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Webové stránky Kojetína vítězem soutěže OBJEV ROKU 2007

Ročník VIII       Číslo 11   listopad 2007     6,- Kč

V osmém ročníku soutěže Objev roku, 
zaměřené na popularizaci originálních 
a účelově strukturovaných webových strá-
nek malých obcí, měst a sdružení obcí 
vybírala redakce časopisu Veřejná správa 
stejně jako v uplynulých letech Tipy roku 
2007 ve čtyřech kategoriích: Obce, Obce 
s pověřeným obecním úřadem, Obce 
s rozšířenou působností a Dobrovolné 
svazky obcí. Hlavními kritérii navržených 
webů byl rozsah informací o veřejné sprá-
vě, přehlednost, interaktivnost, aktuálnost 
i design. Na základě těchto měřítek byly 
nominovány internetové prezentace, kte-
ré byly předloženy třináctičlenné odborné 
porotě k výběru nejlepších z nich.

Vyhlášení výsledků soutěže proběh-
lo ve středu 24. října 2007 v 10 hodin na 
veletrhu Invex v Brně na stánku Minis-
terstva vnitra ČR v pavilonu V. Vítězem 
v kategorii Obce s rozšířenou působností 
se stalo Město Kojetín, za které převzal 
cenu místostarosta Jiří Šírek z rukou ná-
městka ministra vnitra ČR Zdeňka Zajíčka. 
Dík za tento velký celostátní úspěch našich 
webových stránek patří kolektivu jejich 
tvůrců, jmenovitě Janu Kramářovi, studen-
tovi kojetínského gymnázia, Lence Svobo-
dové z Pečovatelské služby Města a zaměst-
nancům MěÚ Kojetín Janě Nakládalové, 
Haně Rohové a Michalu Zatloukalovi.

Z tiskové zprávy časopisu Veřejná správa 
upravil Jiří Šírek, foto Jan Kramář

    Obce              Adresa stránek
Bakov nad Jizerou   www.bakovnj.cz
Boršice www.borsice.cz
Cidlina www.cidlina.net
Černošín www.cernosin.cz
Dolní Benešov www.dolnibenesov.cz
Hradišťko www.hradistko.cz
Obce s pověřeným obecním 
úřadem
Benátky nad Jizerou  www.benatky.cz
Kojetín www.kojetin.cz
Letohrad www.letohrad.cz
Nejdek www.nejdek.eu
Obce s rozšířenou působností
Kopřivnice www.koprivnice.cz
Krnov www.krnov.cz
Nový Jičín           www.novy-jicin.cz
Nymburk www.mesto-nymburk.cz
Dobrovolné svazky obcí
Blanský les – podhůří www.mujkraj.cz
Pelhřimov www.mikroregion.pel.cz
Podluží www.podluzi.org
Stražiště www.straziste.cz
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Z jednání Rady města
Rada města Kojetín se na svém 20. zasedání konaném dne 4. října 2007
 zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

Rada města Kojetín se na svém 21. zasedání konaném dne 16. října 2007 
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- schválila pronájem neby-
tových prostor - klubovny č.2 
v 1. poschodí Kulturního domu 
v Kovalovicích, č.p.1, M. Šim-
kovi, M. Trefi lovi, J. Karáskovi 
a O. Štěpánkovi, na dobu neu-
rčitou,

- uložila odboru MIM, ve 
spolupráci s fi rmou Technis 
Kojetín spol. s r.o., vypracovat 

systém přidělování parkovacích 
míst tak, aby ke každému bytu 
v domě č.p. 1309 ve Sladovní uli-
ci náleželo jedno parkovací mís-
to a zajistit označení parkovacích 
míst podle jednotlivých bytů,

- souhlasila s usnesením 
Komise pro otázky bydlení, kte-
ré je součástí zápisu z jednání 
komise ze dne 3. 10. 2007,

- uložila odboru MIM za-
jistit vyklizení bytu č. 5, v ulici 
Padlých hrdinů č. p. 974, který 
je obýván neoprávněně bez uza-
vření nájemní smlouvy,

- schválila uzavření Smlou-
vy o dílo č.01082007 mezi Měs-
tem Kojetín, Masarykovo nám. 
20, 752 01 Kojetín, a fi rmou 
Gastron CZ a.s., Žalkovice157, 

768 23 Břest, jejímž předmětem 
je dodávka a montáž dovyba-
vení Hotelu Pivovar v Kojetíně, 
s termínem zhotovení díla do 
30. 9. 2007 a cenou 50.599,- Kč 
vč. DPH,

- uložila fi nančnímu odbo-
ru zapracovat částku 50.599,- Kč 
do rozpočtového opatření, krytí 
z nedaňových příjmů města.

- zřídila komisi pro přípravu 
rozpočtu Města Kojetín na rok 
2008 ve složení – starosta, mís-
tostarosta, 2 členové rady, tajem-
nice MěÚ, vedoucí FO, vedoucí 
provozního oddělení odboru 
VVŠK, vedoucí odboru MIM, 
vedoucí odboru VŽPD, vedoucí 
odboru SV, investiční technik,

- uložila výše uvedené ko-
misi předložit I. pracovní verzi 
návrhu rozpočtu Města Kojetín 
na rok 2008 na jednání rady 
města 11/07,

- schválila rozpočtové opat-
ření č. 12/2007 ve výši 176,10 
tis. Kč,

- schválila předložený plán 
zimní údržby a upravený plán 
pohotovosti při zabezpečení 
zimní údržby na místních ko-
munikacích v zimním období 
2007/2008,

- uložila jednateli společ-
nosti Technis Kojetín spol. s r. o. 
zabezpečit realizaci schválené-
ho plánu v plném rozsahu,

- schválila Zásady pro 
vyhlašování nejúspěšnějších 
sportovců a osobností v oblasti 
sportu města Kojetína,

- zřídila Komisi pro vyhlá-
šení nejúspěšnějších sportovců 
za rok 2007,

- jmenovala předsedu Ko-
mise pro vyhlášení nejúspěšněj-
ších sportovců za rok 2007 Ing. 
Jiřího Šírka a členy - Miloslava 
Oulehlu, Mgr. Rudolfa Pavlíčka, 
Zdeňka Nováka a Kateřinu Po-
lákovou,

- schválila termíny konání 
svatebních obřadů na rok 2008, 
všechny soboty v roce, včetně 
státních svátků,

- vzala na vědomí Závěreč-
nou zprávu - Hodnocení akce 
Kojetínské hody 2007 a Koje-
tínské hudební léto 2007,

- souhlasila se zveřejnění zá-
měru uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene mezi Městem 
Kojetín a ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín 4, Teplická 874/8 za úče-
lem vybudování, provozování 
a údržby kabelového vedení vy-
sokého napětí 22kV na pozem-
cích p.č. 596/2, 7050, 5745/1, 
658/2, 5784/6, vše ost. plocha 
a p. č. st. 1467, zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Kojetín, akce „Ko-
jetín - připojení ŽST vn kabelem“. 
V případě, že po dobu zveřejnění 
záměru, během 15-ti dnů nebu-
dou podány občany žádná vy-
jádření k uvedenému oznámení 
(námitky k pronájmu, atd.), RM 
schvaluje uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene mezi 
Městem Kojetín a ČEZ Distribu-
ce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8 za 
účelem vybudování, provozování 
a údržby kabelového vedení vy-
sokého napětí 22kV na pozem-
cích p. č. 596/2, 7050, 5745/1, 
658/2, 5784/6, vše ost. plocha a p. 
č. st. 1467, zastavěná plocha a ná-
dvoří, k.ú. Kojetín, akce „ Kojetín 
- připojení ŽST vn kabelem“, za 
jednorázovou úhradu 4.400,- Kč,

- souhlasila se zveřejněním 
záměru prodeje bytu č. 908/5 

v budově č. p. 908, ul. Nádražní, 
postavené na pozemku p. č. st. 
1169, zastavěná plocha a nádvo-
ří a spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a po-
zemku o velikosti 6383/80253, 
vše v k. ú. Kojetín. Cena bytu: 
minimálně 350 tis. Kč,

- schválila ukončení smlou-
vy o nájmu nebytových prostor 
ve smuteční obřadní síni na 
nám. Svobody 1418, Kojetín, 
Kojetín I-Město, nájemci Zdeň-
ku Bartákovi, dohodou ke dni 
30. 9. 2007,

- schválila pronájem ne-
bytových prostor ve smuteční 
obřadní síni na nám. Svobody 
1418, Kojetín, Kojetín I-Město, 
nájemci Barták Zdeněk s. r. o., se 
sídlem Samostatnost 1181, 769 
01 Holešov, za účelem provozo-
vání pohřební služby, s účinností 
od 1. 10. 2007 za podmínek uve-
dených v návrhu smlouvy,

- schválila uzavření smlou-
vy o nájmu nebytových pro-
stor mezi pronajimatelem: ČR 
- Úřad práce v Přerově zastou-
peným ředitelem Ing. Micha-
lem Langošem a nájemcem: 
Městem Kojetín, zastoupeným 
Ing. Mojmírem Hauptem - sta-
rostou města,

- schválila uzavření smlou-
vy na provádění péče o zeleň 
v okolí rybníka Jordán v k. ú. 
Kojetín, okres Přerov mezi 
Městem Kojetín a Tomášem 
Hálou Kroměříž, za podmínek 
uvedených v návrhu smlouvy,

- schválila uzavření smlou-
vy o dílo mezi Městem Kojetín 
a společností MYFA spol. s r. o 
Olomouc. Předmětem smlouvy 
je provedení kanalizace na ulici 
Tvorovská v Kojetíně. Celko-
vá cena díla včetně DPH činí 
713.819,- Kč,

- schválila uzavření Smlou-
vy o výpůjčce mezi Městem Ko-
jetín a EKO-KOM, a. s. Praha, 
jejímž předmětem je přenechá-
ní k bezplatnému užívání 14 ks 
odpadových nádob,

- vzala na vědomí informa-
ci o činnosti JSDH zřizovaných 
Městem Kojetín v roce 2007,

- schválila složení JSDH 
Kojetín a JSDH Popůvky,

- souhlasila se záměrem 
zrušit JSDH Kovalovice,

- uložila odboru VVŠK 
učinit veškeré potřebné kroky 
ke zrušení JSDH Kovalovice 
v souladu se zákonem č. 133/85 
Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů a následně 
návrh na zrušení JSDH Kovalo-
vice předložit zastupitelstvu,

- odvolala Mgr. Alenu Duf-
kovou z funkce člena Komise 
školství a kultury RM Kojetín 
z důvodu odchodu do starobní-
ho důchodu,

- jmenovala Mgr. Jaroslava 
Šišku, zástupce ředitele Základ-
ní školy Kojetín, Sladovní ul., 
okres Přerov, členem Komise 
školství a kultury RM Kojetín.

