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Ustavující zasedání Zastupitelstva města
V úterý 7. listopadu 2006 se konalo
v sále Vzdělávacího a informačního
centra ustavující zasedání Zastupitelstva města Kojetín, které zvolilo nové
vedení našeho města.
Starostou města byl znovu zvolen
Ing. Mojmír Haupt (ČSSD), místostarostou opět Ing. Jiří Šírek (Sdružení
nezávislých kandidátů). Do Rady
města k výše jmenovaným byli zvoleni:
Ladislav Polák a MUDr. Martin Hönig
(oba ČSSD), RNDr. Jitka Hálková
a Bc. Milada Šigutová (obě Sdružení
nezávislých kandidátů) a Jaroslav Minařík (KDU-ČSL).
Byly ustaveny také výbory, které
město ze zákona zřizuje, tedy finanční
a kontrolní výbor, do jejich čela byly
zvoleny Bc. Milada Šigutová – finanční
výbor a Mgr. Ludmila Vranová – kontrolní výbor.
Jiří Šírek
foto: Hana Svačinová
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Informace pro občany
Informace Finančního úřadu
v Kojetíně
V souvislosti s přijetím zákona č. 444/2005 Sb.,
kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb. o územních finančních orgánech, dojde k 1. lednu 2007
ke změně místní příslušnosti některých daňových
subjektů.
Tato změna se týká i subjektů místně příslušných
Finančnímu úřadu v Kojetíně. Činnosti vykonávané
tímto finančním úřadem budou převedeny do
správy Finančního úřadu v Přerově.
Z výše uvedeného vyplývá, že od 1. ledna 2007
je nově Váš místně příslušný finanční úřad Finanční
úřad v Přerově.

Na základě těchto skutečností všem subjektům směřovat své platby se mění matrika účtů (to
registrovaným u Finančního úřadu v Kojetíně bude znamená, že místo matriky 37622 uvedete 7626).
vydáno Finančním úřadem v Přerově nové osvěd- Předčíslí pro jednotlivé druhy příjmů zůstává stejné.
čení o registraci účinné od 1. ledna 2007.
Pro informaci uvádíme výčet nejpoužívanějších
U čísel účtů, na která budete od 1. ledna 2007 čísel účtů:
721 - 7626831/0710
daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání
7704 - 7626831/0710
daň z příjmů právnických osob
705 - 7626831/0710
daň z přidané hodnoty
713 - 7626831/0710
daň z příjmů fyzických osob – závislá činnost
7720 - 7626831/0710
daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby
748 - 7626831/0710
daň silniční
7755 - 7626831/0710
daň z nemovitostí
7763 - 7626831/0710
daň z převodu nemovitostí
7747 - 7626831/0710
daň darovací
7739 - 7626831/0710
daň dědická
Omlouváme se za případné těžkosti, které Vám v souvislosti s provedením této změny vzniknou.
Lenka Rumplíková, ředitelka FÚ Kojetín

BEZPEČNÉ UŽITÍ
ZEMNÍHO PLYNU
1. Co dělat, když ucítím ZP?
Zemní plyn je přírodní plyn, lehčí než vzduch,
který nezapáchá, není jedovatý a neškodné jsou
i jeho zplodiny – především pára a oxid uhličitý.
Kvůli jeho bezpečné distribuci a použití se provádí
tzv. odorizace, což je umělé obohacení zemního
plynu látkou či směsí látek, odorantem, s mimořádně intenzivním a charakteristickým zápachem,
aby již při jednoprocentní koncentraci zemního
plynu ve vzduchu byl signalizován jeho únik.
Jak zjistíme sami, že dochází k unikání
zemního plynu?
Při větším úniku poměrně snadno, čichem,
případně sluchem. Pokud je únik menší a nejsme
si jisti, zda a kde k němu dochází, potíráme podezřelá místa mýdlovou vodou, netěsnost se pak

§
§

projeví tvorbou bublinek v místě úniku. A teď jedna
zásada - k vyhledávání místa úniku nesmíme nikdy
použít otevřený oheň!
Co dělat, když zemní plyn uniká?
V případě zjištění úniku plynu nebo podezření na
jeho únik je třeba neprodleně zavolat na linku 1239
Pohotovostní služby Severomoravské plynárenské,
a.s., a dále provést tato bezpečnostní opatření:
• Uzavřít hlavní uzávěr plynu, příp. uhasit všechny
plameny v objektu!
• Zajistit co nejsilnější odvětrání prostoru!
• Nepoužívat otevřený oheň, nekouřit!
• Vypnout hlavní přívod elektřiny do objektu!
• Nemanipulovat s elektrickými spotřebiči, nevytahovat je ze zástrček!
• Nepoužívat spotřebiče s bateriovým napájením
(zvonky, mobilní telefony)!

• Nepoužívat výtah!
• Varovat ostatní obyvatele a urychleně opustit
budovu!
• U nepřístupných prostor uvědomit policii
a hasiče!
• Zpřístupnit místo úniku pro pohotovostní
a poruchovou službu!
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
Pohotovostní služba
Severomoravské plynárenské, a.s. 1239
Hasičský záchranný sbor:
150
Záchranná služba:
155
Policie ČR:
158
Téma příště: Bezpečnost při distribuci ZP

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

POZVÁNKA

zahájila svou činnost na

Zvu Vás na

Poliklinice Kojetín, ul. 6. května

2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOJETÍN,

§

§§

§

(bývalé sídlo Oriflame)

Hodiny pro veřejnost budou

předem vyvěšeny na dveřích
kanceláře

§§

§

§

Mgr. Jana Ohnoutková

které se uskuteční dne 12. prosince 2006 v 15.00 hodin
v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,
Masarykovo náměstí 8
Pořad jednání:
1. Obecně závazná vyhláška o závazných částech územního plánu Kojetína
2. Obecně závazná vyhláška o stanovení místního poplatku za provoz systému,
shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů
3. Zpráva o stavu na úseku školství a volného času dětí a mládeže
4. Nakládání s majetkem města
5. Volba členů výborů Zastupitelstva města.

advokátka

Ing. Mojmír Haupt, starosta města
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Výroba cukru v Kojetíně končí
Kojetínskou veřejnost překvapila nedávná
zpráva o tom, že společnost Eastern Sugar
se rozhodla ukončit výrobu cukru v kojetínském cukrovaru. Po 137 letech existence
tohoto významného podniku je tak řepná
kampaň 2006 poslední v jeho historii. Pro
úplné informace jsme oslovili generálního
ředitele této společnosti pana MUDr. Štěpána Hodače, který zaslal oficiální tiskovou
zprávu společnosti Eastern Sugar, kterou
otiskujeme v plném znění:
Regulace výroby cukru v EU přiměla skupinu
Eastern Sugar zvážit uzavření závodů ve střední
Evropě.
Skupina Eastern Sugar zahájila k dnešnímu
dni konzultace se zaměstnanci svých pěti závodů
s cílem požádat o prostředky restrukturalizačního
fondu EU. Bude-li žádost přijata, dojde k uzavření
závodů v Maďarsku, České republice a na Slovensku.
Skupina v České republice, na Slovensku
a v Maďarsku zaměstnává 800 zaměstnanců.
„Toto je smutná zpráva“, uvedl Matthew Trilling,
generální ředitel skupiny Eastern Sugar. „Vzhledem
ke snížení cen ze strany Evropské unie a plánů
na snížení výroby cukru o 4 miliony tun nevidíme
pro tyto závody žádnou ekonomickou budoucnost
a nemáme tedy jinou možnost, než požádat
o prostředky restrukturalizačního fondu. K dnešnímu dni jsme zahájili proces konzultací se
zaměstnanci, dodavateli cukrové řepy a našimi
obchodními partnery, abychom zajistili, že bude
dohodnuto vzájemně přijatelné řešení, které bude
s to překonat případné problémy“.
Dne 1. července vstoupil v účinnost návrh
Evropské komise na snížení cen cukru. EU prohrála spor vznesený ze strany Austrálie, Brazílie
a Thajska v souladu s pravidly Světové obchodní
organizace. Uvedené státy tvrdily, že EU dotuje
export cukru udržováním vysoké hladiny cen

v rámci EU. V důsledku toho přijala EU opatření,
kterými sníží výrobu cukru o 4 miliony tun ročně,
spolu s kompenzačním programem ve prospěch
výrobců, pěstitelů a dodavatelů zařízení. Pěstitelé
a dodavatelé zařízení uvedeným pěti závodům
budou moci požádat o tuto kompenzaci. Doposud
se výrobci dobrovolně vzdali více než 1 milionu tun
kvót.
Jak dále uvedl pan Trilling: „Kompenzace všem
stranám se bude rok od roku snižovat, protože
dobrovolným snížením bylo dosaženo velmi nízké
části. Obáváme se, že je pravděpodobné, že od
určitého okamžiku v budoucnosti budou výrobci,
jako jsme my, přinuceni vzdát se udělených kvót
bez poskytnutí kompenzací zemědělcům. Musíme
tedy přijmout nevyhnutelné: EU nadále nechce
nebo nepotřebuje závody na výrobu cukru, jako

je ten náš. Máme proto v plánu jednat rychle
a navrhnout, abychom jak my, tak naši zemědělští
partneři přijali tyto kompenzační platby.“
Skupina plánuje provést konzultace se svými
partnery a zaměstnanci po dobu nejbližších třiceti
dní. V tomto období bude usilovat o vznik vzájemně
přijatelných plánů pro případné uzavření závodů.
Skupina bude rovněž usilovat o to, aby vznikly návrhy, které partnerům pomohou přejít v budoucnu
k novým oborům.
Pan Triling sdělil: „Jednalo se o velmi obtížné
rozhodnutí. Jsme si vědomi jeho dopadu na naše
zaměstnance a producenty řepy. Rádi bychom jim
poděkovali za jejich věrnost a oddanost, kterou nám
v uplynulých patnácti letech projevovali.“
Stávající kampaň cukrové řepy probíhající v závodech nebude dotčena.

Další dotazy
na pana generálního ředitele
Jak se projeví ukončení výroby cukru na
zemědělství Hané, budou nějaké kompenzace?
Co se týče kompenzací, ty jsou dle Nařízení
Rady ES (320 a 968/2006) určeny pro oblasti
zemědělskou a sociálně-zaměstnaneckou. Jejich
výše je nyní otázkou jednání mezi Eastern Sugar
ČR, SZIF a zástupci pěstitelů a svazů.
Někteří občané se dotazují na to, jak bude
využita bývalá ubytovna cukrovaru. Prý má
dojít k nastěhování obyvatel z přerovské
Škodovy ulice.
Otázka ubytovny bude plně v kompetenci toho,
kdo tento objekt koupí. Koupí-li ji Město Kojetín,
pak je jeho věcí, kým ji obsadí.
Stránku připravil Jiří Šírek
foto: autor
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Mateřská
Jak
vyzrátškola
na problémy
Kojetín s menopauzou
Zdraví je to nejcennější co máme, a proto je
důležité si ho chránit. V dnešní uspěchané době
ale často zapomínáme na základní životní hodnoty
a převyšuje u nás konzumní styl života. Stále více se
odvracíme od přírody a dáváme přednost umělým
a neživým látkám. Naše špatná skladba stravy,
stres, shon, nekvalitní tekutiny a nedostatek pohybu na čerstvém vzduchu v nás mohou probudit
pocity únavy, emocionální frustrace a v neposlední
řadě nemoci. Pokud přijde, tak často panikaříme
a propadáme pocitům bezmocnosti zvláště tehdy,
pokud je naše nemoc vážná. V tomto okamžiku
musíme umět nemoc přijmout a začít s ní bojovat
a to nebývá mnohdy snadné.
V poslední době přichází do mé poradny mnoho
žen. Není to jistě náhodou. Ženy se ke svému zdraví
chovají daleko lépe než celá řada mužů. Pečují
o svůj zevnějšek a chtějí být stále krásné a samozřejmě zdravé. Možná podvědomě cítí, že je jejich
tělo daleko křehčí a komplikovanější než mužský
organismus. Žena mimo jiné prožívá intenzivněji
všechny emoce, které mají svůj původ v zevním
prostředí. Je také více náchylnější na stresové
podněty a hůře se s nimi vyrovnává. Navíc je její
život protkán třemi nejdůležitějšími etapami. První
etapu zahajuje menstruační cyklus, který svědčí
o tom, že se z dívky stává žena a je tak připravena
na druhou etapu, kterou je početí dítěte a navazující porod. V této době zažívá žena – maminka
nejkrásnější období svého života. Postupně plyne
čas a léta ubíhají a život ženy se blíží ke třetí etapě,
kterou představuje menopauza s ukončením menstruačních cyklů. Pro ženu a její organismus nastává
podzim života s ukončením plodnosti.
Tento podzim života, který symbolizuje menopauza je naprosto normální jev. Menopauzu tedy

