dožila 102 let naše maminka a babička

paní Růžena Večerková
rozená charuzová

Stále vzpomíná dcera Zdeňka s rodinou. 