Jiří Šírek, místostarosta
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Informace pro občany

Charita Kojetín
DŮM SVATÉHO JOSEFA CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY
Komenského náměstí 49 (bývalý klášter), 752 01 Kojetín, Tel. 581 76 21 60 

PROGRAM NA MĚSÍC LISTOPAD 2007
Nabídka je určena všem seniorům. Jste zváni vy všichni, kteří jste sami doma, jste nemocní, cítíte se zbyteční, nic vás v tomto 

čase nebaví, ale přesto byste se ještě rádi něco nového naučili, procvičili se v tom, co umíte, podělili se s druhými o své nápady 
a dovednosti, nebo si jen tak popovídali při šálku kávy nebo čaje. Uvítáme vaše návrhy a podněty.

pátek 2. 11. 2007 - 9.00 hodin
VYRÁBÍME DUŠIČKOVÉ VĚNEČKY

Je nutno nahlásit se den předem -  kvůli zajištění potřebného materiálu

středa 7. 11. 2007 - 9.00 hodin
DUŠIČKOVÉ POVÍDÁNÍ NEJEN O DUŠIČKÁCH
Navštíví nás přerovský jáhen Zdeněk Gerhard Klimeš

pátek 9. 11. 2007 - 9.00 hodin
ZVONKOHRA

Výroba kouzelné dekorace do bytu podle Vašich představ za pár 
korun. Je nutné nahlásit se 2 dny předem.

středa 14. 11. 2007 - 9.00 hodin
MALOMOCENSTVÍ - LEPRA

Promítání fi lmu spojené s nabídkou pro vaši aktivní spoluúčast 
na pomoc těmto nemocným. 

V počátečním stadiu nemoci stačí lék za 150 Kč k vyléčení. Po-
kud není tento lék k dispozici, nakažení prožívají krutý postup 
nemoci až k uhnívání končetin, následně smrt. Pro péči o ně je 
potřeba mnoho obvazového materiálu. Nabízíme Vám jedineč-
nou možnost pomoci druhým v jejich zoufalé situaci -  zapoje-
ním své záliby v pletení do výroby těchto obvazů. Přízi dodáme. 
Hotové obvazy poputují lodí do Indie, kde má Česká republika 

několik leprostanic pečujících o nemocné.

úterý 20. 11. 2007 - 12.30 hodin
PEDIKÚRA S ŠÁLKEM KÁVY

Nahlaste se předem, sebou si vezměte ručník + 60 Kč

středa 21. 11. 2007 - 9.00 hodin
ZVONKOHRA

Dokončení výroby dekorace do bytu

pátek 23. 11. 2007 - 9.00 hodin
BATIKUJEME, SAVUJEME TRIČKA A UBRUSY

To se vnuci podiví, až jim ukážete vlastní výrobek. Doneste si 
pouze textil, který chcete proměnit.

středa 28. 11. 2007 - 9.00 hodin
OPĚT VAŘÍME A PEČEME PRO MLSNÉ JAZÝČKY

Tentokrát je na řadě pizza. Opět je nutné nahlásit se předem.

Každé úterý od 9.00 hodin zdravotní cvičení pod vedením 
cvičitelky. Přijďte ve vhodném oblečení.

Každé pondělí a čtvrtek od 9.00 hodin duchovní setkávání.
Dovoz a odvoz na programy zajistíme po předběžné domlu-

vě na tel. číslech 581762160 nebo 720126475. Dle Vašeho zá-
jmu zajistíme masáže krční páteře, kadeřnici, pedikúru, koupel 
v bezbariérové sprše, právnickou poradnu, pomůžeme s orientací 
v novém zákoně o sociálních službách a s uplatňováním vašich 
zákonných práv.

Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
Dům sv. Josefa – centrum denních služeb při Charitě Koje-

tín provozuje Půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek. 
Díky dotaci Ministerstva zdravotnictví a příspěvkům některých 
okolních obcí se letos podařilo sortiment pomůcek rozšířit.

Pomůcky se zapůjčují všem potřebným občanům z Kojetína 
a okolí za účelem okamžité pomoci, zlepšení zdravotního stavu, 
udržení mobility nebo ulehčení péče o těžce nemocné, případně 
ochrnuté pacienty. Obzvlášť vhodné je zapůjčení při krátkodobé 
potřebě překlenutí potíží po úraze, při rekonvalescenci po ope-
račních výkonech apod. Pomůcky se zapůjčují na nezbytně nut-
nou dobu, podle potřeby i dlouhodobě.

Zapůjčení pomůcek se pro-
vádí na základě sepsání smlou-
vy. Úhrada za zapůjčení je sta-
novena platným ceníkem. Bližší 
informace: Komenského náměs-
tí 49 (u kostela - bývalý klášter) 
Kojetín,  telefon 581 76 21 60, 
mobil 720 126 475.

Změna
Odbor sociálních věcí Městského úřadu Kojetín upozorňuje na změnu pracoviště svého 

odboru s účinností od 1. listopadu 2007.
Nové pracoviště odboru sociálních věcí Městského úřadu Kojetín se nachází na adrese 

nám. Míru 21, Kojetín v přízemí budovy (bývalý fi nanční úřad)
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Den stromů v Kojetíně

Krásné barevné stromy 
patří neodmyslitelně k podzi-
mu. Listí se barví do žluta, do 
červena i do oranžova. Plejádu 
barev doplňují zrající plody 
jeřabin, švestek a jabloní. Na 
konci vegetačního období sta-
hují stromy živiny do kořenů, 
aby na jaře opět v plné síle vy-
rašily. Konec vegetačního ob-
dobí až do zamrznutí půdy je 
také časem, kdy je možné stro-
my sázet. A to vše je důvodem 
k oslavě. K oslavě Dne stromů. 

Ten se opět sla-
ví od roku 2000 
v České republi-
ce 20. října.

Stará tradice 
československá 
byla v České re-
publice obnove-
na v roce 2000. 
S nápadem sla-
vit opět Den 
stromů přišli 

ředitel Botanické zahrady UK 
a známý popularizátor stromů 
Václav Větvička a dřevosochař 
Martin Patřičný. Datum první 
oslavy svátku stromů bylo sta-
noveno na 20. 10. 2000. Proč 
právě toto datum? Důvodů 
k tomu bylo několik. Předně, 
je to v mnoha lokalitách Čes-
ké republiky vhodný termín 
pro sázení stromů. Podzim je 
také časem, kdy jsou stromy asi 
nejkrásnější a hrají všemi bar-
vami. Dalším důvodem bylo 

to, že pro dřevosochaře měl 
tvar data 20. 10. 2000 zvláštní 
poezii. A posledním důvodem 
bylo to, že šansoniérka a přítel-
kyně stromů Hana Hegerová 
má v ten den narozeniny. Na-
konec její koncert pro stromy 
v roce 2000 nevyšel a stromům 
zazpívala až v roce 2002. 

V Kojetíně proběhla osla-
va Dne stromů již po čtvrté 
dne 16. října 2007 ve spolu-
práci s Městským domem dětí 
a mládeže v Kojetíně a všemi 
školami. Výsadba 
dřevin (lípy ma-
lolisté) proběhla 
u rybníka Jordán 
v Kojetíně. Sou-
běžně s vysazová-
ním lip probíhal na 
MěDDM v Kojetí-
ně Ekologický vý-
ukový program ke 
Dni stromů, který 
připravila Mgr. 

Věra Trávníčková ve spolu-
práci s MěDDM. Dne 17. října 
2007 proběhlo jíž tradiční „Po-
vídání s Dubínkem“ v Tovačo-
vě u rybníku Kolečko. Děti zde 
pozorují přírodu, poznávají 
dřeviny,  plody a zvířátka a vše 
zaznamenávají do pracovních 
listů.

Letošní oslava Dne stromů 
proběhla tradičně velmi úspěš-
ně a Město Kojetín tímto děku-
je všem zúčastněným.

Eliška Izsová 

Došlo do redakce - Mistr okamžiku krásy života
V galeri Vzdělávacího a in-

formačního centra v Kojetíně 
probíhá od 17. srpna do 16. 
listopadu 2007 samostatná vý-
stava fotografi í kojetínského, 
amatérsky-fotografi cky zaníce-
ného, nenápadného, skromné-
ho člena tvůrčí skupiny Signál 
64 – pana Jaroslava Hebnara 
pod názvem „Toulky příro-
dou“.

Ne, nebyla to moje první 
prohlídka jeho obrazů, foto-
grafi í přírody, momentek... 
A vždy! Vždy, když slyším slo-
vo, řeč o tvůrčí skupině Signál 
64, vždy se zvednu „z křesla“ 

– a že je fakt pohodlné – a vy-
rážím do galerie VIC Kojetín, 
abych, „o cosi“, „o cosi“ neo-
byčejného, umělecky nabitého, 
obdarovávajícího nepřišla! TO 
JE ČISTÝ FAKT!

Dostalo se mně vždy mno-
ho, mnoho „čisté radosti a krá-
sy do duše“ – a že o tom vím jen 
já. Potřebovala jsem to – „šla 
jsem se napít“. Za desetikoru-
nu vstupného, za kterou si kou-
pím nanuk, známku na dopis 
s obálkou a papírem, za cukroví 
v cukrárně „Pod lípami“ – jsem 
si nadělila VÍC! A vydrželo mi 
vše vždy TAK DLOUHO!

A tak DĚKUJI VÁM, pane 
Hebnare! Signálníci, vy jste mě 
nikdy nezklamali! Kéž bych 
měla dost peněz na vaše obráz-
ky, aspoň na zakoupení si pár 
takových!

Prosím! Foťte dál! Není to 
ekonomické, svět jakoby úpl-
ně zapomněl na „lidský faktor“ 
a měří vše penězi a úspěšností.

Nedejte se, pane Hebnare – 
ani vy, Signálníci – odradit! Je 
něco víc, než peníze a byznys! 
A vy máte dar tolik obdarová-
vat (aspoň mě ano!).

Nadchly mě především ob-
rázky „Luční květy“, „Ledňáček 

říční“, „Podzim“, „Rosa“, „Po 
dešti“, „Krajina s duhou“, „Jarní 
krajina“, „Jaro“, „Kytice kopre-
tin“ a další...

Věřím! Dočkám se! A budu 
mít Vaše další, další obrazy ve 
své sbírce!

Vydržte. Pro nás návštěv-
níky, obdivovatele, pro nás 
všechny, kteří nestačíme vnímat 
krásu okamžiku a tím pádem ži-
jeme jen z polovic života, který 
je nám nabízen a právě vy nám 
otevíráte oči!

Marie Přecechtělová, 
Husova ul. Kojetín

Poděkování
Děkuji fi rmě KAPS - panu a paní Kotoučovým, fi rmě KOVO TOPIČ - paní Souškové, panu Topičovi, fi rmě TECHNIS 

- panu Ticháčkovi, fi rmě IPT - panu Štěrbovi a MŠ v Křenovicích za pomoc a peněžní dary, které umožnily, aby byl můj syn 
Daniel Dufek dne 26. března 2007 operován.

Děkuji z celého srdce za důvěru, pochopení, snahu a naději, kterou dali mému synovi na lepší a kvalitnější život. Tento pro-
jev lidskosti Vám nikdy nezapomenu.