přechod či klimakterium bychom mohli definovat
jako fyziologický stav, který je spojen se stárnutím
ženy, při kterém vyhasínají hormony vaječníků
(estrogeny) a tím mizí schopnost menstruace
a plodnosti.
Estrogeny jsou ženské hormony, které se považují za obranný mechanismus ženy před nemocí.
Estrogeny budou chránit ženský organismus před
rizikem vzniku kardiovaskulárních chorob, vysokými hladinami cholesterolu, které pak následně
přispívají k ateroskleróze cév, osteoporózou, před
rakovinou a mnoha jinými neduhy.
Menopauza většinou nastává kolem 50. roku
života ženy. Někdy její nástup může být i dřívější
a to kolem 45. roku života. Asi jedna třetina žen
přepluje přechod bez vážnějších problémů. Zbylé
dvě třetiny žen již potíže pociťují, a proto by se
měly léčebně ovlivnit. K hlavním potížím spojených
s menopauzou je řídnutí kostí, které má pak na svědomí mnoho nepříjemných zlomenin. Dále může
žena pozorovat kolísání nálad, poruchy duševní
výkonnosti a poruchy sexuálních funkcí. Snadno
proto podléhá depresím a úzkosti. Také se objevuje
zvýšené pocení, obezita, návaly horka a zvyšuje
se také riziko infarktu myokardu a cévní mozkové
mrtvice. Žena je v tomto období také náchylnější
na záněty močových a gynekologických cest.
V neposlední řadě se pak objevuje neudržení moči,
které často způsobí frustraci.
Jak se tedy menopauza léčí? V první řadě si
musíme uvědomit, že menopauza není nemoc.
Lékař většinou začíná léčit negativní projevy pokud
menopauza nastoupí brzo. Jistě je vám známá
zkratka slova HRT, která v sobě skrývá hormone
replacement therapy tedy česky hormonální substituční terapii ve formě syntetických tedy umělých

Bohoslužby v prosinci 2006

hormonů. Většinou se jedná o 17-beta estradiol
a jeho estery. V některých případech se také volí
kombinace estrogenu s gestagenem. Umělé hormony mohou ovšem znamenat zdravotní riziko.
Nesmějí je užívat například ty ženy, které trpí
závažným onemocněním jater nebo komplikovanými záněty žil. Polemizuje se také nad podáváním
u nemocných, kteří trpí rakovinou. HRT má na svědomí také některé nežádoucí účinky, které mohou
znamenat pro nemocnou ukončení léčby. Nejčastěji
se objevuje paradoxně nadváha, nechutenství, nauzea, zvracení, bolesti hlavy atd. Hormonální léky se
nejčastěji používají ve formě tablet, náplastí nebo
gelů, které se nanášejí na kůži.
Díky neoddiskutovatelnému faktu, že syntetické hormony jsou nepřirozené mající nežádoucí
účinky a kontraindikace se začaly zkoumat tzv.
fytoestrogeny. Fytoestrogeny jsou rostlinného
původu a jsou velmi podobné estrogenům. Jejich
velkou výhodou je, že nemají žádné vedlejší účinky
a výrazné kontraindikace a jsou stejně efektivní jako
hormony umělé. Průkopníkem v tomto oboru je
sója a její izoflavony a nyní se pozornost zaměřuje
na účinné bylinky, mezi které patří červený jetel,
danggui, drmek, ploštičník a v neposlední řadě
křídlatka japonská – polygonum cuspidatum. Právě
z této bylinky je vytvořen protykin, který je hlavní
účinnou látkou nového přípravku Balancer Klas,
který se v poslední době objevil na našem trhu.
Můžeme tedy říci, že Balancer Klas je „doslova“
napěchován pozoruhodnými a prospěšnými fytoestrogeny, které budou nepostradatelnou pomocí
pro všechny ženy v menopauze.
Milan Peterka
Regenerační centrum Kojetín

Pozvánka

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
NÁBOŽENSKÁ OBEC KOJETÍN

Pod záštitou firmy
KOVO TOPIČ a.s.
se koná

3. PROSINCE 2006
I. Neděle adventní – bohoslužby od 10.00 hod.
v Husově sboru

24. PROSINCE 2006
IV. Neděle adventní – Štědrý den: Půlnoční
bohoslužby od 22.00 hod. v Husově sboru

7. PROSINCE 2006 ČTVRTEK
I. Adventní pobožnost
(v rámci biblické hodiny) od 18.00 hod. na faře

26. PROSINCE 2006 ÚTERÝ
Sv. Štěpána: bohoslužby od 10.00 hod.
v Husově sboru

10. PROSINCE 2006
II. Neděle adventní – bohoslužby od 10.00 hod.
v Husově sboru

31. PROSINCE 2006 NEDĚLE
Rozloučení se starým rokem: bohoslužby od
10.00 hod. v Husově sboru

14. PROSINCE 2006 ČTVRTEK
II. Adventní pobožnost (v rámci biblické hodiny)
od 18.00 hod. na faře

S láskou a v lásce na setkání s Vámi se těší

dne 20. prosince 2006 (středa)
v 17.00 hod.

Církev československá husitská,
Náboženská obec Kojetín,
Husova 796, 752 01 Kojetín
tel. +420 581 764514, mob. +420 732 417713
Web: http://ccshkojetin.wz.cz/
E-mail: ccsh.kojetin@centrum.cz
duchovní Olga a Dobromil Malých
FÚ CČSH Kojetín kazatel Jiří Pleva
RS CČSH v Kojetíně předs. Věra Uhrová
Fara CČSH Kojetín; Olga a Dobromil Malých,
Družstevní 1305, 752 01 KOJETÍN

V provedení symfonického
orchestru a sboru konzervatoře
P. J. Vejvanovského Kroměříž
pod vedením profesora
Viktora Kozánka
a sbormistryně Lenky Poláškové
bude předvedena
mše Jiřího Pavlici
pro sóla a sbor.

17. PROSINCE 2006
III. Neděle adventní – bohoslužby od 10.00 hod.
v Husově sboru
21. PROSINCE 2006 ČTVRTEK
III. Adventní pobožnost (v rámci biblické hodiny)
od 18.00 hod. na faře
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PŘEDVÁNOČNÍ
KONCERT
V KOSTELE
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
V KOJETÍNĚ
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Charita Kojetín
Tříkrálová sbírka Charity Kojetín – zpráva o využití peněz
Při Tříkrálové sbírce, která proběhla v sobotu
7. ledna 2006 v Kojetíně a okolních obcích se vybrala celková částka 88 197 Kč. Z toho v Kojetíně to
bylo 44.202,50 Kč, v Polkovicích 10.835 Kč,
v Uhřičicích 8.527 Kč, v Křenovicích 11.023
Kč, v Lobodicích 8.988 Kč a v Měrovicích nad
Hanou 4.621,50 Kč.
Pro potřeby naší charity se vrátilo zpět 58 %
z vybrané částky, to je 51154,26 Kč, které jsme
následovně rozdělili takto:
– na vybudování bezbariérového vstupu z budovy
Denního stacionáře sv. Josefa do zahrady jsme
potřebovali 36154,26 Kč,
– pro přímou pomoc potřebným, kteří se na nás
obrátí, byl ponechán zbytek, tedy 15000 Kč,
které jsou již rovněž vyčerpány.
Charita Kojetín poskytuje své služby nejen pro
občany Kojetína, ale i okolních obcí. Naše projekty slouží všem věkovým kategoriím obyvatelstva
a zahrnují péči o ně. Provozujeme Charitní ošetřovatelskou službu, která umožňuje nemocným
a starým lidem setrvávat v domácím prostředí, Azylový dům pro matky s dětmi v tísni, který poskytuje
ubytování matkám s dětmi na omezenou dobu
v tíživé situaci, dále pak Denní stacionář sv. Josefa
pro seniory, kde tráví den lidé, kteří nemohou žít již

zcela samostatně, nebo ti, kteří chtějí aktivně trávit
svůj čas a Rodinný klub Maria pro sociálně slabé
občany, kde je také možno využít naši bezplatnou
právní poradnu.
Touto cestou bychom vám chtěli vyslovit poděkování jménem Charity Kojetín, ale především
jménem těch, kterým jste svými penězi pomohli.
Děkujeme za to, že na naše prosby reagujete
a v této vánoční době přispíváte na pomoc všem,
kteří ji potřebují. Současně Vás všechny prosíme
o pomoc při organizování sbírky následující. Velmi
rádi Vás přivítáme, pokud s námi budete chtít strávit
sobotní dopoledne dne 6. ledna 2007 a vyrazit
jako vedoucí skupinky do ulic našeho města, nebo
Vaše děti jako koledníci. Budeme vděčni za Vaši
pomoc.
Pokud chcete na naši výzvu reagovat, zavolejte,
nebo rovnou za námi přijďte, budete vítáni.
Jménem Charity Kojetín, všech našich zaměstnanců a také jménem svým Vám chci popřát
krásné a požehnané svátky vánoční a úspěšný celý
následující rok 2007.
Kontakt:
Charita Kojetín, Kroměřížská 198,
Kojetín. Telefon 581 761 828

My tři králové
jdeme k Vám, štěstí, zdraví,
vinšujeme Vám…

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA
2007
V Kojetíně a okolních obcích vyjdou
tříkrálové skupinky do ulic a zazvoní
u vašich dveří
V SOBOTU 6. LEDNA 2007.
Každý vedoucí skupinky bude vybaven
průkazkou České katolické charity
a zapečetěnou pokladničkou.
Otevřete, prosím, zase svá srdce
a přispějte tak těm, kteří se
bez Vaší pomoci
neobejdou.