Maminka Lenka Tvrdá
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Anketa
Dlouhou dobu chátrající budova kojetínského Pivovaru, hotelu, jež byl známý v celém širokém i dalekém okolí, 

byla nedávno zrekonstruována a v srpnu 2007 u příležitosti oslav kojetínských hodů slavnostně otevřena. Nyní je 
opět pýchou nejen náměstí Dr.E. Beneše, ale i celého města Kojetína. Návštěvníci a hosté mají v přízemním traktu 
k dispozici nekuřáckou restauraci pro 45 osob a stylově zařízenou pivnici s kapacitou 55 míst. Pro slavnostní pří-
ležitosti a jiné akce je v zadní části hotelu sál v secesním stylu pro 80 – 100 hostů.

Uvedení hotelu Pivovar do současného stavu stálo nemalé fi nanční prostředky. Bylo by velmi příjemné, kdy-
by jeho provoz nebyl přerušen několik  dalších desítek let. Proto se dnes, téměř po třech měsících fungování 
tohoto podniku, ptáme občanů Kojetína:

„Jak jste spokojeni se službami nově otevřeného hotelu?“

Alena Pechová - profesorka na gymnáziu
„Byla jsem velice spokojená  s obsluhou, 
líbilo se mi prostředí, výběr jídel, cenová 
dostupnost a nekuřácké prostředí.“

Helena Kočičková - majitelka obchodu
„Nově zrekonstruované prostředí se mi 
velmi líbí, v době mé návštěvy byla příjem-
ná obsluha, jídlo chutné, ale myslím si, že 
na kojetínské poměry je Pivovar zbytečně 
velký.“

Hana Řežábová - lékárnice
„Rychlost obsluhy byla adekvátní počtu 
lidí, jídlo a pití bylo dobré.“

Jitka Lorencová - knihovnice
„Jsem velmi spokojená, chodím každý den 
na oběd a vaří dobře.“

Ladislava Minaříková - podnikatelka 
„Nově otevřený hotel pivovar vaří velice 
dobrá meníčka, chodíváme tam na oběd 
a se službami jsme spokojeni.“

Jitka Tvrdoňová - zdravotní sestra
„Všichni kojetínští občané jsou rádi, že 
je Pivovar konečně zrekonstruovaný, ale 
zklamalo mě zjištění, že management neví, 
že v rychlosti je obrat, služby poskytované 
běžným hostům se mi zdají málo kvalitní, 
co se týká rychlosti obsluhy.“

Miloslav Oulehla - podnikatel
„Podnikám ve stejné branži, nelíbí se mi, 
že je Pivovar ve státních rukou, člověk, 
který je tam zaměstnán, nemá k tomu ta-
kový vztah jako soukromá osoba, ze stra-
ny vedení není vyvíjen potřebný tlak na 
zaměstnance, tomu odpovídá pomalá ob-
sluha. Myslím si, že by se s tím dalo dělat 
úplně něco jiného. Po Kojetíně se šíří řeči, 
že rekonstrukce byla zbytečná, předražená 
a vložené peníze mohly být lépe využity na 
něco jiného.“

(Všichni dotázaní dali souhlas s uveřejně-
ním svých jmen, fotografi í i názorů.)

Pro úplnost uveřejňujeme stav hla-
sování kojetínských občanů z ofi ciálních 
webových stránek města Kojetín ke dni 
23. 10. 2007:

Jste spokojeni s úrovní služeb 
Pivovarského hotelu?

Jsem spokojen(a)         22
Mám drobné výhrady          8
Je to špatné           9
Ještě jsem tam nebyl(a)        10
Počet hlasů:    49

občany oslovili, nafotili a anketu zpracovali 
Martin Berčík a Patrik Olšanský z GKJ
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Štafeta
V tomto díle časopisu po-

kládá otázky Jana Bradnová 
z MěDDM Kojetín, se kterou 
dělaly rozhovor studentky 
Gymnázia Kojetín v minulém 
čísle. Jako adresáta svých do-
tazů si Jana Bradnová vybrala 
Mgr. Petru Otáhalovou.
Kde berete inspiraci pro svůj 
zájmový kroužek Keramika?
„Inspiraci čerpám z knížek, mo-
mentálních nápadů, výstav…“

Mateřská škola Kojetín
Co přinesl podzim v MŠ Kojetín…?

Konec léta a část podzimu je 
každoročně dobou, kdy se usku-
tečnilo v Mateřské škole Kojetín 
několik tradičních akcí:

Podzim má své krásy - čer-
vené šípky, barevné listí, lesklé 
kaštany nebo sladké ovoce.... 
Na začátku října se tedy naše 
školička oblékla do podzimní 
výzdoby a v polovině října tak 
mohly děti přivítat své rodiče 
a další rodinné příslušníky na 
podzimních BESÍDKÁCH, kde 
měly možnost ukázat, co nové-
ho a zajímavého se od prázd-
nin naučily.

Nejlákavější akcí tohoto 
měsíce byla již 3. DRAKIÁ-
DA, která se konala 15. října 
2007 v areálu školní zahrady 
a přilehlém sportovním areálu 
v Hanusíkově ulici. Odpoledne 
jsme přivítali všechny účast-
níky drakiády před budovou, 
kde proběhlo zahájení. Děti si 
připravily a přednesly básničky 
a písničky o dracích a po krát-
kých organizačních pokynech 
jsme odstartovali pouštění 
dráčků na kopci za MŠ. Přálo 
nám sluníčko, foukal vítr, tak-
že snad každý drak se vznesl 
nahoru k obloze. Součástí dra-
kiády byl také táborový oheň, 
opékání špekáčků a podávání 
teplého čaje a sušenek. Na závěr 
drakiády byl každý, kdo vydržel 
až do konce, odměněn diplo-
mem, medailí a sladkou odmě-
nou. Paní ředitelka se rozloučila 
s dětmi a rodiči s přáním, aby ta 

příští, 4. DRAKIÁDA, dopadla 
tak úspěšně, jako ta letošní.

17. října 2007 dopoledne 
proběhl v obou MŠ koncert 
„CO DOVEDOU HUDEBNÍ 
NÁSTROJE“. Děti byly sezná-
meny s jednotlivými hudeb-
ními nástroji, zábavným způ-

sobem byly upozorněny na 
důležitost rytmu v hudbě. Zá-
věrem vytvořily velkou kapelu 
s bicími nástroji a společně si 
zahrály, zazpívaly známé ryt-
mické písně.

I když sluníčko už zapadá 
dříve a chladná podzimní vůně 

je znát ve vzduchu, děti se vy-
daly za sběrem kaštanů, šípků 
a žaludů, ze kterých vyrobily za 
pomoci svých učitelek zvířát-
ka a podzimníčky, které zdobí 
třídy a prostory v obou mateř-
ských školách.

vedení MŠ

Který zájmový kroužek byste 
si vybrala sama pro sebe?
„Opravdu sama pro sebe jsem 
si vybrala „Mladou módu“, 
protože se zatím nikdo jiný ne-
přihlásil. Prosím tedy všechny, 
co mají rádi výtvarnou výcho-
vu, ať přijdou.“
Který kroužek Vám zde v Ko-
jetíně chybí?
„Nechybí mi žádný, nabídka je 
pestrá.“

(Omlouváme se za mystifi -
kaci v minulém čísle Zpravodaje, 
kdy byla Mgr. P. Otáhalová avi-
zována jako pracovnice lékárny. 
Inu, není magistra jako magist-
ra.) Již teď se můžete těšit na dal-
ší rozhovor, který bude s Pavlou 
Herodkovou.

Štafetu pro vás připravily 
Eva Olšanská 

a Veronika Svozilová z GKJ
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Sběrová soutěž 2007/08

ZŠ  nám. Míru Kojetín

V letošním školním roce probíhá další ročník sběru 
papíru pod názvem „Vysaďme si vlastní les“. Jednotlivci 
budou odměněni podle stávajících pravidel (pětina vý-
těžku sběru bude rozdělena v podobě věcných odměn 
mezi nejlepší sběrače). Nejlepší třídy budou mít možnost 
získat příspěvek na vybranou akci třídy. Mimoto budou 
peníze použity na vybavení naší tělocvičny, družiny…

První kolo proběhlo 25. září 2007 a nasbíralo se 
14 388 kg papíru – 4 kontejnery!!!

Nejlepšími sběrači byli: Vojtěch Šubík 1.A, Markéta 
Dostálová 1.A, Daniel Židlík 2.A, Adéla Mužíková 3.A, 
Lukáš Bibr 4.A, Justine-Sonja Otavová 4.B, Roman Pa-
prskarz  7.A.

Příští kolo proběhne 4. prosince 2007 v době od 
7.00 do 16.00 hodin.

Dne 26. září 2007 se uskutečnilo na ZŠ nám. Míru školní kolo ve skoku 
vysokém. Zúčastnilo se celkem 46 žáků. Soutěž proběhla v tělocvičně ZŠ 
nám. Míru.

Umístění: 
Mladší žáci: 1.místo Jiří TOMANÍK (130cm) 6.B, 2.místo Dominik VY-

MĚTAL (125cm) 6.A, 3.místo Tadeáš PISKOVSKÝ (120cm) 7.A.
Mladší žákyně: 1.místo Darja HNÍZDILOVÁ (135cm) 7.A, 2.mís-

to Barnora PELIKÁNOVÁ (125cm) 6.A, 3.místo Hana MORONGOVÁ 
(125cm) 6.A.

Starší žáci: 1.místo Petr KONEČNÝ (150cm) 9.A, 2.místo Tomáš HRO-
MADA (145cm) 9.B, 3.místo Martin QUITT (145cm) 9.A.

Starší žákyně: 1.místo Alena SNÁŠELOVÁ (145cm) 9.B, 2.místo Tereza 
POSPÍŠILOVÁ (125cm) 8.B, 3.místo Adéla NAVRÁTILOVÁ (120cm) 9.B.

První tři vítězové v každé kategorii obdrželi sladkou odměnu, která byla 
zakoupena z prostředků SRPŠ při ZŠ nám. Míru v Kojetíně.

Školní kolo – skok vysoký

Pozvání
Srdečně Vás všechny zveme

na tradiční Den otevřených dveří naší školy
7. prosince 2007 od 8.00 do 16.00 hodin.

Naši průvodci Vám ukáží celou školu.
Můžete nahlédnout v době vyučování i přímo do hodin.

Podíváte se také do odborných učeben a seznámíte se s jejich 
provozem.

Seznámíte se s návrhy na další rozvoj školy.
Prostě přijďte a projděte se místy, kde mnozí z Vás trávili svá 
školní léta. Možná je nepoznáte, ale budete je moci vyhledat.

Těšíme se na Vás
Žáci a pracovníci ZŠ Kojetín, náměstí Míru

Den
 stromů

ZŠ Sv. Čecha Kojetín
Návštěva v ZOO Lešná

Každoročně navštěvuje 
naše škola, v rámci Dne zví-
řat, některou z našich zoolo-
gických zahrad. V letošním 
školním roce padla volba na 
ZOO Lešná. Ve čtvrtek 11. říj-
na 2007 jsme se s našimi žáky 
vydali v mlhavém ránu auto-
busem z Kojetína do Lešné.

Po vstupu do ZOO se před 
námi otevřel pohled na zá-
mecký park, po jehož okraji 
jsme došli k tropické hale Yu-
catan. Tato hala byla otevřena 

v loňském roce a kromě tro-
pické fauny a fl ory obsahuje 
i zajímavý etnografi cký prvek 
- přiblížení kultury a života 
zaniklé mayské civilizace. Ve 
vlhkém a horkém prostředí se 
výborně daří zhruba 150 dru-
hům rostlin, které jsou důmy-
slně rozmístěny v různých výš-
kových systémech a vytvářejí 
dojem z pobytu v tropickém 
pralese. Ze zvířat, která se pohy-
bují volně a nebo je jejich pohyb 
částečně omezen, jsme zahlédli 

lenochody dvouprsté, mrave-
nečníky čtyřprsté, v akvarijní 
nádrži jsme viděli krokodýly 
kubánské, rejnoky, želvy a ryby, 
včetně obávaných piraní.

Zajímavým zpestřením 
prohlídky ZOO je možnost 
sledovat krmení vybraných 
druhů zvířat, doplněné v ně-
kterých případech o zasvěcený 
komentář ošetřovatele. Nám 
se takto podařilo zhlédnout 
dopolední krmení lachtanů.

Poté jsme pokračovali, ve 

skupinkách a nebo samostat-
ně, v prohlídce zoologické za-
hrady, která je jakýmsi přírod-
ním bioparkem s prostornými 
expozicemi zvířat, ve kterých 
žijí společně savci a ptáci růz-
ných zoologických řádů. Areál 
je členěn do zoogeografi ckých 
oblastí, takže jsme si mohli 
prohlédnout typické a nejzná-
mější zástupce zvířat čtyř svě-
tadílů - Afriky, Asie, Austrálie 
a Jižní Ameriky.

Znaveni prohlídkou jsme 
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usedli na lavičky v parku, někte-
ří zvolili raději projížďku mís-
tím vláčkem. Parku vévodí ro-
mantický zámek Lešná a kromě 

odpočinku se lze zde seznámit 
se spoustou dřevin a okrasných 
bylin, kterých zde roste více než 
tisíc druhů. Základ tvoří stro-

moví velikánů, z nichž někteří 
dosahují stáří kolem 300 let.

Po takto příjemně strá-
veném dopoledni jsme opět 

usedli do autobusu a vydali se 
zpět do Kojetína.

Karin Miklendová, 
vyučující na ZŠ

Pobyt na Sluňákově

První říjnový týden se žáci 
přírodovědného semináře zú-
častnili pobytového ekologic-
kého výukového programu na 
Sluňákově. Centrum ekologic-
kých aktivit Sluňákov v Horce 
nad Moravou má od počát-
ku letošního roku nové sídlo. 
Nyní jej tedy najdete v unikát-
ní nízkoenergetické budově, 
která slouží jako turisticko in-
formační centrum CHKO Li-
tovelské Pomoraví, ale hlavně 
nabízí jednodenní a vícedenní 

pobytové výukové programy 
pro MŠ, ZŠ, SŠ a semináře pro 
pedagogy.

První den pobytu jsme 
se aktivní formou seznámili 
se systémem energeticky še-
trného vytápění používaným 
v tomto nízkoenergetickém 
domě, s izolačními materiály, 
hospodaření s pitnou i užitko-
vou vodou apod. Budova je na 
první pohled zajímavá i tím, 
že se díky zatravněnému povr-
chu střechy a typickému tvaru 
připomínajícímu terénní vlnu 

přirozeně zapojuje do okolní-
ho terénu.

Během čtyř dnů pobytu 
jsme využívali nejen mož-
nosti pozorování a zkoumání 
vodních společenstev v těsné 
blízkosti budovy, ale také jsme 
velkou část programu reali-
zovali v lužním lese, který je 
součástí CHKO Litovelské Po-
moraví přímo sousedící s po-
zemky Sluňákova.

Hlavním cílem našeho 
pobytu bylo praktické dopl-
nění výuky přírodopisu. Bliž-
ší poznání společenstva lesa 
a rybníka, proniknutí do do-
mácí ekologie a 
nastínění globál-
ních problémů. 
Nechyběly tedy 
poznávací, ale i 
smyslově prožit-
kové hry, terénní 
pozorování, ur-
čování živočichů 
vylovených z ryb-
níka, tůně či po-
toka a praktické 

Informace pro rodiče
V posledních letech se 

setkáváte v tisku, v rozhlase, 
v televizi s informacemi na 
téma - změny ve vzdělávání. 
Většinou se připomíná po-
třebnost změn a úkol pro ško-
ly vytvořit si vlastní „školní 
vzdělávací program“, který by 
tyto změny podpořil. Mno-
hem méně se ale dozvídáte, 
proč se má něco měnit, o jaké 
změny má jít a co to přinese 
Vašim dětem.

Nová podoba vzdělávání 
vychází z toho, že při rozsahu 
dnešního poznání a rychlém 
rozvoji výrobních technolo-
gií nevíme přesně, co budou 
dnešní děti skutečně potře-

bovat v dospělosti za 20 až 30 
let. Proto se vzdělávání staví 
na jistém množství vhodně 
propojených poznatků a vel-
ký důraz se klade na doved-
nosti, které umožní rychle se 
přizpůsobit potřebám dalšího 
vzdělávání i pozdějšího za-
městnání. K těmto dovednos-
tem patří - umět se učit, být 
tvořivý a řešit problémy, umět 
účinně komunikovat s lidmi 
i technikou, spolupracovat, 
respektovat svá práva i práva 
jiných, být tolerantní k jiným, 
mít vztah k přírodě i kultuře 
a chránit je, umět pečovat o 
své zdraví a bezpečí, poznávat 
a rozvíjet vlastní schopnosti.

Velmi důležité je, aby děti 
chodily do školy rády a chtě-
ly se učit. K tomu můžete ve 
spolupráci se školou výrazně 
přispět i vy. S tím velmi úzce 
souvisejí i metody práce, kte-
ré zajišťují co největší trvalost 
poznání. Dnes je nepochybně 
prokázáno, že člověk si nej-
více zapamatuje (osvojí si) 
to, co sám vyvodil, prakticky 
vyzkoušel, o čem diskutoval, 
co jiným vysvětloval. Proto se 
zařazují způsoby výuky, které 
nejsou pouhým předáváním 
hotových poznatků, ale vy-
cházejí z aktivní práce žáků 
ve skupinách a z propojení 
poznání různých předmětů 

(oborů) - navíc tento způsob 
výuky děti baví!

Další změny vycházejí ze 
skutečnosti, že se všichni žáci 
nemohou naučit totéž a ve 
stejném rozsahu. Je nesmyslné 
chtít stejné výsledky od všech 
žáků, ale je velmi potřebné 
usilovat o to, aby každý do-
sáhl svého osobního maxima. 
Proto se klade důraz na indi-
viduální přístup – ve výuce 
i v hodnocení. Výraznou změ-
nu by mělo zaznamenat i pro-
středí, v němž se žáci učí. Dnes 
se hovoří o tzv. bezpečném 
prostředí. Myslí se tím pro-
středí, kde není žák stresován, 
kde se cítí dobře, kde se nebojí 

pokusy. Vítanou součástí poby-
tu byla i celodenní exkurze do 
Přírodního parku Velký Kosíř, 
který je zajímavý nálezy prvo-
horních zkamenělin a výsky-
tem teplomilné fl óry a fauny.

Program byl bohatý na 
spoustu zajímavých aktivit, kte-
ré doplnily školní výuku a po-
sílily kolektivní spolupráci. Bě-
hem celého pobytu nám navíc 
přálo počasí, a tak jsme se domů 
vraceli s dobrým pocitem pěkně 
a nevšedně prožitých dní.

Za žáky 
přírodovědného semináře 

Martina Výtisková
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projevit a říci svůj názor, kam 
se rád vrací.

Nová koncepce vzdělává-
ní dává našim učitelům větší 
pravomoci, ale požaduje i vět-
ší odpovědnost při přípravě 
výuky. Škola si na základě stá-
tem schváleného „rámcového 
vzdělávacího programu“ vy-
tváří svůj vlastní „školní vzdě-
lávací program“. Ten vychází 

z povinných dovednostních 
výstupů, k nimž musí škola 
a žáci směřovat.

Náš ŠVP Škola pro všech-
ny vychází z toho, že chceme 
zdůraznit výchovu ke zdravé-
mu životnímu stylu, chceme 
využít krásy našeho města 
a okolí. Všechny naznačené 
změny by měly vést přede-
vším k tomu, že se žáci budou 

učit rádi, že získají doved-
nosti i způsoby jednání, které 
budou mít smysl a které bez 
problému uplatní v dalším 
životě a v zaměstnání doma i 
kdekoli v zahraničí. Změny by 
měly navodit  i takové vztahy 
ve škole, jejichž odrazem bu-
dou samostatní, sebevědomí 
a aktivní lidé, kteří budou zá-
roveň dostatečně odpovědní 

vůči sobě i svému okolí. Lidé, 
kteří budou umět prožít svůj 
život plodně právě s využi-
tím dovedností, které ve škole 
získali. Zajímejte se o změny, 
které připravuje „vaše“ škola, 
a pomáhejte je prosadit - je to 
v zájmu vašich dětí!

Olga Odehnalová, 
ředitelka školy

Malá kopaná
Na školním hřišti ZŠ Koje-

tín Svatopluka Čecha se konal v 
říjnových dnech turnaj v malé 
kopané žáků této školy. Žáci 
soutěžili o dort ředitelky školy. 
Nebylo důležité, kdo vyhrál, ale 
důležitá byla opravdová radost 
žáků z turnaje.

Marcel Hrabal, 
vyučující TV

Běh Terryho Foxe
Již po několikáté uspořáda-

la naše škola běh Terryho Foxe. 
V letošním roce se této akce 
zúčastnili téměř všichni žáci 5. 
- 9. ročníku. Někteří si trasu, 
jež vedla v okolí rybníka, pouze 
prošli, jiní však přesvědčili, že 
máme u nás i dobré sportovce. 
V nejlepším čase 5 minut trasu 
uběhl Jan Rajz, žák osmého roč-
níku. Ve všech kategoriích byli 
pak následně vyhlášeni jednot-
liví vítězové.

1. kategorie: 5. třída - 1. místo Kamila Kozáková, 1. místo Tomáš Drbal,
2. kategorie: 6. - 7. třída - 1. místo Renata Miková, 1. místo Jakub Šťastný,
3. kategorie: 8. - 9. třída - 1. místo Dominika Rosíková, 1. místo Jan Rajz.
Věříme, že i v příštích letech se této akce zúčastní naši žáci ještě ve větším počtu.

Hrabal Marcel, vyučující TV

Gymnázium Kojetín
Oktaváni v Praze

Letos naši třídu oktávu čeká 
bezesporu nejnáročnější a nej-
hektičtější rok na gymnáziu. Já 
a moji  spolužáci budeme mu-
set překonat hodně náročné 
zkoušky v podobě maturity 
a následných přijímacích zkou-
šek na vysokou školu. Avšak 
i tento rok se najdou světlé 
a pozitivní momenty v průbě-
hu našeho „neustálého“ vyse-
dávání nad učebnicemi. Důka-
zem může být čtyřdenní exkur-
ze do Prahy, kterou každoročně 
absolvují studenti posledních 
ročníků naší školy. 