Helena Gračková, ředitelka Charity Kojetín

Sociálně-právní ochrana dětí
Dne 15. listopadu 2006 se konala již podruhé
beseda s pracovnicí Zdravotního ústavu, Centra
veřejného zdraví Přerov, paní Tomkovou Lenkou.
Přednáška se týkala zdravého životního stylu
a hygienických návyků. Ve Víceúčelové klubovně
v Husově ulici se sešlo celkem 24 žáků navštěvujících I. stupeň ZŠ Sladovní č. 529, Kojetín. Paní

Tomková na připravených pomůckách ukázala jak
pracují v lidském těle bílé krvinky, buňky a bacily.
Dále se zmínila o tom co by člověk měl dělat, aby
své tělo chránil od různých nemocí. Děti samy
vyjmenovávaly potraviny, kterým se mají vyhýbat
a kterým mají dávat předost a také činnosti, které
posilní jejich organismus. Za svou aktivitu si odnesly
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obrázky. V závěru si všichni mohly vyzkoušet své
znalosti v interaktivní hře, kterou paní Tomková
nabídla i učitelům ZŠ Sladovní. Doufejme, že stejný
zájem jako vzbudila u dětí počítačová hra budou mít
i při dodržování hygienických návyků a zdravého
způsobu života.
Lucie Zlámalová
pracovnice sociálně-právní ochrany dětí
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Mateřská škola Kojetín
Měsíc listopad v mateřské škole
Podzim už je tady v plné parádě a listopad nám
přinesl spoustu nových zážitků…
7. listopadu nás navštívil pan Ryšavý s kulturním
pořadem „Poznáváme hudební nástroje“, 10.
listopadu se děti z celé MŠ zúčastnily koncertu
P. Nováka v sokolovně a 21. listopadu za námi přijel kouzelník s představením plným překvapení.
Během měsíce listopadu proběhla výstavka
dětských výtvarných prací, ve kterých děti zachytily
své zážitky a dojmy z II. drakiády. Celá „školka“ se
oblékla do podzimní výzdoby, na níž se tentokrát
podílely kromě učitelek také děti se svými rodiči
díky soutěži „O nejlepšího DÝŇÁKA“. Všichni
dlabali dýně a vyráběli podzimní strašidýlka, která
pak byla vystavena ve vstupní hale, na šatnách
i před vstupem do školičky. A protože nejlepší byli

tentokrát opravdu všichni soutěžící, dostal každý
nakonec diplom za účast.
A co nás čeká v prosinci? No přece mikulášská
nadílka, vánoční vystoupení pro rodiče a plno
dalších akcí, ale hlavně Vánoce, které už se rychle
blíží…

Přejeme tedy všem našim dětem, jejich
rodičům, zaměstnancům i přátelům školy
klidné a pohodové prožití těchto svátků
a hodně štěstí a úspěchů v roce 2007.

využití nejen ke kompenzačním cvičením, ale
i ke kondičním, dechovým a psychomotorickým
cvičením.
Věřím, že se setkáme s podporou a kladným
ohlasem rodičů, jimž záleží na zdraví svých dětí,
a že tak společným úsilím vytvoříme podmínky
pro prevenci vadného držení těla, případně pro
odstranění již vzniklých potíží.
Mgr. D. Červenková

Den otevřených dveří na Základní
škole Kojetín Svatopluka Čecha

vedení MŠ

ZŠ Sv. Čecha Kojetín
Do života se zdravými zády
Stále častěji se v naší škole setkáváme s dětmi,
které trpí různými pohybovými obtížemi. Závažným
problémem je skutečnost, že již u předškolních
dětí lze pozorovat zjevné znaky vadného držení
těla. Proto jsme již před třemi lety začali cvičit
s dětmi v kroužku Zdravotní tělesné výchovy, kde
se zaměřujeme nejen na prevenci a kompenzaci
vadného držení těla, ale i na protahování a posilování některých problematických svalových skupin
a na dechová a relaxační cvičení.
Vzhledem ke skutečnosti, že vadné držení těla
je často příčinou následných vážných zdravotních
komplikací, rozhodli jsme se v rámci prevence ve
školním roce 2006/2007 začít s dětmi aktivně
pracovat i v průběhu vyučovacích hodin.
Ve výuce bychom se rádi zaměřili na odstranění
pasivního sezení, kdy je nepřiměřeně a jednostranně namáhána páteř, což následně způsobuje
nemalé pohybové a funkční potíže se zády a se
správným držením těla. Při sezení tak děti budou
mít možnost využívat jako podložku malé nafukovací gumové míče – tzv. over bally.
Posadíme-li se na vratký nafouknutý míček,
zapojíme svaly, které udržují páteř ve vzpřímené
poloze, čímž dochází postupně k posilování těchto
svalů a následně i ke kompenzaci vadného držení
těla. Výhodou over ballu je jednak jeho snadnější
použití ve srovnání s velkými míči, které se k sezení
a rehabilitačním cvičením již delší dobu používají,
ale zároveň také možnost jeho mnohostranného
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Dne 14. listopadu se uskutečnil den otevřených
dveří na naší škole. Proč? Chtěli jsme se pochlubit nově opravenou školou.
Byli jsme velmi potěšeni velkým počtem návštěv
nejen z řad současných rodičů, ale i bývalých žáků
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ZŠ Sv. Čecha Kojetín
a zaměstnanců. Z významných hostů jsme přivítali
pana starostu, byli jsme potěšeni návštěvou majitele
firmy Multip Nový Jičín Ing. Benčáka. Nábytkem
z této firmy je vybavena celá škola. Návštěvy prováděly po škole žákyně 8. a 9. roč., kterým patří
poděkování za dobrou organizaci. Rádi jsme přivítali pana ředitele se zástupcem z vedlejší školy, paní
ředitelku ze školní jídelny, pana Ing. Olšovského,
projektanta celé opravy a mnoho dalších.
Všichni prostředí školy chválili, nejvíce se líbí
naše šatní skříňky, šatny pro malé děti, sociální
zařízení a fasáda školy. Zde se nejvíce oceňuje, že
škola změnila úplně barvu. Abychom neměli tak velkou radost, tak se někdo postaral přes víkend o to,
že nám fasádu zničil podivnými nápisy. Vzkazujme
všem vandalům, že budeme proti nim bojovat všemi
silami a že by si měli uvědomit, že ničí prostředí
dětem a také to, že ukázat školu takovou, jaká
je teď, dalo velkému množství lidí (řemeslníkům,
zaměstnancům, žákům) mnoho práce. Co z toho
máte, když ničíte věci, které Vám nepatří?
Školu můžete navštívit kdykoliv, nejen v den
otevřených dveří, rádi Vás provedeme, rádi vyslechneme pochvalu, ale i připomínky zvenčí, jsme škola
otevřená, jak si píšeme ve svém budoucím školním
vzdělávacím programu – škola pro všechny.
Olga Odehnalová,
ředitelka školy

účinky kouření na člověka, posílení spolupráce žáků
a v neposlední řadě rozvoj schopnosti prezentovat
nabyté znalosti svým spolužákům či rodičům.
Velká část projektu je realizována v rámci přírodovědného semináře, žáci jsou však zapojováni
i v jiných předmětech (např. ve výtvarné výchově).
Prvním krokem bylo vyhodnocení našich současných znalostí o problematice kouření a drog formou
individuálních testů na internetových stránkách
a průzkum životního stylu zúčastněných žáků
formou ankety. Dále jsme vytvořili informační
nástěnku a navrhli logo kampaně. Potom jsme
začali vyhledávat důležité informace o celé řadě
účinků kouření na lidský organizmus. Nechyběla

ani praktická demonstrace pomocí „kuřáckého
přístroje“.
V rámci tohoto projektu jsme se zúčastnili zajímavých besed – Kouření (s pracovnicí Centra pro
odvykání kouření), Drogy a mladí lidé (s pracovnicí
KAPPA Přerov) a exkurze s besedou na pracovišti
Kontaktního a krizového centra KAPPA Přerov.
A co nás ještě čeká? Je to návštěva IX.Olomouckých dnů zdraví a především Seminář pro
naše spolužáky a rodiče, který se bude konat
15.12.2006 v 10.00 v tělocvičně naší školy.
Návštěvníci zhlédnou představení „Jak odmítnout
drogu (cigaretu)“ či si mohou např. otestovat svou
fyzickou kondici.
Za žáky 2. stupně Martina Výtisková

Žáci a učitelé Základní školy Kojetín Svatopluka Čecha
zvou všechny přátele, příznivce, bývalé žáky a rodiče na

VÁNOČNÍ JARMARK
a již tradiční
VÁNOČNÍ BESÍDKU
spojenou s živým betlémem.
Kdy? 19. prosince 2006 od 10 do 17 hodin.
Vánoční besídka – v 10 a v 15 hodin v tělocvičně.
Těšíme se na vaši návštěvu

Nekuřácká kampaň
Během letošního podzimu probíhá na 2. stupni
naší školy Nekuřácká kampaň. Jejím cílem je prevence kouření, bližší seznámení žáků s negativními

ZŠ náměstí Míru Kojetín
Vyhlašujeme další kolo
sběrové ligy
V úterý 12. prosince 2007 se uskuteční
2. kolo naší sběrové ligy školy. Sbírat začínáme od
7.00 hodin a dveře naší garáže zavíráme v 16.00
hodin.
Prosíme všechny o řádné zabalení starého papíru, abychom maximálně urychlili manipulaci při
vážení a ukládání papíru do kontejneru.
V minulém kole se nám ve spolupráci se všemi
zúčastněnými podařilo nasbírat 4 kontejnery starého papíru za jeden den! Za získané finance byli
oceněni nejlepší sběrači (věcné odměny), bude
pořízen stůl na stolní tenis pro naše žáky a část
ukládáme do rezervy na ocenění nejlepších týmů
(finanční příspěvek na akci třídy). Ještě jednou všem
děkujeme a těšíme se na vyhlášení našich nejlepších. Výsledky jsou uvedeny i na našich webových
stránkách.
ZŠ

Bilancování
Na závěr každého roku se obvykle ohlédneme
a v klidu si probereme, co se nám podařilo, a co
zůstalo jako náš dluh do budoucna.

U nás tuto přehlídku tradičně pořádáme na
našem Dni otevřených dveří, který připadá na
týden, ve kterém škola slaví své narozeniny. Letos
to bude 103 let od jejího otevření. Všichni měli
možnost nahlédnout opravdu do všech prostor
školy i v době vyučování, což využila řada rodičů,
aby poznali, jak to chodí ve vyučovacích hodinách.
Odborné učebny představí řadu novinek, které se
podařilo za poslední rok pro naše žáky získat.
Vše, co na škole patří do běžného rytmu života
je vytvořeno díky spolupráci celého týmu žáků,
vyučujících i správních zaměstnanců. Nemalý podíl
na celkovém výsledku mají rodiče, náš zřizovatel
Město Kojetín i další partneři bez kterých bychom
měli situaci daleko obtížnější. Děkujeme tímto za
pomoc a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.
Do nového roku 2007 přejeme všem žákům,
pracovníkům školy, rodičům i příznivcům naší školy
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Vedení školy
JEDETE LYŽOVAT? • POTŘEBUJETE PŮJČIT LYŽAŘSKOU VÝZBROJ?
SRPŠ při ZŠ nám. Míru 83 půjčuje lyže, hole a lyžařské boty.
Cena za komplet je od 40 do 80 Kč/den dle kvality.
Informace na tel. 731 483 561
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ZŠ Sladovní, Kojetín
Mistrovství
Severní Moravy a Slezska
Dne 19. října 2006 se konalo ve Šternberku
Mistrovství Severní Moravy a Slezska ve stolním
tenise žáků speciálních škol. Za naši školu startovali
v kategorii chlapců Lukáš Krištof a Jiří Sklenář,
v kategorii dívek Klára Spálovská a Jana Šiváková.
Nabídli jsme účast i dvěma našim bývalým žákyním
Lucii Krištofové a Martině Mirgové, které jsou
v současné době žákyněmi OU v Křenovicích. Ty
startovaly v kategorii žen A.

Všichni jmenovaní
se skvěle zhostili
svého úkolu podat co nejlepší
výkon a vzorně
reprezentovat školu a vybojovali ve
svých kategoriích
první místa a tím
i postup na Mistrovství České republiky. To se uskuteční koncem
listopadu v Hradci Králové.

Gymnázium Kojetín
Dny otevřených dveří
Stalo se již dobrým zvykem, nejen na naší škole,
organizovat dny otevřených dveří. Stejně jako
v loňském školním roce jde o ideální příležitost
prohlédnout si učebny, pohovořit se studenty
a učiteli, vyzkoušet si testy přijímacích zkoušek.
Vítaným zpestřením vždy bývají doprovodné akce,
jako jsou pokusy v chemické učebně, sportovní aktivity v tělocvičně, zkouška dívčího pěveckého sboru
a podobně. Lze se podívat na vybavení učeben,
prohlédnout si výtvarné práce studentů školy.
Srdečně tedy zveme nejen zájemce o studium
a jejich rodiče, ale i absolventy naší školy, aby se
přišli podívat, popřípadě zavzpomínat. Otevřené
dveře jsou v obou případech v soboty, a to 9.
prosince 2006 a 20. ledna 2007 vždy od 9.00 do
12.00 hodin. Možno podotknout, že i návštěvy v jiných termínech nejsou zakázány, z organizačních
důvodů je však lépe využít nabízené možnosti. Na
setkání se těší učitelé i studenti.