I my, oktaváni, jsme tedy 
nebyli výjimkou a druhý týden 
v záři jsme vyrazili zkoumat, 
co je pravdy na tom, že je Pra-

ha stověžatá. Po dlouhé a po-
někud ospalé cestě vlakem byl 
náš cíl jasný - studentské ko-
leje ČVUT na pražském Stra-
hově, které se měly stát naším 
dočasným domovem. Koleje 
stojí v okolí dřívější chlouby 
minulého režimu, obrovské-
ho spartakiádního stadionu, 
který dnes již někdejší největ-
ší a nejmodernější sportovní 
stánek připomíná jen velmi 
vzdáleně.

 Jenomže stadion nebyl na 
naší výpravě stěžejní. Hlav-
ně šlo o to poznat Prahu jako 
takovou a naučit se v ní ales-
poň trochu orientovat, což se 
nám, myslím, podařilo zna-
menitě. Navštívili jsme pamě-

tihodnosti v čele s Židovským 
městem, známým pivovarem 
U Fleků, Břevnovským kláš-
terem (v němž mne osobně 
překvapil průvodce, jenž vě-
děl o historii této stavby snad 
více než původní zakladatelé, 
benediktýni) a mnozí z nás 
pochopili zcela zásadní rozdíl 
mezi Vyšehradem a Pražským 
hradem. 

Tím ale naše poznávání 
zdaleka nekončilo. Za po-
myslnou třešničku na dor-
tu totiž považuji divadelní 
představení nazvaná Černá 
díra (v Dejvickém divadle) 
a Lhář (v Divadle V Dlouhé). 
V obou případech šlo o vynika-
jící představení, a to nejenom 

díky dokonalým hereckým vý-
konům, perfektnímu scénáři, 
ale i obdivuhodné originalitě, 
kterou disponovala především 
„dejvická“ Černá díra. 

Po všech možných exkur-
zích a návštěvách jsme tedy 
plni zážitků a informací moh-
li vyrazit vlakem směr Přerov. 
Osobně si myslím, že se exkur-
ze do našeho hlavního města 
vydařila a každý její účastník 
dnes jistě ví, že Můstek je pře-
stupní stanice metra a že na 
vyšehradském hřbitově jsou 
pochovány osobnosti jako 
např. Josef  Bican, Karel  Hy-
nek Mácha, Karel Čapek či Jan 
Neruda.

V. Vaněk, oktáva GKJ
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Odborné učiliště Křenovice 

Ve školním roce 2008/2009 budeme otevírat:
1. Obor 65-52-E/001 Kuchařské práce
- délka přípravy: 3 roky
- učební obor je určen pro: hochy a dívky
- způsob ukončení studia: závěrečná zkouška (výuční list)

2. 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)

3. Obor 31-59-E/001 Šití oděvů
- délka přípravy: 3 roky
- učební obor je určen pro: hochy i dívky
- způsob ukončení studia: závěrečná zkouška (výuční list)

4. 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)

Ke studiu na odborném učilišti jsou přijímáni žáci a další 
uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při při-
jímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhod-
ných 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 sla-
bý 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 fi nanční odměny za produktivní práci 
žáků.

Další informace rádi poskytneme při osobní návštěvě ško-
ly, na telefonních číslech 581 769 045, 581 769 059 nebo na 
www.oukrenovice.cz, krenovice@kejnet.cz, plesnik@iol.cz

Informace o možnostech studia

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

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
spojený s VÝSTAVKOU PRACÍ ŽÁKŮ

ČTVRTEK 6. prosince 2007 od 8.00 do 18.00 hodin

CO ZÍSKÁTE:
- informace o studiu ve školním roce 2008/2009,
- přehled o učebních oborech: Kuchařské práce, Prodavačské
   práce, Šití oděvů, Zahradnické práce

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU !!!

CO NABÍZÍME:
- prohlídku školy,
- prohlídku dílen,
- prohlídku internátu,
- tombolu,
- prodej školních výrobků (vánoční svícny, vánoční dekorace, ad-
   ventní věnce, dekorace ze sušených květin, ubrusy, nákupní taš-
   ky, chňapky, polštářky, nátělníky, minisukně, …)

Městský dům dětí a mládeže
Stříbrnické zpívánky

V sobotu 20.října 2007 
v kulturním domě ve Stříbrni-
cích proběhla pěvecká soutěž 
Zpívánky, kterou připravoval 
Klub Šikulka Stříbrnice při 
MěDDM Kojetín pro své členy 
a jejich rodiny. Akci předcháze-
ly přípravy nejen v „kulturác-
ké“ kuchyňce, kde děti napekly 
hromadu vanilkových rohlíčků 
a připravily jednohubky. Kaž-
dý doma ještě ukuchtil slad-
kou rodinnou specialitku a vše 
mohlo začít.

Děti měly připravené se-
znamy písní, které znají a umí 
zpívat. Vylosovaly si pořadí 
a soutěž se rozběhla. Záludnost 
tkvěla v tom, že žádný soutěží-
cí nevěděl předem, které písně 
bude zpívat. Již dříve zmíněné 
seznamy se totiž octly v rukou 
diváků a každá rodina si vy-
brala píseň podle svého gus-
ta. Šikulkové opět nezklamali 
a obhájili název svého klubu, 
proto se jim také všem dosta-
lo uznání v podobě diplomů 
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a odměn.

Tím ale setkání nekončilo. 
V další části se rozdělilo osa-
zenstvo sálu na skupinu dětí 
a dospěláků. Za pouhé čtvrt 
hodiny měla každá skupina 
napsat co nejvíce písní, které 
umí, a představte si, že děti si 
vzpomněly na neuvěřitelných 
56 písní a dospělí na 73 kous-

ků. Pak si vzájemně vybírali 
písně z vyměněných seznamů, 
aby je zazpívali a obhájili tak, 
že je opravdu znají.

Dokázali jsme si, že v Klu-
bu Šikulka si zazpíváme rádi 
a s potěšením. Po tom všem zby-
lo ještě dost času na posezení 
u kávy, čaje a dobrot, které voně-
ly na stole.     Anna Matějčková

Akce, které se konaly
„Kunčický pedál“
Víkendová akce pro příznivce kol a ko-

leček se konala 28. – 30. září 2007.

„Třídění odpadů“  
Od září 2007 probíhají ve spolupráci 

s fi rmou EKO-KOM ekologické výukové 
programy pro děti mateřských a základ-
ních škol mikroregionu Střední Hané na 
téma „Třídění odpadů“.

Programu se účastnilo od září 2007 - 
600 dětí.

Týden otevřených dveří na MěDDM 
Kojetín

Všichni návštěvníci si od 1. do 5. října 
2007 prohlédli budovu ve Ztracené ul., kde 
si také vyrobili motýlka. Další část prohlíd-
ky byla v budově na Masarykově náměstí, 
kde děti získaly přihlášku do zájmových 
kroužků, sladkou odměnu a také si zahrály 
hry na zahradě. Týdne otevřených dveří se 
zúčastnilo 268 dětí.

Přespolní běh - okrskové kolo
V úterý 2. října 2007 se 66 žáků ZŠ 

Svat. Čecha, nám. Míru Kojetín a ZŠ To-
vačov zúčastnilo III. ročníku přespolního 
běhu, soutěže vyhlašované MŠMT ČR. 
Trať směřovala podél břehu Moravy, stadi-
onu a rybníka. Mladší a starší žákyně bě-
žely 1,5 km, mladší žáci 2 km a starší žáci 
3 km. Nejrychlejší běžci ze ZŠ Tovačova 
postoupili do okresního kola.

Pohádkové odpoledne s Honzou 
a Standou

Nedělní odpoledne ve většině ro-
din patří pohádce. V neděli 7. října 2007 
mohli rodiče s dětmi prožít pohádkové 
odpoledne s Honzou Čenským a Standou 
Hložkem v Otrokovicích. Stezka parkem 
zavedla všechny zúčastněné do pohádky 
„Tři oříšky pro Popelku“.

„Pověry z říše zvířat“
Výukový program ke Dni zvířat byl ur-

čen pro děti do 11 let. Ve středu 10. října 
2007 pod vedením Mgr. Věry Trávníčkové 
děti 1. stupně základních škol poznávaly 
zvířata, se kterými se mohou setkat v za-
hradách, na loukách a v lese, malovaly čím 
se živí, rozlišovaly zvuky a stopy jednotli-
vých zvířat.

Pochod slováckými vinohrady
Tradiční podzimní akce pro dospělé 

„Pochod slováckými vinohrady“ proběh-
la letos za krásného počasí dne 13. října 
2007. Účastníci si mohli vybrat trasy 21, 12 
a 9 km a při pochodu krásnou barevnou, 
podzimní krajinou využít i pohostinnosti 
zdejších sklípků.

Turnaj ve fl orbalu
Turnaj žáků 4. - 6.tříd proběhl dne 

15. října 2007 v tělocvičně ZŠ nám. Míru. 
Zahrát si přišlo 20 nadšených fl orbalistů.

Projekt „Oslava dnů významných 
z hlediska ochrany přírody“

Cílem ekovýchovného projektu bylo 
posílení praktické výuky přírodovědných 
a ekologických témat, rozšířit vědomí 
a poznatků, povzbudit pozitivní vztah k pří-
rodě, získat přátele pro stromy a zvýšit vědo-
mosti z oblasti enviromentální výchovy.

Projekt MěDDM Kojetín probíhal od 
dubna do konce října 2007 za fi nanční 
podpory Města Kojetín, Nadace Veronica, 
ČSOP Praha a některých fi rem.

Do projektu se zapojilo 1360 dětí ma-
teřských škol, základních škol a gymnázia 
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Mikroregionu Střední Haná.

1. Den Země – „Barevný den“ 
- 20. dubna 2007

- třídění odpadů zábavnou formou, 
ekologické výtvarné dílny, zpracování od-
padních surovin, výroba boxů na odpad, 
seznámení s „ptačími“ kamarády, výtvarná 
část „Příroda kolem mne“.

2. Monitorování dopravní zatíženosti 
ul. Svat. Čecha, pozorování dřevin, rostlin 
v okolí vod, odchyt planktonu na Chole-
ráku.

3. „Zelená stezka – Zlatý list“ 
- 26. dubna 2007

- přírodovědná postupová soutěž pro 
kolektivy dětí od 6. třídy základních škol 
a gymnázia.

4. Den stromů“ – 17. října 2007
- během dopoledne se děti 4. tříd ZŠ 

nám. Míru, ZŠ Sv. Čecha, ZŠ Sladovní 
Kojetín dozvěděly, jak důležitý je strom 
pro život člověka a za pomoci odborného 
dohledu fi rmy vysadily u rybníku Jordán 
čtyři lípy.

5. „Povídání s Dubínkem v Tovačově“ 
– 18. a 19. října 2007

- program pro 3. třídy ZŠ byl zaměřený 
na pozorování přírody v terénu, poznává-
ní dřevin a plodů. Děti zaznamenávaly své 
poznatky do pracovních listů. Tvůrčího 
dopoledne 18. a 19. října 2007 se na Ko-
lečku v Tovačově zúčastnilo 100 dětí ze ZŠ 
Sv. Čecha Kojetín, ZŠ nám. Míru Kojetín 
a ZŠ Tovačov.

Všem, kteří umožnili uskutečnit tento 
krásný projekt patří velký dík nejen od po-
řadatelů, ale hlavně od dětí.

MINI AEROBIC… tančí a cvičí i ti 
nejmenší…

Při MěDDM v Kojetíně již druhým 
rokem pracuje zájmový kroužek Mini Ae-
robic. Kroužek navštěvují kluci i holky od 
tří let. Cvičí pravidelně 1 hodinu týdně 
ve školní tělocvičně. Program je zaměřen 
především na základní prvky aerobiku 
a formou her nacvičujeme s dětmi krátkou 
sestavu. Celá hodina není ovšem pouze 
o tréninku. Věnujeme se také uvolňovacím 
cvičením a nakonec nesmí chybět hry, sou-
těže a sladké odměny. Všichni jsou šikovní 

a snaživí a proto do budoucna plánujeme 
i vystoupení na veřejnosti. Třeba nás ně-
kde uvidíte…

MěDDM Kojetín

AKCE 
V LISTOPADU 2007:

2. 11. 2007 „PASTELKA“
výtvarná soutěž - vyhlášení výtvarné sou-
těže s vánoční tematikou

5. - 6. 11. 2007 „TŘÍDÍME ODPADY“
výukový program s fi rmou EKO –KOM

14. 11. 2007 OKRSKOVÝ TURNAJ VE 
STOLNÍM TENISE
pro žáky od 6. tříd

14. 11. 2007 „ZPÍVÁNKY“
pěvecká soutěž v Křenovicích ve spoluprá-
ci se ZŠ a MŠ Křenovice a OU Křenovice

15. 11. 2007 „POSVIŤME SI NA STRA-
ŠIDLA“
pochod se světýlky zákoutími Kojetína - 
pro celou rodinu

Nové zájmové kroužky
- Kurz hry na DJEMBE
Chceš se naučit hrát na africký buben djembe, vrátit se zpět ke kořenům a cítit na 

vlastní kůži exotiky daleké Afriky? Vyklepáváš si často nějaký rytmus? Neznáš noty 
a přesto chceš umět hrát na nějaký hudební nástroj? Pokud jsi měl(a) alespoň jedno 
ano, tak právě pro tebe je tento kurz určen! 

- BOWLING
od listopadu 2007 do března 2008, 1x týdně 1 hodinu, pro děti od 12 let, počet 

míst omezen - pouze 12, cena: 400 Kč

Připravujeme:
Rozsvícení vánočního stromu ve spolu-
práci s MěKS Kojetín

Čertovská veselice

Vánoční turnaj v bowlingu

Info : MěDDM, Masarykovo nám. 52, Kojetín, tel.581 762 498
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Kam za kulturou 

Nová expozice kojetínského muzea
NOVÉ PŘÍRŮSTKY V DEPOZITÁŘI 

KOJETÍNSKÉHO MUZEA
Expozice muzea Vzdělávacího a informačního centra, 

Masarykovo nám. 8, Kojetín

Jubilejní výstava fotografi í člena tvůrčí skupiny Signál 64 při 
MěKS Kojetín

JAROSLAV HEBNAR - TOULKY PŘÍRODOU
Výstava prodloužena do 16. listopadu 2007
Galerie Vzdělávacího a informačního centra, 

Masarykovo nám. 8, Kojetín
Otevřeno: pondělí – pátek  9.00 – 11.00  a  12.00 – 17.00 hodin

soboty, neděle po telefonické domluvě 
(tel: 581 202 202, mob: 774 001 403)

Zájezdní vystoupení divadelního souboru Hanácká scéna Kojetín
HOLT NĚKDO TO RÁD HOT

na motivy fi lmu Někdo to rád horké
sobota 3. listopadu 2007 – 17.00 hodin - Kulturní dům Uhřičice
čtvrtek 15. listopadu 2007 – 18.00 hodin - Kulturní dům Záříčí

Profesionální divadlo se představí i v Kojetíně
ČACHTICKÁ PANÍ

Účinkuje Divadlo Pavla Trávníčka Praha v režii Pavla Trávníčka
Hrají: Michal Gulyáš, Kateřina Kornová, Jaroslav Sypal, Pavel 

Trávníček, Uršula Kluková, Monika Fialková
Hudební komedie, parodie. Adaptace slavného příběhu. Zr-

cadlem, které kdysi patřilo Alžbětě Báthoryové, projde Eržika 
Majorová, současná žena znuděná bohatstvím svého muže, do 

minulosti, kde se setká s krvavou hraběnkou. Obě si porozumí a 
začnou spolu uskutečňovat krvavé plány.
pondělí 5. listopadu 2007 – 20.00 hodin

Sokolovna Kojetín, vstup: 150, 140 Kč
Předprodej vstupenek: VIC Kojetín (Okresní dům), Masarykovo 

nám. 8, tel: 581202202, 774001403 od 10. 9. 2007

Tradičně pro účastníky kurzu tanečních
PRODLOUŽENÁ TANEČNÍCH
středa 7. listopadu 2007 – 17.00 hodin

Sokolovna Kojetín, vstup: 30 Kč

Pro milovníky cimbálové muziky
S CIMBÁLEM AŽ DO RÁNA

Vyhrávat bude cimbálová muzika Dubina
Dobrá nálada, vínečko, krásné písničky, tanečky...

pátek 9. listopadu 2007 – 19.00 hodin
Sál VIC Kojetín, vstup: 50 Kč

Pro milovníky hiphopové a techno muziky
RES PUBLICA VOL. 2

Hip hop stage (Tafrob, Kaayeahs, Techtle Mechtle, DJ D-Tonate) 
a D´n´B stage

Doprovodný program: Break dance, Electric boogie, Beatbox
sobota 10. listopadu 2007 – 20.00 hodin

Sokolovna Kojetín, vstup: 100 Kč

PEKELNÝ KLUBOVÝ JAM
STO CHUTÍ a  VESELÁ HOUBA

zahrají společný jam, jaký svět neslyšel. Pouze akusticky.
Velká bubnová show.

sobota 17. listopadu 2007 – 20.00 hodin
Peklo Sokolovny Kojetín, vstup: 40 Kč

Víkendová divadelní pohádka pro děti 
O STATEČNÉM IVANOVI

Nová veselá pohádka pro celou rodinu vycházející z motivů 
klasických ruských pohádek.

Hraje Divadlo Tramtárie Olomouc
neděle 18. listopadu 2007 – 14.30 hodin

Sokolovna Kojetín, vstup: 30 Kč

Velká předvánoční travesti show opět v Kojetíně
SCREAMERS - TRAVESTI SHOW

... A JEDEME DÁL
čtvrtek 22. listopadu 2007 – 20.00 hodin

Sokolovna Kojetín, vstup: 150, 140 Kč
Předprodej vstupenek: VIC Kojetín (Okresní dům), Masarykovo 

nám. 8, tel: 581202202, 774001403 od 10. 9. 2007

Setkání po roku
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ 

A PŘÍZNIVCŮ TVŮRČÍ SKUPINY SIGNÁL 64
sobota 24. listopadu 2007 – 17.00 hodin

Peklo Sokolovny Kojetín

Prodejní výstava obrazů
MIROSLAVA PŘÍHODOVÁ 
 „PRO KAŽDÉHO NĚCO“

Výstava otevřena od 26. listopadu do 21. prosince 2007
Galerie Vzdělávacího a informačního centra, 

Masarykovo nám. 8, Kojetín
Otevřeno: pondělí – pátek  9.00 – 11.00  a  12.00 – 17.00 hodin

soboty, neděle  po telefonické domluvě 
(tel: 581 202 202, mob: 774 001 403)

Zeměpisná přednáška pro žáky II. stupně základních škol 
a studenty gymnázia

KUBA - Pohodáři Kopřivnice
pondělí 26. listopadu 2007 – 8.15 a 10.00 hodin

Sokolovna Kojetín, vstup: 30 Kč

Tradiční akce s velkým překvapením a bohatým programem
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 

VÁNOČNÍHO STROMU
Program: koncert - Olomoučtí Trubači, taneční vystoupení, 
soutěže pro děti, rozsvícení stromu, ohňostroj, čaj zdarma

pátek 30. listopadu 2007 – 17.00 hodin
Masarykovo náměstí Kojetín

Více na: www.kojetin.cz/meks

Listopad 2007
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Zájezdy v roce 2007-08 ve spolupráci 
s CK Marion tour Kroměříž 

10. listopadu 2007 - ANGELIKA – muzikál Cena: 1060 Kč
10. listopadu 2007 - GOLEM – muzikál Cena: 1060 Kč
10. listopadu 2007 - Termální lázně v Györu Cena: 640/580 Kč
17. listopadu 2007 - ANGELIKA – muzikál Cena: 860 Kč
17. listopadu 2007 - Albrecht z Valdštejna a jeho doba – výstava Cena: 570 Kč
1. prosince 2007 - Vánoční Vídeň Cena: 510 Kč
8. prosince 2007 - Vánoční Vídeň Cena: 510 Kč
15. prosince 2007 - ANGELIKA – muzikál Cena: 860 Kč
15. prosince 2007 - GOLEM – muzikál Cena: 1060 Kč
15. prosince 2007 - JACK ROZPAROVAČ – muzikál Cena: 1060 Kč
15. prosince 2007 - Vánoční Praha Cena: 570 Kč
15. prosince 2007 - Vánoční Drážďany Cena: 980 Kč
15. prosince 2007 - Albrecht z Valdštejna a jeho doba – výstava Cena: 570 Kč
15. prosince 2007 - Vánoční Vídeň Cena: 510 Kč
22. prosince 2007 - Vánoční Vídeň Cena: 510 Kč
22. prosince 2007 - Vánoční Krakov Cena: 690 Kč
29. prosince 2007 - Moravské betlémy Cena: 490 Kč
19. ledna 2008 – Autosalon Vídeň Cena: 810 Kč
1. - 3. února 2008 – Karneval v Benátkách Cena: 1.990 Kč
16. února 2008 - ANGELIKA – muzikál Cena: 1070 Kč
23. února 2008 - ANGELIKA – muzikál Cena: 1070 Kč
16. března 2007 – Lord of Th e Dance Cena: 1.020 Kč

Kam za kulturou 
Prosinec 2007

Jubilejní festival s číslem deset
HALUZ FEST NO. X

VYPSANÁ FIXA – PARDUBICE 
Po pěti letech opět na Haluz festu s novým CD. Zahrají ty nej-

větší haluzácké hity jaké jste kdy mohli slyšet!
DARK GAMBALLE – VYŠKOV

Ofi ciální křest DVD Běh na dlouhou trať. Kapela se vrátila z pla-
nety Gamballe po půl roční dovolené, aby vám předvedla show 

jaká tady ještě nebyla!
BETHRAYER – KOJETÍN

Kluci zahrají nové i staré věci včetně těch největších Face to Face 
a Šibenice v srdci.