Plesy Gymnázia Kojetín
Množné číslo v titulu svědčí o skutečnosti, že
i letos, stejně jako vloni, proběhnou plesy dva. Po
zralé úvaze však bylo rozhodnuto, že z organizačního hlediska bude přijatelnější, když na každém
z nich bude stužkován jeden maturitní ročník.
12. ledna 2007 se tedy uskuteční ples se stuž-

Výsledky:
Kategorie chlapců
1. místo Lukáš Krištof, 2. místo Jiří Sklenář
Kategorie dívek
1. místo Klára Spálovská, 2. místo Jana Šiváková
Kategorie žen A
1. místo Lucie Krištofová, 2. místo Martina
Mirgová
Všem zúčastněným blahopřejeme k výsledkům
a k postupu na Mistrovství republiky a děkujeme
za vzornou reprezentaci školy a města.
Alena Dufková, trenérka

KOJETíN

kováním studentů 4. ročníku a k tanci bude hrát
skupina Kornet.
26. ledna 2007 budou pak stuhy předány
studentům oktávy, o hudební složku se postará
skupina Syrinx.
Obě akce začínají v 19.30 hodin v Sokolovně
Kojetín a vstupné činí 150 Kč. Je samozřejmostí, že
můžeme očekávat bohatou tombolu a doprovodný
program. Tradičně budou vstupenky přednostně
distribuovány prostřednictvím maturantů, jistě však
jich bude dostatek i k volnému prodeji v knihkupectví Song na Masarykově náměstí v Kojetíně.
Na dobrou zábavu se těší učitelé i studenti Gymnázia Kojetín.

O naše adoptované africké spolužáky se staráme už více než 2 roky
V červenci 2004 jsme se se zástupci Žákovského parlamentu GKJ rozhodli zapojit do projektu
adopce na dálku. Vybrali jsme jednu z nejchudších
afrických zemí – Guineu, a dvě děti, jejichž situace
byla v danou chvíli kritická – neúplná rodina, chudoba … (v databázi Humanistického hnutí Dialog
jsou takové děti označeny kytičkou). Věděli jsme,
že poskytnout takovému dítěti vzdělání na jeden
rok postrádá smysl, neboť by se záhy dostalo do
stejné situace, v jaké bylo předtím. Zavázali jsme
se tedy, že zaplatíme oběma dětem úplné „základní
vzdělání“.

V každém školním roce je tedy třeba vybrat na
každé dítě částku 5520 Kč (na obě děti 11 040
Kč), což řešíme formou jakési hromadné akce přes
jednotlivé třídní učitele vždy tehdy, když je předchozí vybraná částka vyčerpána (peníze putují na
účet Nadačního fondu GKJ, který zprostředkovává
převod peněz na Humanistické centrum Dialog).
Letos se tak dělo v měsících září, říjen a vybralo
se přes 18 tisíc Kč, což pokryje náklady spojené
se studiem adoptovaných dětí na jeden a půl roku.
Příspěvky dětí jsme stanovili na 50 Kč. Jde sice
o částku dobrovolnou, na druhou stranu je třeba
říct, že se snažíme o to, aby se žáci na akci aktivně
podíleli i přesto, že za některé z nich kdysi rozhodli
jejich starší spolužáci… Domníváme se, že ze strany
žáků jde o vyjádření solidarity (obětují ze svých
kapes na adopci třeba jednu velkou láhev koly,
jednu krabičku cigaret, jednu čokoládu, dvě kávy
v restauraci …) s dětmi v oblasti, kde mají daleko
horší životní podmínky a kde jim vzdělání umožní
lépe se zařadit do společnosti. Na akci pravidelně
přispívají i pedagogičtí pracovníci gymnázia. Od
adoptovaných dětí (Sii a Ousmana) každoročně
dostáváme informace o studiu, dopisy, obrázky…
Děkujeme touto formou veřejně všem žákům,
rodičům a pedagogům za poskytnuté finanční
příspěvky a doufáme, že s námi i nadále ponesou
zodpovědnost za dvě děti, které jsme k sobě svým
slibem připoutali.
-em-

ZUŠ Kojetín informuje
Mezinárodní interpretační soutěž
19. října 2006 se naše škola zúčastnila mezinárodní interpretační soutěže Karel Dietters
a hudební klasicismus ve Vidnavě. Z naší školy
soutěžily dva komorní soubory. Jednak kvarteto
SOAVE ve složení Eva Mizerová, Monika Psotková, Helena Dostálová a Hana Pavlíková a dále
pak kvinteto zobcových fléten v tomto obsazení:
Barbora Kalousová, Lucie Zajacová, Veronika
Ježková, Aneta Ďurtová a Petra Procházková. Ve
velmi těžké konkurenci oba soubory získaly pěkné
4. místo. Děkuji paní učitelce Ritě Ryndové za
jejich přípravu a za tento výsledek. Další soutěží,

které jsme se zúčastnili, byla klavírní Mozartova
soutěž v Olomouci dne 3. listopadu 2006. Naši
školu reprezentovala Marcela Pěchová a reprezentovala ji opravdu úspěšně: ve své kategorii získala
2. místo, což je v rámci celého Olomouckého kraje
vynikající výsledek. Za přípravu této žákyně děkuji
MgA. Miluši Venclíkové.
Petr Vacek ředitel ZUŠ Kojetín

Pozvánka na koncert
Základní umělecká škola ve spolupráci s Městským kulturním střediskem pořádá Vánoční koncert. Ten se uskuteční 13. prosince 2006 v sále
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Sokolovny, začátek koncertu bude v 19.00 hodin.
Účinkují učitelé ZUŠ a pozvaní hosté. Pozvání
přijal, mimo jiných umělců, také pěvecký sbor SPŠ
v Kroměříži, který je v současné době nejlepším
pěveckým tělesem na světě, neboť nedávno získal
absolutní první místo v celosvětové soutěži pěveckých sborů. Tato soutěž probíhá v Číně v konkurenci 400 souborů z 80 zemí světa. Dirigentem
souboru je profesor Jan Štěpánek, který vyučuje
na SPŠ Kroměříž.
Srdečně Vás všechny zveme na mimořádný
hudební zážitek.
Petr Vacek
Ředitel ZUŠ Kojetín

Kojetínský zpravodaj
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MěDDM Kojetín
Akce, které se konaly
• 10. listopadu 2006
Zpíváme si s Pavlem Novákem

• 14. listopadu 2006
„Světýlkový rej pro broučky“
V Kojetíně i okolí žije mnoho broučků, kteří by
nám v zimě umrzli. Proto je světýlkové víly spolu
s dětmi, rodiči, prarodiči, strýčky a tetičkami šli
uložit k zimnímu spánku a na cestu jim svítili. Na
Masarykově náměstí čekala na děti taneční veselice
a děti si vyzkoušely, co všechno musí umět malý
brouček (prolézt tmavou dírou, pod kloboučky
nalézt dobrůtku, proběhnout úzkou cestičkou…)
K zahřátí připravili Medunovi skvělý čajík – Děkujeme. Letošního reje pro broučky se zúčastnilo 155
dětí, rodičů, prarodičů…

• 16. – 19. listopadu 2006
Westernový víkend
„Po stopách honáků a kovbojů“
„ ….nechceme Vám nabízet žádný Západ, ale
pohodu, klid, aktivní odpočinek i relaxaci v Chřibech a přátelství své a našich koní“, tak nás lákal
slogan Hipocentra v Koryčanech a také pan Jiří
Hübner, který Hipo navštěvuje více než pravidelně.
A tak jsme opět vyjeli s partou kluků a holek,
kteří chtěli poznat něco jiného než televizi a PC.
Během prodlouženého víkendu jsme si prohlédli
celý ranč i jeho krásné okolí – pastviny, zámeckou
zahradu, svezli jsme se na koních a okusili i práci
ve stájích. Při zkoušce kovbojských dovedností
jsme „bojovali“ o prvenství v hodu podkovou na
cíl, práskání bičem, zatloukání hřebíků a většina
z nás neunikla hbitému lasu Freďáka.
Ve hře „Stezkou honáků“ týmy Jasoňů a Drsoňů
sháněly dobytek, budovaly pro něj ohrady, cejchovaly ho a snažily se své stádo uhlídat. Díky, Alberte,
hra byla skvělá.
Super bylo i povídání s „Freďákem“ o životě
kovbojů, o vybavení honáků… Líbili se nám
i ukázky krasojezdectví na koni („voltige“) – také
jsme to zkusili a našli jsme si nové kamarády ve
stájích. Po večerech jsme si zahráli hry a zpívali
u kytary.
V březnu připravujeme další výpravu do Koryčan. Pokud chcete zažít přesně to, co říká slogan,
neváhejte a jeďte s námi.

KERAMIKA PRO RODIČE A DĚTI
(děti do 5 let)
Přijďte si vytvořit společné dílko –
– pěknou ozdobu do bytu nebo užitkovou věc.
Schůzky každou středu od 15.00 hod.
v keramické dílně
MěDDM Ztracená ul., Kojetín.

1. prosince 2006 v 16.30 hodin
„SVĚTLO VÁNOC“
rozsvícení vánočního stromu
ve spolupráci s MěKS
v pondělí 4. prosince 2006
v 17.00 hodin
„SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM“
u stromečku na Masarykově náměstí
VÁNOČNÍ VESELICE PRO DĚTI
VÁNOČNÍ TURNAJ V BOWLINGU
pro děti

JEŠTĚ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ:

ZAHÁJILI JSME
KURZ KERAMIKY
PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
pravidelné schůzky ve středu v 17.30 hodin
v keramické dílně MěDDM ve Ztracené ulici.
(Pokud chcete stihnout vyrobit pod stromeček
osobní dárek, rádi vám poradíme.)

PŘIPRAVUJEME

městě, šetření vodou a elektrickou energií
v domácnosti, naučíme se využívat odpadní
materiál.
• Schůzky: středa 16.00 hod.
MěDDM Masarykovo nám. 52

ZK ŠERIFOVÉ
• ve spolupráci s Městskou policií Kojetín pro
účastníky od 4. třídy.
• rozvoj fyzické zdatnosti, seznamování se
s prací policie, hasičů a dalších jednotek
integrovaného záchranného systému, získávání zdravotních, dopravních, právních
vědomostí, hry, výlety, soutěže.
• Schůzky: středa 16.00 hod.
MěDDM Masarykovo nám. 52

ZK KLUB INSTRUKTORŮ
• pro mládež od 12 let. Příprava her a soutěží
na akce pořádané pro mladší děti, organizační výpomoc na příležitostných akcích
MěDDM, víkendové pobyty, cyklovýlety,
setkávání se s vrstevníky jiných DDM.
Od 16 let možnost vykonávat instruktora
na táborech.
• Podmínky členství:
zájem o práci s dětmi a mládeží, zodpovědnost, kreativita a tvůrčí schopnosti.