VESELÁ ZHOUBA – PROSTĚJOV
Kapela vyměnila členy, změnila styl hraní a natočila promo. Co 

víc dodat. Určitě to bude skvělý zážitek!
IQ OPICE – KOJETÍN

Po pěti letech na Haluz festu, ale úplně jinak! Tahle kapela má 
před sebou skvělou budoucnost!

sobota 1. prosince 2007 - Sokolovna Kojetín
19.00 hodin - autogramiáda Dark Gamballe, 

start koncertů -  20.00 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 120 Kč, předprodej: 100 Kč

Info: Světelná show + Videoprojekce. Promítání klipů kapel, 
DVD Dark Gamballe. Soutěže o trička, CD, DVD kapel. Stolní 

fotbálek. Dva bary. www.haluzfest.ic.cz

Tradiční vánoční koncert
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KOJETÍN

Vystoupí učitelé ZUŠ Kojetín a Barokní orchestr Filosofi cké 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně - dirigent Robert Hugo

čtvrtek 6. prosince 2007 – 19.00 hodin
Sokolovna Kojetín

Tradičně pro účastníky kurzu tanečních
ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍCH

Poprvé s živou hudbou - Syrinx Olomouc
sobota 15. prosince 2007 – 18.00 hodin

Sokolovna Kojetín, vstup: 50 Kč

Tradiční - školní
VÁNOČNÍ AKADEMIE GYMNÁZIA KOJETÍN

pátek 21. prosince 2007 – 8.00 hodin
Sokolovna Kojetín

Předsilvestrovská klubovka s překvapením
PEKELNÝ KLUBOVÝ VEČER

čtvrtek 27. prosince 2007 – 20.00 hodin
Peklo Sokolovny Kojetín

Více na: www.kojetin.cz/meks

Informace: Městské kulturní stře-
disko Kojetín, nám. Republiky 1033, 
752 01 Kojetín, tel: 581 76 20 46, 
774 001 405

Vyhlášení výtvarné 
soutěže 

Tvůrčí skupina Signál 64 při 
MěKS Kojetín vyhlašuje 

VÝTVARNOU SOUTĚŽ 
PRO MLADÉ TALENTY

na téma: „Svět kolem nás!“

1. věková kategorie: do 10 let
2. věková kategorie: od 10 do 15 let
3. věková kategorie: nad 15 let

Podmínky:
- Své práce (obrázky, fotogra-
fi e, keramika,...) můžete nosit 
a odevzdat na MěKS Kojetín do 
30. června 2008.
- Práce musí být označeny jmé-
nem, adresou a věkem, případně 
názvem díla.
- Porota, složená ze členů tvůrčí 
skupiny Signál 64, vybere nej-
lepší práce, které budou oceněny 
a vystaveny v galerii VIC Kojetín 
v roce 2008.
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Z kroniky MěKS
5. října 2007
jsme v kojetínské Sokolovně přivítali 

přerovské Divadlo Dostavník, které na-
studovalo hudební komedii Luigiho Pi-
randela Sicilská komedie. Základem ko-
medie bylo téma známé již z lidových her 
a římské frašky, kdy starý muž zatouží po 
mladé dívce a tento nerovnoměrný vztah 
je zdrojem rafi novaných zápletek, napětí 
a humoru. Děj hry byl zasazen do slunné 
Sicílie, kde i slunce je žhavější, láska vášni-
vější a víno opojnější.

6. října 2007
členové národopisného souboru Ha-

nácká beseda při MěKS Kojetín vystou-
pili na výstavišti olomoucké Flory v rámci 
koncertování dechové hudby Věrovanka.
Představili se ve dvou pásmech tanců „Ře-
meslnické tance“ a „Ty Kojecky Hatě“ 

Foto: hb-fl ora.jpg

6. října 2007
se v místní Sokolovně uskutečnil devátý 

Haluz fest - tentokráte ve stylu ska a reggae. 
Festiválku se zúčastnily tyto kapely ZionS-
quad Prostějov (reggae-dub-dancehall), 
AllSKApones Ostrava (ska), 2V1 Praha 
(ska-punk), Mamearth Pacov (ska) a Něco 
Mezi Prostějov (ska).

Foto: ska.jpg

12. října 2007
se členové divadelního souboru Hanác-

ká scéna Kojetín představili se svou úspěš-
nou komedií „Holt někdo to rád hot“ na 
motivy fi lmu „Někdo to rád horké“ našim 
spoluobčanům v místní části Kovalovice. 
V odpoledních hodinách vyrazil od zá-
mečku průvod v kostýmech, který hlasitě 
místní lákal na skvělé divadelní představení 
s pravou a nefalšovanou Marilyn Monroe. 
V 17 hodin zahráli kojetínští herci slibova-
nou komedii pro zcela zaplněné hlediště. 
Tímto tedy děkujeme Kovalovčákům, že 
nás tak vřele přijali a odpustili nám i naše 
maličké chybičky během představení.

Foto: hs-kovalky.jpg

14. října 2007
jsme opět navázali na cyklus víkendo-

vých pohádek pro děti. Tentokráte do našeho 
města zavítali členové Divadelního studia 
Lídy Trnkové z Brna, kteří pro děti zahráli 
hned tři Pohádky z malovaných hrnků - 
O koze Tereze, O veliké řepě a O Travislavu 
Tralalinském ze Zpěvan. Děti se aktivně po-
dílely na všech třech pohádkách a samy se na 
pár minut staly herci, kteří baví ostatní děti.

Foto: vik-pohadka.jpg

20. října 2007
se v místní sokolovně konal populární 

rockový festival BETHRAYER FEST VOL. 
IV za účasti kapel X-CORE, FOREST JUMP, 
BARRICADE, MY WAVE, SCREAP HEAP, 

DEAF 99, ELYSIUM, BATTERAS, D.A.D.
Foto: betrfest.jpg

21. října 2007
vyrazili členové Hanácké scény Kojetín 

do nedalekých Polkovic, aby opět zaperlili 
s úspěšnou divadelní komedií Holt někdo to 
rád hot. Tímto se omlouváme jednomu z pol-
kovských občanů, že jsme ho vyrušili z odpo-
ledního spánku, když jsme procházeli hlavní 
ulicí s průvodem. Všichni členové souboru 
děkují pořadatelům za vřelé přijetí v obci Pol-
kovice, za skvělé občerstvení a za upomínkové 
dárečky. Hrálo se nám skvěle, díky!

Foto: hs-polkovice.jpg

22. října 2007
po čtvrtečním menším překlepu, kdy do 

Kojetína přijel opět král Václav IV. místo sli-
bovaného Rychtáře, který měl oženit kata, se 
v pondělí vše zdárně vyřešilo a žáci II. stupně 
základních škol a studenti Gymnázia Kojetín 
zhlédli nový pořad od tvůrců projektu Faber, 
Vladimíra a Ivany Pěnkavových, s názvem 
Jak rychtář kata oženil aneb Veselé a poučné 
povídání o historii zadních řemesel.

Jednalo se o hodinový didaktickodiva-
delní pořad o historii práva, soudnictví, tor-
tury, zločinu a trestu. Dozvěděli jsme se jaké 
tresty byly a za co, co se muselo udělat, aby 
byl zločinec dopaden, odsouzen a potres-
tán, co dělali kat, rychtář, krevní písař, práv-
ní pacholci, konšelé, jak probíhala tortura, 
jaké druhy zločinů prováděli naši předkové. 
Všechno povídání bylo doplněno praktický-
mi ukázkami mučících a popravných nástro-
jů a jejich použití. Už také víme jaký je rozdíl 
mezi skřipcem a žebříkem, šibenicí a praný-
řem. Bylo nám vysvětleno jakým způsobem 

se falšovaly 
pražské groše, 
kdo byl taškář 
a šibal. 
www.kojetin.
cz/meks

svah
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Vzpomínka

Městská knihovna v Kojetíně informuje

Dne 3. října 2007 nás na-
vždy opustil vynikající foto-
graf, zakladatel a dlouholetý 
vedoucí tvůrčí skupiny Signál 
64 pan Svatopluk Spáčil.

Svatopluk Spáčil se narodil 
14. srpna 1928. Celý život se 
zabýval uměleckou fotografi í, 
ať už portrétní či zaměřenou 
na krajinu a její detail. Jeho 
záběry nesou pečeť osobitého 
vidění, zachycující strukturu 
povrchu i hloubku vnitřního 
prožitku.

Z tvůrčí dílny Svatopluka 
Spáčila vyšla řada cyklů a fo-
tografi ckých celků, například 
„Cesty za krásou“, „Milenci“, 
„Loučení s létem“, „Lesní sym-
fonie“, „Les“ a další.

Svatopluk Spáčil měl své 
oblíbené a zažité lokality, kde 
čerpal inspiraci. Byl to přede-
vším náš kraj, zejména okolí 
Kojetína, Lužní lesy mezi ře-
kami Moravou a Lesní Bečvou, 

snad nejvíce lesní louky v Ra-
čové. Oku fotografa neušla ani 
krása slovenských velehor Ta-
ter. Obdivuhodná je i prezenta-
ce jeho díla. Známe je z mnoha 
výstav v Kojetíně, vystavoval 
i v řadě míst u nás v republice 
i v zahraničí.

Obdržel čestná uznání 
a ceny v mezinárodních sou-
těžích, ať už ve Zlíně, Praze, 
Varšavě, Budapešti či Bukureš-
ti. Mnohé své práce publikoval 
v tisku.

Známá je i jeho úzkomet-
rážní fi lmová tvorba, ve které 
se uplatnil autorsky, režisérsky 
i jako technický zpracovatel.

Vzpomenout musíme i po-
díl Svatopluka Spáčila na vý-
chově mladé generace. Od 

roku 1971 působil jako exter-
ní učitel portrétní a umělecké 
fotografi e na Mistrovské škole 
fotografi cké Českého svazu vý-
robních družstev v Praze. Jako 
pedagog ovlivnil svými zkuše-
nostmi řemeslnou i uměleckou 
úroveň několika adeptů tohoto 
krásného, ale náročného povo-
lání.

Svatopluk Spáčil věnoval 
všechnu svou životní energii 
fotografi ckému umění a umě-
ní vůbec a svým aktivním pů-
sobením se značně podílel na 
kulturním životě města, za což 
mu patří naše upřímné podě-
kování. Čest jeho památce.

MěKS Kojetín

Město Kojetín a Městské kulturní středisko v Kojetíně vyhlašují

16. ROČNÍK PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ

DIVADELNÍ KOJETÍN 2008
který se bude konat v sále Sokolovny Kojetín ve dnech 11. – 16. března 2008

a je přehlídkou s výběrem na Celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla 
FEMAD 

Divadelní Děčín/Divadelní Třebíč 2008

Propozice přehlídky získáte na adrese:

Městské kulturní středisko
nám. Republiky 1033, 752 01 Kojetín
tel: 581 76 20 46, mobil: 774 001 405

e-mail: reditelka@meks.kojetin.cz
ZÁVAZNÝ TERMÍN PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA 16. ROČNÍK PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ 

DIVADELNÍ KOJETÍN 2008 JE DO 31. LEDNA 2008.

V rámci akcí k TÝDNU KNIHOVEN 
se v Městské knihovně v Kojetíně konala 
beseda pro žáky 6. tříd základních škol se 
spisovatelkou a scenáristkou MARTINOU 
DRIJVEROVOU a výtvarníkem VOJTĚ-
CHEM OTČENÁŠKEM s názvem „FAN-
TASY V NAŠEM ŽIVOTĚ“.