ZK ČTYŘLÍSTEK
• pro děti od předškolního věku – výpravy
do přírody, pozorování přírodních úkazů,
pozorování zvířat a ptáků, výlety do eko-centra, biologické a ornitologické stanice,
soutěže, ochrana životního prostředí ve

Pionýrská skupina Kojetín
Ledová Praha 2007
2. – 4. února 2007
Po úspěšných minulých akcích Ledová Praha
pořádá i letos Pionýrská skupina Kojetín víkend
v Praze pro děti a mládež od 11 do 16 let.
Akce je pořádána pod záštitou PhDr. Miroslavy
Kopicové, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.
Tento víkend budou pro děti zdarma nebo za
symbolické vstupné zpřístupněny pražské památky
a muzea, (PRAŽSKÝ HRAD, MUZEUM POLICIE,
POŠTOVNÍ MUZEUM, NÁRODNÍ MUZEUM, NÁRODNÍ GALERIE, STRAHOVSKÁ KNIHOVNA,

MUZEUM HL. MĚSTA PRAHY, BOTANICKÁ
ZAHRADA, MUZEUM VOSKOVÝCH FIGURÍN,
ZOO PRAHA) ale také bobová dráha a Žižkovská
televizní věž. Dále budou mít slevněnou jízdenku
na MHD za 40 Kč na tři dny.
• Ubytování na ZŠ v Praze 4 – vzít sebou karimatku a spací pytel.
• Strava společná – snídaně a večeře si budeme
připravovat sami, k dispozici máme kuchyňku na
ZŠ. V sobotu máme zajištěn teplý oběd. Pitný
režim zajištěn na ZŠ po celý víkend.
• Odjezd je v pátek 2. února 2007 ráno v 5.31
hodin ze železniční stanice Kojetín.
• Příjezd v neděli 4.února v 18.54 do Kojetína.
• S sebou: Spací pytel, karimatku, hrnek (nejlépe
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•

•
•
•

plecháček), teplé oblečení, malý batůžek, hygienické potřeby, pevnou a teplou obuv, přezůvky,
svačinu na pátek, kapesné cca 200 – 300 Kč.
Cena za víkend: 650 Kč (doprava 250 Kč,
ubytování 2 noci 100 Kč, MHD 40 Kč, strava
210 Kč, vstupné 50 Kč).
Informace: Marek Štětkář tel. 777 709 432
Informace: www.ledovapraha.cz
Přihlášky: Videopůjčovna HANAČKA Masarykovo nám. 34, Kojetín, nebo Marek Štětkář
Olomoucká 353, 752 01 Kojetín

Akce je pořádána za podpory Ministerstva
školství mládeže a tělovýchovy.
Marek Štětkář

12/2006
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Mateřská učiliště
Odborné
škola Kojetín
stavební Přerov
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA ŠKOLNÍ ROK 2007 – 2008
ŽÁKŮM s ukončenou docházkou ZŠ (9. třída),
tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem:
33-56-H / 001 TRUHLÁŘ
36-52-H / 001 INSTALATÉR
36-55-H / 001 KLEMPÍŘ – stavební výroba
36-57-H / 001 MALÍŘ
36-64-H / 001 TESAŘ
36-67-H / 001 ZEDNÍK

ŽÁKŮM, kteří ukončí docházku ZŠ v jiné než 9. třídě, dvouleté učební obory
zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem:
36-57-E / 508 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE
65-51-E / 501 PROVOZ SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ
– pro dívky i chlapce

ŽÁKŮM s ukončenou docházkou na ZŠ s upraveným vzdělávacím programem
(9. třída), tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou a výučním
listem:
33-56-E / 004 TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE
36-57-E / 005 MALÍŘSKÉ PRÁCE – malířské a natěračské práce
36-67-E / 001 ZEDNICKÉ PRÁCE

Odborný výcvik probíhá souběžně i na odloučeném pracovišti v Kojetíně.
Zveme všechny zájemce k prohlídce našich areálů v Přerově, ul. Bří Hovůrkových 17 a v Kojetíně, ul. Křenovská 676:
v pracovní dny v době 8:00 – 13:00 hodin
po předběžné telefonické domluvě,
v Den otevřených dveří 11. ledna 2007 08.00 – 17.00 hodin
Přerov tel.: 581 208 256
Kojetín tel.: 581 762 258
e-mail: sou@sou.pr-net.cz • www.souprerov.cz

Mateřská učiliště
Odborné
škola Kojetín
Křenovice
INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA
Ve školním roce 2007/2008 budeme otevírat:
1. Obor 31-59-E/001 Šití oděvů
– délka přípravy
3 roky
– učební obor je určen pro
hochy a dívky
– způsob ukončení studia
závěrečná zkouška (výuční list)

Ke studiu na odborném učilišti jsou přijímáni žáci a další uchazeči, kteří
splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky
pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní
způsobilosti požadované pro zvolený obor vzdělání v souladu s § 59 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání. Všechny obory jsou určeny pro dívky i chlapce.
Nabídka vzdělání v nabízených učebních oborech na naší škole je určena
především žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a těm žákům základních škol, kteří mají v 9. třídě slabý až velmi slabý prospěch a u nichž není
pravděpodobné, že by úspěšně zvládali náročnější učivo na SOU, popřípadě
těm, kteří nebudou ke studiu na SOU přijati.
Škola nabízí ubytování ve vlastním internátu, stravování ve vlastní školní
jídelně a finanční odměny za produktivní práci žáků.

2. Obor 41-52-E/011 Zahradnické práce
– délka přípravy
3 roky
– učební obor je určen pro
hochy i dívky
– způsob ukončení studia
závěrečná zkouška (výuční list)
3. Obor 65-52-E/001 Kuchařské
– délka přípravy
– učební obor je určen pro
– způsob ukončení studia

práce
3 roky
hochy i dívky
závěrečná zkouška (výuční list)

Další informace rádi poskytneme při osobní návštěvě školy,

4. Obor 66-51-E/003 Prodavačské práce
– délka přípravy
3 roky
– učební obor je určen pro
hochy i dívky
– způsob ukončení studia
závěrečná zkouška (výuční list)

na telefonních číslech 581 769 045, 581 769 059 nebo na
www.oukrenovice.cz, krenovice@kejnet.cz, plesnik@iol.cz

Střední škola
Mateřská
ško-řezbářská
Tovačov

Odborné učiliště K Ř E N O V I C E
zve všechny uchazeče o studium, jejich rodiče a ostatní zájemce na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

SPOJENÝ S VÝSTAVKOU PRACÍ ŽÁKŮ
čtvrtek 7. prosince 2006 • 8.00 – 18.00 hod.

Střední škola řezbářská Tovačov

CO ZÍSKÁTE?
informace o studiu ve školním roce 2007/2008, přehled o učebních oborech:
• Šití oděvů • Zahradnické práce • Kuchařské práce • Prodavačské práce

Obrázky naskenovat

CO NABÍZÍME?
• prohlídku školy • prohlídku dílen • prohlídku internátu • tombolu
• prodej školních výrobků (vánoční svícny, vánoční dekorace, adventní věnce,
dekorace ze sušených květin, ubrusy, nákupní tašky, chňapky, polštářky,
povlečení, nátělníky, minisukně, …)

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU !!!
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Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční prezentační a prodejní výstavu
prací studentů oboru umělecký řezbář a truhlář pro výrobu nábytku.
Výstava se bude konat 15. – 16. prosince 2006 v areálu školy,
na Nádražní ulici č. 146 v Tovačově od 8.00 do 17.00 hodin.

Kojetínský zpravodaj
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Mateřská
Kam
za kulturou
škola Kojetín
PROSINEC 2006

SRDEČNĚ VÁS ZVEME K NÁVŠTĚVĚ:

MěDDM a MěKS Kojetín vás zvou na
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
pátek 1. prosince 2006 v 16.30 hodin
Bohatý vánoční program s ohňostrojem na Masarykově náměstí Kojetín

Expozice muzea
CÍRKEVNÍ PAMÁTKY – stálá roční výstava
PŘIJĎTE SI ZAKOUPIT ORIGINÁLNÍ VÁNOČNÍ DÁREK
NA TYTO PRODEJNÍ VÝSTAVY:

Tradiční a populární posezení
S CIMBÁLOVOU MUZIKOU DUBINA
pátek 1. prosince 2006 v 19.00 hodin
Kvalitní cimbálová muzika, dobré vínko, krásné lidové písničky,
taneční parket volný pro všechny s cimbálem až do rána!
sál Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, vstup: 50 Kč

Výstava obrazů (pastelů)
JANA HEJLOVÁ
Výstava otevřena od 24. listopadu 2006 do 5. ledna 2007
Výstava
RUČNĚ MALOVANÝCH HEDVÁBNÝCH ŠÁTKŮ A ŠÁLŮ
JITKY KLÁSKOVÉ
Výstava otevřena od 4. do 15. 12. 2006

Víkendová Mikulášská pohádka pro děti
ČERTOVSKÁ POHÁDKA
neděle 3. prosince 2006 ve 14.30 hodin
Hraje Divadlo Tramtárie Olomouc
Navštíví nás Mikuláš s nadílkou pro všechny děti!!!
Sokolovna Kojetín, nám. Republiky 1033, vstup: 20 Kč

GALERIE VIC, Masarykovo nám. 8, Kojetín
Otevřeno: po – pá 9.00 – 11.00 a 12.00 - 17.00 hodin
so, ne po telefonické domluvě (tel: 581 202 202, 774 001 403)

ZÁVĚREČNÁ KOLONA TANEČNÍCH
pátek 8. prosince 2006 v 18.00 hodin
Sokolovna Kojetín, nám. Republiky 1033, vstup: 50 Kč

PLESOVÁ SEZÓNA
2007

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ KOJETÍN
středa 13. prosince 2006 v 19.00 hodin
Účinkují: učitelé ZUŠ Kojetín a Pěvecký sbor SPŠ Kroměříž
Sokolovna Kojetín, nám. Republiky 1033

12. ledna 2007

PLES GYMNÁZIA KOJETÍN
20. ledna 2007

MYSLIVECKÝ PLES

Dvouhodinový vánoční koncert pro milovníky dobré dechovky
HANÁCKÁ DECHOVÁ HUDBA HULÍŇANÉ
s vystoupením národopisného souboru Hanácká beseda Kojetín
čtvrtek 14. prosince 2006 v 19.00 hodin
Stolová úprava, svíčky, občerstvení, předvánoční nálada!
Sokolovna Kojetín, nám. Republiky 1033, vstup: 60 Kč

26. ledna 2007

PLES GYMNÁZIA KOJETÍN
17. února 2007

HANÁCKÉ BÁL

BENEFIČNÍ KONCERT s KAPPA – HELP Přerov
Skupiny: SKINNED ALIVE, SAYWHY a další (hardcore)
sobota 16. prosince 2006 ve 20.00 hodin
Peklo (sklep) Sokolovny Kojetín, nám. Republiky 1033, vstup: 50 Kč

10. března 2007

DĚTSKÝ KARNEVAL

Město Kojetín a Městské kulturní středisko v Kojetíně vyhlašují

15. ROČNÍK

PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ KOJETÍN 2007
který se bude konat v sále Sokolovny Kojetín ve dnech 13. – 18. března 2007
a je přehlídkou s výběrem na Celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla FEMAD Poděbrady/Divadelní Třebíč
Propozice přehlídky:
• Výběr na přehlídku bude proveden ze zaslaných přihlášek divadelních
souborů. Výběr provede programová rada výše uvedené přehlídky. Datum
a hodinu jednotlivých představení oznámí všem přihlášeným souborům písemně
programová rada po ukončení výběrového řízení v měsíci únoru 2007.
• Přehlídková soutěžní představení bude hodnotit odborná porota, hodnocení
bude probíhat vždy po představení.
• Ředitel přehlídky nominuje na základě hodnocení poroty jeden soubor na
Národní přehlídku amatérského činoherního divadla v Třebíči. Dále může ředitel
přehlídky doporučit další inscenace k výběru do programu uvedených přehlídek
(s uvedením pořadí).
• Naše organizace Městské kulturní středisko může soutěžním souborům uhradit
náklady pouze do výše 2.000 Kč, a to na základě vystavené faktury nebo smlouvy
o vystoupení. Finanční částka bude vyplacena přímo na místě z pokladny nebo
zaslána z účtu MěKS Kojetín.
• Každý soubor se může v jedné divadelní sezóně zúčastnit se stejnou inscenací
soutěžně jedné krajové přehlídky.

• Spolu s přihláškou zašlete váš programový materiál, osoby a obsazení a několik slov o souboru a hře, abychom včas mohli připravit propagační materiály.
Současně žádáme o zaslání jednoho scénáře inscenace pro odbornou porotu.
• I když nebudete mít zájem zúčastnit se kojetínské přehlídky soutěžně, budeme
velmi rádi, když u nás vystoupíte i jako nesoutěžní soubor.
ZÁVAZNÝ TERMÍN PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA 15. ROČNÍK
PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ
KOJETÍN 2007 JE DO 31. LEDNA 2007 NA ADRESE:
Městské kulturní středisko
nám. Republiky 1033, 752 01 Kojetín
tel: 581 76 20 46, mobil: 774 001 405
e-mail: zastupce@meks.kojetin.cz
Pokud nepřijede hrát, rádi Vás uvítáme i jako diváky. Budete mít možnost
vidět nové inscenace a navázat nové kontakty. Z těchto důvodů doporučujeme
i soutěžním souborům, aby se zúčastnily celé přehlídky.
Těšíme se na setkání s Vaším souborem u nás v Kojetíně!
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Mateřská
Z
kroniky škola
MěKSKojetín
7. listopadu 2006
jsme uspořádali Besedu o zdraví na téma Imunitní
systém, jeho posílení a prevence před onemocněním. Na besedě přednášela Alena Běťáková ze
Studia zdraví z Kroměříže. Je na pováženou, že
se tato přednáška nesetkala se zájmem místních
občanů. Měli bychom si všichni položit otázku, co
je vlastně v životě nejdůležitější...
15. listopadu 2006
se konala tradiční prodloužená tanečních, které
jsme letos uspořádali nejen pro studenty gymnázia.
Zástupy elegantních mladých lidí přicházely do místní sokolovny v doprovodu svých rodičů nebo přátel.
Slušelo to všem víc než kdy jindy. Úderem 17.
hodiny se ze sálu začala linout líbivá hudba a mistr
tance Pavel Nečesaný všechny lákal na parket. Jen
škoda, že se k tanci přidalo tak málo rodičů. Jejich
dítky jim předvedly, co všechno zvládly za šest lekcí
tanečního kurzu – jive, waltz, valčík, tango, polku,
mazurku a oblíbený country tanec. Už se tedy
těšíme na přehlídku dívčích modelů, na eleganci
pánů v oblecích a na dokonalé taneční umění při
závěrečné koloně dne 8. prosince 2006.

19. listopadu 2006
jsme se opět setkali s dětmi při víkendové pohádce.
Tentokrát již sám titul pohádky Královna Koloběžka I. nalákal do místní sokolovny na stovku dětí.
Herci z Loutkohereckého divadla Rolnička z Kopřivnice vybrali známou pohádku a pomocí praktické
scény a nádherných loutek dětem zahráli loutkové
divadlo, tak jak se má – pohádkově, s písničkami
a vtipně. Všem se pohádka líbila a už teď všechny
děti zveme na další, na čertovskou 3. prosince
2006.

24. listopadu 2006
se v galerii VIC konalo slavnostní zahájení prodejní
výstavy obrazů malířky Jany Hejlové. Krásným výkladem s hudebním doprovodem nás sama
autorka seznámila se svou tvorbou, technikou a barvami. Jana Hejlová, letovická rodačka (1960), své
obrazy maluje na barevný podklad kombinovanou
technikou, v níž převládá uhel a pastel. Autorka
ve svém díle odráží realitu. Čerpá z ní, zachycuje
pravdivé prvky života, ale nekopíruje skutečnost,
nýbrž umocňuje ji symbolikou, která vyvěrá z jejího
nitra, z vlastního nazírání, zvnitřnění a uměleckého
ztvárnění této reality. Obě tyto roviny - realita
i symbolika – se v obrazech navzájem prolínají.

25. listopadu 2006
se sešli na přátelském posezení členové a příznivci
tvůrčí skupiny Signál 64. Všechny přítomné
přivítal její vedoucí pan Svatopluk Spáčil, který
zavzpomínal na začátky, na činnost a tvorbu skupiny. Všem zúčastněným oznámil, že svou funkci
vedoucího předává panu Ing. Jaroslavu Kačírkovi.
Za Městské kulturní středisko Kojetín a především
za tvůrčí skupinu Signál 64 jsme panu Svatopluku
Spáčilovi poděkovali za jeho obětavou a záslužnou
práci ve skupině a popřáli mu do dalších let především pevné zdraví. Dál ho samozřejmě budeme
brát jako čestného vedoucího skupiny.

Celkovou působivost jednotlivých obrazů dotváří
citlivě zvolená dominantní barva, neboť stejně
jako v životě i v díle Jany Hejlové mají barvy své
důležité místo. Poselství obrazů – nabízet protilátky proti temnosti duše s morálním nadhledem.
K srdci vede vždy klidná a jemná cesta. Proto
obrazy nejsou provokující, ale spíše ukazují cestu
ke světlu a radosti. Hovoří ke každému vnímavému
člověku do jeho konkrétní životní situace. Této působivosti autorka dosahuje tím, že hlavní myšlenku
každého obrazu vyjadřuje volbou základní barvy,
symbolikou a citátem.
Výstava potrvá do 5. ledna 2007 a stojí za
zhlédnutí a možná vás bude inspirovat i ke koupi
krásného vánočního dárku, který vás pohladí na
vaši duši...

„Signálníky“ navštívil i starosta města Ing.
Mojmír Haupt, který všem poděkoval za jejich
dosavadní činnost a nabídl jim spolupráci při
zkrášlování interiéru nově rekonstruovaného
pivovaru. Tento návrh všichni přijali s nadšením
a slíbili mu, že namalují a nafotí dostatek obrazů
na zaplnění celého pivovaru. Na setkání se vyřešila
i klubovna, která členům skupiny v Kojetíně chyběla. Vyhovující se zdají být prostory v Sokolovně
v 1. patře, kde ještě letos tato klubovna vznikne
a bude sloužit na pravidelné schůzky všem členům
skupiny. Při loučení jsme si všichni slíbili, že sobotní
schůzka nebyla poslední a v brzké době ji v rozšířené sestavě opět svoláme.

24. listopadu 2006
se téměř před vyprodaným sálem kojetínské sokolovny představila se svým premiérovým vystoupe-

ním Travesti skupina Screamers. Celý pořad
byl předvánočně koncipován. Viděli jsme „nej“
ukázky ze slavné ruské pohádky Mrazík, písničky
ze známých českých pohádek a samozřejmě se
nám představily „ala“ hvězdy našeho i světového
šoubyznisu. Zájem o tento druh kultury je v Kojetíně nebývalý a určitě za rok tuto slavnou Travesti
skupinu do Kojetína opět pozveme.
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27. listopadu 2006
se do místní sokolovny sešli studenti místního gymnázia a žáci obou základních škol na zeměpisnou
přednášku Řecko napříč bájemi a současností.
Pelhřimovští Pohodáři nejsou v Kojetíně žádní nováčci a vždy si pro děti připraví kouzelné vyprávění
o zemi, kterou procestovali a poznali. Tentokráte
žáky seznámili s historií, současností, kulturou
a politickou situací v řeckých městech, městečkách
a vesničkách. Přednáška byla doplněna fotografiemi a řeckými bájemi a pověstmi.
- svah -
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Mateřská
Došlo
do redakce
škola Kojetín
K Vánocům
Vánoční nálada

Ta doba vánoční

Štědrý den

A všude kolem bílo je, až dech se zastaví
jako by pod křídly andělů
padaly sněhové závěje.

Čas mívá v roce chvíle vzácné i marnivé,
kdy člověk všelicos a všelijak snáší.
V roce však má i své chvíle, plné lásky,
vzácné a vášnivé,
kdy více čas, štědrosti do domovů,
úsměvy, radosti přináší.

Na Štědrý den zazvoní zvoneček,
a my si jdeme rozbalit dárky
pod stromeček,
dárky jsou moc krásné,
každý člověk žasne.

V posvátném tichu leží kraj,
vesnice, město, les…
Do vůně jehličí vedou stopy zvěře,
vždycky tam a zpět,
svou cestu nelze zapomnět.
Hlas srdce jen nikdy nezebe,
hladí opuštěnou duši
Ale proč marnit v smutku čas?
Podívej, z přístavu světla vzlétl sníh,
šimrá po tváři
rej dovádivých vloček, radost! Je tvá!
A člověk spěchá za hvězdou z Betléma,
aby ho láska neminula.
PhDr. Marcela Dostálová, spisovatelka
(členka Obce spisovatelů ČR,
vedoucí klubu poesie
„VIOLKA“ v Prostějově)

Ten čas je opět zde, a ač prochází
spěchem domovů,
přináší starosti milé člověku,
jak má své blízké obdarovat.
Ptá se sebe, čím a zda prospěje
v tuto milou dobu,
by mohl člověka, potomky, přátele,
nadále milovat.
Čas vánoční po roce tu jehličím,
vánočkou, cukrovím voní,
v chrámech, domovech,
zpěvy koled se do dáli nesou,
vánoční stromeček svou září
až líbezně svítí,
Ježíšek nakládá a hlásá,
že radost, štědrost, lidem nesou.
Jaroslav Střelák – člen klubu poesie
„VIOLKA“ v Prostějově

Lidé se mají zase víc rádi,
v dobu vánoční se dost lidí skamarádí.
Štědrý den má velkou moc,
do příštího – dnů je moc.

Zima
To se nám to krásně chumelí,
zajíc skáče po poli.
Snížek padá, čerstvý, bílý,
abychom se potěšili.
Zima ta je celá bílá,
o té se tak krásně snívá.
V prosinci jsou Vánoce,
pravidelně po roce.
Alžběta Küchlerová
8 let, žákyně církevní ZŠ

Došlo do redakce – Je příjemné navštívit Kojetín
Již více jak pět roků navštěvuji město Kojetín.
Nachází se v malebném prostředí a je mi příjemné
městem procházet.
... je příjemné zde potkávat opravdu usměvavé
a zdravící se navzájem občany, kteří se v jarních
a letních měsících vyhřívají v důstojném, ošetřovaném parčíku zdejšího náměstí. Je zde i mládež
místních škol, maminky s dětmi, s kočárky, či na
dětských kolech, vozíčcích apod.
Rovněž v provozovnách potravin, pohostinstvích
a ostatních provozních podnicích, zdejších úředních
institucí jako jsou: spořitelna, policie a ostatní.
... samozřejmě se to odvíjí od řídících „vládnoucích“ pák ve zdejším městě – a to zastupitelů,
s velkým pochopením a spoluprací s občany.
Ne, nechci se mýlit, že tomu tak je a že tento
stav v hezkém městě opravdu je. Je zde pohledná čistota ulic – před budovami, školami,
úřady apod. Občané dojíždějící s přesnou autobusovou přepravou – na Tovačov, Olomouc
a směrem do Kroměříže a jeho okolí, se dopravují
se spokojením, o čemž mnozí takto hovoří.
Polikliniku, lékárny, úřady soustavně spatřívám
se zaměstnanci s vlídnými přístupy a s mnohými
úsměvy při všech jednáních s nimi, samozřejmě
s úctou ve zdravení.
... společenské organizace v Kojetíně si dovoluji
touto cestou pozdravit, vyjádřit a vyslovit uznání

za soustavné vedení, organizování kulturně-společenské zábavy a života občanů, zvláště pak – tolik
potřebné a udržované v první řadě u mládeže. Patří
školám, hasičům, sportovcům. V prvé řadě toto mé
uznání patří osobnostem města za podpory jeho
zastupitelům. K tomu všemu bez pochyb patří i mé
uznání místním spoluobčanům. V současné době
je třeba pro společenský život tento styl aktivity
ve všech místech naší ČR, a to koordinovat jej
a oživovat.
... pokud byste zapochybovali, můžete se sami
při návštěvě přesvědčit a jistě mi budete dávat za
pravdu, že je příjemné Kojetín kdykoliv navštívit.
Jaroslav Střelák,Čertoryje
Poznámka:
Chvála pana Střeláka, směrovaná ke Kojetínu, mě

- 13 -

samozřejmě těší. Na druhé straně nemůže nikoho
těšit to, jak se někteří kojetínští občané chovají ke
svému městu a jeho majetku. Pro ilustraci přikládám několik fotografií pořízených strážníky Městské
policie. Paradoxem je, že uvedený dopis došel ve
stejný den, kdy byly fotografie pořízeny...
Jiří Šírek

12/2006
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Městská knihovna v Kojetíně informuje
Na měsíc prosinec připravuje Městská knihovna v Kojetíně kromě své pravidelné každodenní
výpůjční činnosti a práce s knihovním fondem
dokončení podzimního cyklu lekcí informační výchovy pro druhý stupeň základních škol. (Celkem
se v období říjen – prosinec uskutečnilo 29 lekcí).
Pro školní družiny jsou připraveny – kromě pra-

videlných společných návštěv knihovny, spojených
s půjčováním knih – předvánoční besedy o knihách
A. Lindgrenové s názvem „Vánoční příběhy“.
V dětském oddělení proběhne vyhodnocení
tvořivé soutěže pro děti – Novoročenka 2007
s následnou výstavkou nejlepších prací. Zájemci si
mohou práce v dětském oddělení prohlédnout od
11. prosince 2006.

UPOZORNĚNÍ
V době od 23. prosince 2006 do 1. ledna 2007
bude Městská knihovna v Kojetíně
PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA!

PŘEDSTAVUJEME DALŠÍ KNIHOVNY KNIHOVNICKÉHO STŘEDISKA KOJETÍN
MK MĚROVICE

MK OPLOCANY

MK POLKOVICE

– knihovnice Božena Pochylová,
,
– knihovna umístěna v budově MŠ,
– půjčovní doba pátek 15.30 – 17.30 hod.,
– knihovní fond 2 540 svazků,
– bezplatný přístup k internetu, kopírka.
Knihovna je doplňována knižními novinkami
pravidelně měsíčně v rámci cirkulačních souborů,čtvrtletně dalšími dvěma soubory, celkem 20
souborů ročně.

– knihovnice Kateřina Šálková,
– knihovna umístěna v budově OÚ,
– půjčovní doba středa 15.00 – 17.00 hod.,
– knihovní fond 1 716 svazků,
– bezplatný přístup k internetu, kopírka.
Knihovna je doplňována knižními novinkami
pravidelně měsíčně v rámci cirkulačních souborů,čtvrtletně dalšími dvěma soubory, celkem 20
souborů ročně.

– knihovnice Mgr. Jana Přecechtělová,
– knihovna umístěna v budově OÚ,
– půjčovní doba pondělí 17.00 – 19.00 hod.,
– knihovní fond 2 706 svazků,
– bezplatný přístup k internetu, kopírka.
Knihovna je doplňována knižními novinkami
pravidelně měsíčně v rámci cirkulačních souborů,
čtvrtletně dalšími dvěma soubory, celkem 20
souborů ročně.
Hana Divilová

Kojetínští rybáři na Mistrovství ČR
Družstvo kojetínských rybářů, v sestavě
Slávek Ruman st. a ml. a Milan Novák,
se zúčastnilo Mistrovství ČR družstev
i jednotlivců v rybolovu. Celé mistrovství
bylo rozděleno do čtyř kol, která se konala na Labi v Pardubicích, na nádržích
v Mušově, na Berounce a na Moravě v Olomouci. Kojetínští závodníci se vyrovnali nejen s dosažením přesnosti náhozu návnady,
ale také s finančními problémy při nákupu
krmiva a s nezbytnou dávkou štěstí, která je
při tomto sportu nutná. Jejich tým s názvem
„Ouklej Feeder Team Kojetín“ skončil na
18. příčce. Mezi jednotlivci obsadili 45.,
52. a 59. místo.

Z pravidel soutěže vybíráme:
– Závody se konají na potocích, řekách, vhodných kanálech neo stojatých vodách – jezerech
a rybnících. Musí být možné chytyt po celé délce
úseku vhodného pro rybolov. Po každé straně
úseku musí být hloubka pokud možno stejná.
– Vybraný závodní úsek má pokud možno probíhat
v rovné přímce, aby všichni závodníci měli stejné
podmínky pro lov. Závodní úsek musí umožňovat
umístění každého závodníka tak, aby závody
nebyly narušovány elektrickým vedením, mosty
atd. Všichni účastníci závodu, se zúčastňují na
vlastní nebezpečí.
– Závodní úsek je rozdělen na sektory A, B, C (podle počtu přihlášených – na šest sektorů D, E, F)
a losem se určuje, kdo kde chytá, podmínka je,
že závodníci ze stejného družstva nesmí chytat
ve stejném sektoru.
– Závody se konají ve dvou kolech, po třech hodinách.
– Vzdálenost mezi jednotlivými soutěžícími (šířka
vymezeného stanoviště závodníka) během závodu musí být minimálně 10 metrů. Každý úsek
závodníka musí být ohraničen nalevo a napravo.
Dále musí být vymezen závodní úsek a soutěžící
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musí být odděleni od diváků v odpovídající vzdálenosti od břehu.
podle informací rybářů zpracoval Jiří Šírek
foto: Slávek Ruman
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Ze sportu – Slavoj Kojetín
Výsledky po podzimu 2006
KRAJSKÝ PŘEBOR ST. DOROSTU
Družstvo
Zápasy V R P
1. Jeseník
15 13 2 0
2. 1 SK Prostějov
15 11 1 3
3. Kojetín
15 10 1 4
4. Černovír
14
9 2 3
5. Opatovice
15
8 3 4
6. Konice
15
7 2 6
7. Šumperk
14
7 2 5
8. Mohelnice
14
5 6 3
9. Litovel
15
4 4 7
10. Kralice
15
3 6 6
11. Lipník
14
4 2 8
12. Šternberk
15
3 1 11
13. Troubelice
15
2 2 11
14. Velké Losiny
15
0 0 15

KRAJSKÁ SOUTĚŽ ST. PŘÍPRAVKA

...
74
58
37
30
25
30
27
32
34
26
29
14
23
3

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

... Body Body pravdy
8 41
(17)
18 34
(13)
26 31
(10)
18 29
(11)
19 27
(3)
27 23
(2)
25 23
(2)
30 21
(-3)
43 16
(-8)
27 15
(-6)
42 14
(-7)
34 10
(-14)
39
8
(-13)
86
0
(-24)

R P
2 0
0 3
2 3
1 5
3 4
3 5
2 7
2 7
2 7
4 7
5 7
1 9
3 10
2 12

...
91
54
59
36
42
36
34
35
26
30
22
22
11
12

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

... Body Body pravdy
11 41
(17)
26 36
(15)
30 29
(8)
36 28
(7)
19 24
(6)
31 24
(3)
33 20
(-4)
38 17
(-4)
30 17
(-4)
42 16
(-8)
36 14
(-10)
39 13
(-11)
56 6
(-12)
83 5
(-19)

R P
3 0
1 2
1 3
1 3
1 4
1 4
0 6
2 6
1 8
1 9
0 11

...
44
38
45
33
33
37
31
24
15
7
9

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

... Body Body pravdy
11 27
(12)
14 25
(13)
17 22
(7)
9 22
(4)
12 19
(7)
24 19
(-2)
15 18
(0)
25 14
(-4)
64 7
(-8)
48 4
(-17)
77 3
(-18)

R P
2 1
4 0
1 2
2 2
4 2
1 6
0 7
1 8
3 7
0 8
0 10

...
50
37
52
46
36
21
15
17
12
19
8

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

... Body Body pravdy
10 29
(8)
8 25
(10)
25 25
(10)
12 23
(8)
17 19
(7)
25 13
(1)
32 12
(-6)
47 10
(-8)
33 9
(-9)
43 9
(-12)
61 3
(-18)

KRAJSKÝ PŘEBOR ML. DOROSTU
Družstvo
1. Jeseník
2. 1 SK Prostějov
3. Šumperk
4. Kralice
5. Černovír
6. Kojetín
7. Šternberk
8. Lipník
9. Troubelice
10. Litovel
11. Opatovice
12. Mohelnice
13. Konice
14. Velké Losiny

Zápasy
15
15
14
15
14
15
15
14
14
15
15
14
14
15

V
13
12
9
9
7
7
6
5
5
4
3
4
1
1

KRAJSKÁ SOUTĚŽ ST. ŽÁCI
Družstvo
1. Šumperk „B“
2. Velké Losiny
3. Jeseník „B“
4. Vikýřovice
5. Zábřeh „B“
6. Troubelice
7. Hvozd
8. Nový Malín
9. Kojetín
10. Loštice
11. Hanušovice

Zápasy
11
11
11
11
11
11
12
12
11
11
12

V
8
8
7
7
6
6
6
4
2
1
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Družstvo
Zápasy
Kroměříž
8
Slov Slavia UH „A“ 8
J. Otrokovice
7
Chropyně
8
Morkovice
7
Zdounky
8
Vikt. Otrokovice
8
Kojetín
8
Boršíce
8

V
7
6
5
5
4
3
2
1
0

R
1
0
0
0
2
1
0
0
0

P
0
2
2
3
1
4
6
7
8

...
58
65
32
29
21
10
8
24
5

:
:
:
:
:
:
:
:
:

... Body Body pravdy
14 22
(13)
8 18
(6)
16 15
(3)
23 15
(0)
7 14
(5)
43 10
(-2)
31
6
(-6)
44
3
(-6)
67
0
(-15)

P
0
1
1
1
3
5
5
6
8

...
57
55
55
36
28
34
23
18
6

:
:
:
:
:
:
:
:
:

... Body Body pravdy
12 22
(10)
12 19
(10)
5 17
(5)
23 16
(7)
17 10
(-2)
42
9
(-6)
47
4
(-5)
67
4
(-11)
87
0
(-12)

R P
1 2
3 2
2 3
3 4
7 3
4 5
3 6
3 6
1 8
2 8
1 10
3 9
5 8
4 10

...
37
48
31
27
32
27
22
27
20
25
21
21
20
20

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

... Body Body pravdy
15 37
(13)
13 33
(12)
21 32
(11)
20 27
(3)
25 22
(-2)
33 22
(-2)
26 21
(-3)
36 21
(-3)
27 19
(-2)
27 17
(-7)
33 13
(-8)
37 12
(-9)
29 11
(-10)
36 7
(-14)

KRAJSKÁ SOUTĚŽ ML. PŘÍPRAVKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Družstvo
Zápasy
Slov.Slavia UH „A“ 8
Kroměříž
8
Vikt. Otrokovice
8
Kojetín
8
J. Otrokovice
7
Chropyně
8
Mozkovice
7
Boršice
8
Zdounky
8

V
7
6
5
5
3
3
1
1
0

R
1
1
2
2
1
0
1
1
0

MUŽI 1. B „A“
Družstvo
Zápasy V
1. Klenovice
15 12
2. Tatr. Všechovice 15 10
3. Němčice
15 10
4. Radslavice
15
8
5. Jesenec
15
5
6. Beňov
15
6
7. Bělotín
15
6
8. Domaželice
15
6
9. Nezamyslice
15
6
10. Vrchoslovice
15
5
11. Kojetín
15
4
12. Pivín
15
3
13. Hor. Moštěnice
15
2
14. Hustopeče
15
1

KRAJSKÁ SOUTĚŽ ML. ŽÁCI
Družstvo
1. Hanušovice
2. Šumperk „B“
3. Kojetín
4. Jeseník „B“
5. Zábřeh „B“
6. Velké Losiny
7. Vikýřovice
8. Hvozd
9. Nový Malín
10. Troubelice
11. Loštice

Zápasy
12
11
11
11
11
11
11
12
12
11
11

V
9
7
8
7
5
4
4
3
2
3
1

Mladší přípravka:
Trenéři: Daniel Lýsek, Petr Žigmund
Horní řada zleva: Tomáš Škurka, Michal Jura, Lubomír Netopil, Martin Galetka, Mikuláš
Toráč, Jakub Skoupil
Dolní řada zleva: Josef Benešovský, Daniel Lýsek, Vladimír Mirvald, Tomáš Drbal,
Dominik Rajz, Tomáš Nesvadba a brankař Julius Baláž
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Ze sportu – Slavoj Kojetín

Starší přípravka:
Horní řada zleva: Lukáš Bíbr, Jakub Šťastný, Martin Šafránek, trenér Radek Tomšic,
Jan Kotouč, Adam Šťastný
Dolní řada zleva: Adam Seidl, Dominik Bejdák, Jiří Oulehla, Jakub Palkovský, Patrik
Miko, David Vyoral a brankař Jaroslav Přecechtěl

Mladší žáci:
Horní řada zleva: Ondřej Šírek, Adam Galetka, Nguyen Thanh Tung, Jiří Staněk, Jan
Šírek, Jan Palkovský, trenér David Drbal
Dolní řada zleva: Jan Kotouč, Lukáš Vavřín, Tomáš Dvořák, Filip Rybovič, Jakub Ligač,
Drahomír Doležel a brankař Tomáš Bradna

Starší žáci:
Horní řada zleva: Jan Zezula, Martin Quitt, Roman Panáček, Hromada, Tomáš Buchta,
Roman Soukeník, Margita Siváková, trenér Jiří Šubík, Martin Chytil, Zdeněk Zezula
Dolní řada zleva: Jan Rajz, Petr Tobolák, Nguyen Thanh Tung, Jan Zlámal, Ondřej
Šírek, brankař Tomáš Bradna

Mladší dorost:
Horní řada zleva: Vlastimil Prokeš, Pavel Mareček, Petr Srbecký, Martin Polách,
Tomáš Pospíšil, Tomáš Večerka, Ernest Mirga, Petr Zbožínek, trenéři: Ladislav Bradna
a Aleš Stavinoha.
Dolní řada zleva: Tomáš Kantor, Luděk Čala, Adam Gregovský, Vladimír Zaoral, Michal
Sanitrník a brankař Zdeněk Vožda

Starší dorost:
Horní řada zleva:
Josef Peřina, Zdeněk Polách, Petr Knop, Jakub Krčmař, Jan Kantor, Petr Gajdoš,
Trenéři: Ladislav Bradna a Aleš Stavinoha
Dolní řada zleva: Tomáš Večerka, Pavel Chovanec, Pavel Zedníček, brankař Karel
Kočička, Ondřej Šmida, Tomáš Nakládal

Z archivu: historická fotografie ze zápasu kojetínských fotbalistů na bývalém hřišti
u dnešního koupaliště, rok neznámý.
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Ze sportu – TJ Sokol Kojetín
Telegram, telegram
ŠZL – ŠKOLIČKA 07
Lyžařská školička v roce 2007
• Určeno: dětem od 5 do 7 let,
doprovod podmínkou
• Kdy: leden – únor 2007 – 4 víkendové zájezdy
• Kam: lyžařské středisko na Trojáku, Rusavě
• Vedou: zkušení instruktoři lyžování
(Kufa, Bobiš, Juřen)
• Vklad: 600 Kč dítě, 450 Kč doprovod
• Půjčovna lyží a bot – omezený počet za 300 Kč
na 4 zájezdy
• Náš názor: Výcvik s dětmi tohoto věku zařazujeme
po velmi dobrých zkušenostech z let minulých. Při
výcviku zpočátku počítáme se spoluprací s rodiči.
Rodiče nemusí být lyžaři. Zaručujeme, že děti budou na závěr bezpečně sjíždět sjezdovky na Trojáku
i v Kunčicích.

INFORMACE – PŘIHLÁŠKY:
Vzdělávací
a informační centrum
Masarykovo nám. 8, Kojetín
nebo Výborovna TJ Sokol – Sokolovna Kojetín

Historické fotografie Kojetína
Svatební fotografie Stanislava Masara a H. Menšové.
S. Masar byl popraven nacisty v říjnu 1941 za činnost
proti říši a je po něm pojmenována jedna z kojetínských ulic.

Švadlenky – učnice školního roku 1927–28 u Zgodů

Zaměstnanci Městského úřadu v Kojetíně při oslavě 20. výročí vzniku ČSR před
budovou MěÚ – nyní mateřská škola a MěDDM na Masarykově náměstí
Z archivu J. Šírka a J. Vražiny
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Inzerce
• POSKYTUJEME HOTOVOSTNÍ PŮJČKY •
• PLATBA IHNED • MĚSÍČNÍ SPLÁTKY •

• MOBIL: 602 219 394 •

Mobil: 602

219 394

RYCHLÉ PŮJČKY
- do 50 000 Kč
- na dobu 7, 12, 18 měsíců
- servis až do domu
- nejvýhodnější podmínky
- měsíční splátky
- do 700 000 Kč zástava nemovitosti
(max. na dobu 36 měsíců)
- na jeden měsíc navýšení 10 %
- rychlé vyřízení
- od 20 do 80 let

Nabízí:
PLASTOVÁ OKNA, DVEŘE, ZIMNÍ ZAHRADY, EUROOKNA A DVEŘE
STŘEŠNÍ OKNA – ATYPICKÁ OKNA A DVEŘE (VÝKLADY, PORTÁLY, ZASKLENÍ BALKONŮ)
DOPLŇKY – ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ
VNITŘNÍ DVEŘE – MASÍVNÍ DŘEVO, DÝHA, FOLIE
GARÁŽOVÁ A PRŮMYSLOVÁ VRATA - AUTOMATICKÉ POHONY BRAN A ZÁVORY
KOVÁNÍ OKENNÍ A DVEŘNÍ (KLIKY, PANTY, DOPLŇKY)

Kontakt:
HUBERT SEDLÁŘ
Tel.: 608 524 234, Fax: 581 761 434, e-mail: h.sedlar@volny.cz
Sídlo: Sladovní 1280, 752 01 Kojetín
- 18 -
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Inzerce

PC - MOBIL
Komenského nám. 1052, KOJETÍN
(naproti kostela)
nabízí:

• mobilní telefony
• příslušenství k mobilním telefonům
• SIM karty
• paměťové karty
• datové kabely
• CD, DVD+R/-R, obaly na CD, DVD

zahájila provozní sezónu
1. SRPNA
tel.: 605 758 492,
582 386 381

OTEVÍRACÍ DOBA:

www.nemcickadestilacni.wz.cz

PO – PÁ 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin
SO 9.00 – 12.00 hodin

Kalendárium – prosinec 2006
✽ 3. 12. Narodil se Bohuslav Balbín, český kněz a literát, představitel
zemského vlastenectví. Zastánce českého jazyka, autor díla „Obrana jazyka
slovanského, zvláště pak českého“ a též prací zabývajícími se českou historií.
(1621). (385 let).
✽ 4. 12. Narodil se Vasilij Kandinskij, ruský malíř a grafik. Byl zakladatelem abstraktního malířství, tvořil též ve Francii a zde sympatizoval s fauvisty.
(1866). (150 let).
✽ 7. 12. Přepadením Pearl Harboru japonskou armádou vstoupily USA
do bojů druhé světové války. Tím byla definitivně nakloněna převaha sil ve
prospěch spojenců. (1941). (65 let).
✽ 10. 12. Byla zahájena rozhodující fáze bitvy u Tobruku. Vyznamenal se
zde 11. československý pěší prapor pod vedením pplk. Karla Klapálka. Po
244 dnech byl Tobruk osvobozen. (1941). (65 let).
✽ 11. 12. Guglielmo Marconi poprvé zaslal radiový signál mezi dvěma
světadíly, Evropou a Amerikou. Stalo se tak mezi Velkou Británií a Kanadou.
(1901). (105 let).
✽ 13. 12. Narodil se Werner von Siemens, německý inženýr a podnikatel. Zakladatel dodnes významné světové firmy, vyrábějící elektrospotřebiče,
počítače aj. (1816). (190 let).
✽ 14. 12. Norský polárník Roald Amundsen dosáhl se svou výpravou jako
první člověk v dějinách jižního pólu. Jeho hlavní soupeř Robert Scott se
opozdil o měsíc a zahynul na zpáteční cestě. (1911). (95 let).
✽ 17. 12. Narodil se Soichiro Honda, japonský automobilový konstruktér,
podnikatel a zakladatel stejnojmenné firmy. Pod jeho vedením se stala Honda
přední firmou ve výrobě motocyklů a posléze i automobilů. (1906). (100
let).
✽ 18. 12. Zemřel Kilián Ignác Dientzenhofer, český architekt a stavitel
německého původu. Stal se nejvýznamnějším tvůrcem české barokní archi-

tektury. Autor mnoha církevních i světských staveb. (1751). (255 let).
✽ 19. 12. Zemřel Josef Mánes, český malíř a grafik. Jeho rozsáhlé dílo
vycházelo z romantismu a zahrnuje krajinomalbu, portréty i malbu historickou.
Významné soubory jeho děl jsou v NG v Praze, v MG v Brně aj. (1871). (135
let).
✽ 21. 12. Narodil se Masaccio, italský malíř, jeden z nejvýznamnějších
mistrů rané renesance. Dochovala se četná díla, která vytvořil, oltáře, fresky
i obrazy. Největší část jeho tvorby můžeme spatřit ve Florencii. (1401). (605
let).
✽ 22. 12. Narodil se Filippo Tomasso Marinetti, italský básník. Proslul
jako jeden ze zakladatelů futurismu a byl též autorem Manifestu futuristy, ve
kterém rozvinul teorii tohoto uměleckého směru. (1876). (130 let).
✽ 24. 12. Narodil se Heinrich Koch, rakouský architekt, autor významných staveb v empírovém slohu. Jako dvorní architekt rodu Kinských tvořil
v Čechách – zámek v Kostelci nad Orlicí a letohrádek na Smíchově. (1781).
(225 let).
✽ 27. 12. Narodila se Marléne Dietrichová, německá filmová a kabaretní
herečka žijící převážně v USA. Proslula v rolích démonických žen i svým
protifašistickým postojem. Filmy: „Modrý anděl“, „Šanghajský expres“ aj.
(1901). (105 let).
✽ 28. 12. Narodil se Woodrow Wilson, americký politik a 28. prezident
USA. Sehrál významnou roli na konci první světové války, kdy napomohl
vzniku Československa. (1856). (150 let).
✽ 31. 12. Byly zveřejněny tzv. Silvestrovské patenty. Šlo o soubor nařízení, která na území rakouského císařství omezovala občanské svobody na
úkor posílení státní moci. Šlo o předstupeň tzv. Bachova absolutismu. (1851).
(155 let).
Podle časopisu Dějiny a současnost, leden 2006
Připravil -řez-
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Společenská kronika

Vítání dětí

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

V sobotu 11. listopadu 2006 byly slavnostně přijaty
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Ema Hrabalová
Tomáš Michálek

Jakub Krybus

Alexandra Jurová

Kristýna Hebnarová

Denisa Kapounová

Blahopřejeme!

Blahopřejeme!
Lucie Staňková

Dne 12. listopadu 2006
oslavila své 75. narozeniny

foto: H. Volfová

Dne 24. prosince 2006
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
naší milé maminky, babičky a prababičky

Marie Chytilová,

paní

Marie Minaříkové

rozená Vodáková, z Kojetína
Hodně zdraví
a radosti ze života
přeje snacha Jaroslava

Syn Jiří, dcera Jana s manželem,
vnučky Jana a Martina s manžely

Věnujte jí tichou vzpomínku
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