MARTINA DRIJVEROVÁ – autorka, 
která má na svém kontě řadu ocenění (jen 
za knihu „Domov pro Marťany“ získala 6 

cen), více než čtyřicet vydaných titulů pro 
děti (Táta k příštím Vánocům, Táta pro 
radost i pro zlost, Nekonečné prázdniny, 
Sísa Kyselá, Heřmánci, Máme doma zví-
řata, Rytířovo kopí, Příšerné bytosti žijící 
ve vodě, České dějiny očima psa, Posílám 
ti pohádku, …), audiokazety a desítky te-
levizních a rozhlasových pořadů. Nejen 
z knížek je cítit její velká láska k dětem 
a pochopení pro dětský svět a duši.

VOJTĚCH OTČENÁŠEK – mladý ta-

lentovaný výtvarník, absolvent Soukromé 
střední umělecké školy designu, obor Uži-
tá a propagační grafi ka a absolvent VOŠ 
Collegium Marianum, obor Restaurátor-
ství a konzervátorství.

Ihned po ukončení studia zhotovil 
ilustrace pro nakladatelství Motto k dět-
ské knížce Martiny Drijverové „Rytířovo 
kopí“ (2005) a ilustrace ke knize „Příšer-
né bytosti žijící ve vodě“ (Motto 2006). 
www.uapierot.cz                   Hana Divilová 



strana 17Číslo 11/2007

Kojetínský  zpravodaj
foto: svah

UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 20., 21., 22. listopadu 2007 

(úterý, středa, čtvrtek)
v době od 9.00 do 12.00 hodin 

a od 13.00 do 17.00 hodin
proběhne v prostorách Městské knihovny 

(v přízemí)
VÝPRODEJ STARŠÍCH VYŘAZENÝCH 

KNIH.

ON-LINE KATALOG MĚSTSKÉ KNIHOVNY 

najdete od října 2007 nově zpřístupněný na webových stránkách Městské-
ho kulturního střediska - Městské knihovny:
www.kojetin.cz/meks

Můžete vyhledávat knihy nejen z fondu naší knihovny, ale díky připoje-
nému SOUBORNÉMU KATALOGU KNIHOVEN také v řadě dalších 
knihoven celé republiky. Naučné knihy, které nemáme ve svém fondu, ob-
jednáme na požádání prostřednictvím „meziknihovní výpůjční služby“.

Kalendárium
1. 11. Narodil se Antonio Canova, italský sochař, představitel 

klasicismu v sochařství. Jeden z posledních významných italských 
sochařů. Jeho dílo je zastoupeno výjimečně i v českých sbírkách. 
(1757 – 250 let).

3. 11. Narodila se Marta Kubišová, česká zpěvačka populární 
hudby. Její vrcholné období trvalo pět let, počátkem normalizace 
jí byla znemožněna umělecká činnost. (1942 – 65 let).

6. 11. Narodil se František Bílek, český sochař. Tvůrce osobi-
tých plastik, které ve své době zaznamenaly značný, byť kontro-
verzní ohlas. Jeho dílo uchovává několik galerií i muzeum v jeho 
vile v Praze. (1872 – 135 let).

7. 11. Narodila se Marie Curie – Sklodowská, francouzská 
průkopnice v oboru chemie. Objevitelka prvků radia a polonia. 
(1867 – 140 let).

9. 11. Zemřel Karel Sabina, český literát a novinář. Rozporu-
plná postava českého národní Obrození. Nejprve byl za protira-
kouský postoj vězněn, posléze se z existenčních důvodů stal kon-
fi dentem rakouské policie. (1877 – 130 let).

11. 11. Narodil se Conrad von Hötzendorf, rakousko – uher-
ský voják a politik. Jako náčelník generálního štábu nesl odpo-
vědnost za rozpoutání 1. světové války. (1852 – 155 let).

13. 11. Zemřela Teréza Nováková, česká spisovatelka. Představi-
telka realistické literární tvorby, jejíž romány se odehrávají převážně 
na východě Čech. Dílo: Drašar, Jiří Šmatlán aj. (1912 – 95 let).

14. 11. Zemřel Josef Jungmann, český jazykovědec, básník 
a překladatel. Významná postava Českého národního obrození. 
Jeho celoživotním dílem je pětisvazkový česko – německý slov-
ník. (1847 – 160 let).
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18. 11. Narodil se Mikoláš Aleš, český malíř a ilustrátor. Vytvo-
řil rozsáhlé dílo, které je součástí mnoha muzeí, galerií i soukro-
mých sbírek. Jeden z představitelů historické malby v Čechách. 
(1852 – 155 let).

19. 11. Narodila se Indra Gandhíová, indická politička.Na 
konci své dlouholeté kariéry se stala předsedkyní vlády a začala 
uskutečňovat v čele země nepopulární kroky. To se jí stalo osud-
ným, podlehla atentátu. (1917 – 90 let).

21. 11. Král Karel IV. založil pro mnichy slovanské liturgie 
klášter Na Slovanech. Budova kláštera je jednou z významných 
památek české gotické architektury. (1347 – 660 let).

24. 11. Narodil se Baruch Spinoza, holandský fi losof židov-
ského původu. Pro svůj kritický postoj byl vyloučen z židovské 
komunity. Jako fi losof rozvíjel nauku o dvou substancích. Své po-

znatky shrnul v díle „Etika.“ (1632 – 375 let).

25. 11. Narodil se Lope de Vega, španělský dramatik a autor 
mnoha divadelních her, z nichž některé se hrají dodnes. Mezi jeho 
nejlepší díla patří jak dramata – „Fuente Ovejuna,“ tak i komedie 
– „Zahradníkův pes „ aj. (1562 – 445 let).

26. 11. Byla založena nejslavnější hokejová soutěž světa: ka-
nadsko – americká NHL. Ze šesti zakládajících týmů ji až do 
současnosti hraje nepřetržitě jediný – Montreal Canadiens. (1917 
– 90 let).

29. 11. Narodil se Gaetano Donizetti, italský hudební sklada-
tel. Autor 70 oper a dalších skladeb, zejména chrámové hudby. 
Dílo: opery „Nápoj lásky, Don Pasquale“ aj. (1797 – 210 let).

(Podle časopisu Dějiny a současnost, leden 2007) řez

Církev československá husitská

„Vždyť nás má ve své moci láska 
Kristova.“ 2 Korinským 5,14

Milé sestry a bratří, vážení příznivci 
a sympatizanti,

srdečně Vás zveme na vzpomínko-
vé bohoslužby u příležitosti „památky 
zesnulých,“ do Husova sboru, v neděli 
4. listopadu 2007 od 10.00 hod. Nebo 
také 4. listopadu od 8.15 hod. do Skal-
ky či 11. listopadu do Polkovic (také 
od 8.15 hod.)

Přijďte se společně pomodlit 
a vzpomenout Vašich drahých, kteří 
nás už předešli v náplň věčnosti. Mod-
litba a vzpomínka je naši jedinou 
možnou službou, kterou jim můžeme 
prokázat. Je to také důkaz, že jsme ne-
zapomněli a že všichni, mrtví, živí, ne-
zrození tvoříme nekonečné boží poko-
lení. I my jednou, až překročíme práh 
věčnosti, budeme takovou službu po-
třebovat. Na přiloženou obětinku na-
pište jména těch, které chcete v mod-
litbě vzpomenout a před bohoslužbou 
je odevzdejte duchovnímu. 

S láskou a v lásce Vaši duchovní 
Olga Malá a Jiří Pleva

Program setkání v listopadu 2007 
„Podle toho víme, že jsme poznali Krista, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká, že 
v Kristu zůstává, musí žít tak, jako žil on.“ 1Janova 2,3a6

  1.11.2007 Čtvrtek – biblická hodina od 18.00 hod. na faře (Družstevní 1305)
  4.11.2007 Neděle – vzpomínkové bohoslužby od 8.15 hod. ve Skalce (sál Obecního domu)
  4.11.2007 Neděle – vzpomínkové bohoslužby od 10.00 hod. v Husově sboru
  5.11.2007 Pondělí – duchovní výchova od 13.30 hod. na ZŠ Svat. Čecha (9.A.)
  6.11.2007 Úterý – biblická hodina od 15.00 hod. v DD Tovačov (společenská místnost)
  7.11.2007 Středa – duchovní výchova od 13.30 hod. na ZŠ Sladovní ul. (8.tř.)
  7.11.2007 Středa – modlitba Taizé od 18.00 hod. v Husově sboru
  8.11.2007 Čtvrtek – biblická hodina od 18.00 hod. na faře (Družstevní 1305)
11.11.2007 Neděle – vzpomínkové bohoslužby od 8.15 hod. v Polkovicích (obřadní síň Oú)
11.11.2007 Neděle – bohoslužby od 10.00 hod. v Husově sboru
11.11.2007 Pondělí – duchovní výchova od 13.30 hod. na ZŠ Svat. Čecha (9.A.)
14.11.2007 Středa – duchovní výchova od 13.30 hod. na ZŠ Sladovní ul. (8.tř.)
14.11.2007 Středa – modlitba Taizé od 18.00 hod. v Husově sboru
15.11.2007 Čtvrtek – biblická hodina od 18.00 hod. na faře (Družstevní 1305)
18.11.2007 Neděle – bohoslužby od 10.00 hod. v Husově sboru
19.11.2007 Pondělí – duchovní výchova od 13.30 hod. na ZŠ Svat. Čecha (9.A.)
21.11.2007 Středa – duchovní výchova od 13.30 hod. na ZŠ Sladovní ul. (8.tř.)
21.11.2007 Středa – modlitba Taizé od 18.00 hod. v Husově sboru
22.11.2007 Čtvrtek – biblická hodina od 18.00 hod. na faře (Družstevní 1305)
25.11.2007 Neděle – bohoslužby od 10.00 hod. v Husově sboru
26.11.2007 Pondělí – duchovní výchova od 13.30 hod. na ZŠ Svat. Čecha (9.A.)
28.11.2007 Středa – duchovní výchova od 13.30 hod. na ZŠ Sladovní ul. (8.tř.)
28.11.2007 Středa – modlitba Taizé od 18.00 hod. v Husově sboru
29.11.2007 Čtvrtek – biblická hodina od 18.00 hod. na faře (Družstevní 1305)

Změna programu vyhrazena. Podrobnější informace a aktuální časy konání setkání i mnoho 
dalšího najdete na našich webových stránkách: http://ccshkojetin.wz.cz/

Náboženská obec KOJETÍN

Kalendárium
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Soutěž hasičkých družstev mikroregionu

Ze sportu

Oblastní turnaj v minigolfu
V neděli 7. 10. 2007 se v 

Kojetíně v areálu u koupaliště 
uskutečnil 8.OPEN - oblastní 
turnaj jednotlivců v minigol-
fu a 3. kolo II.ligy smíšených 
družstev oblast Morava - jih 
pro sezónu 2007/2008.

V překrásném nově vy-
budovaném areálu se turnaje 
zúčastnilo 46 hráčů, kteří bo-
jovali o cenné kovy v katego-
riích jednotlivců – muži, ženy, 
senioři, junioři a žáci, a v jed-
né kategorii smíšených druž-
stev. Pořadatelem turnaje byly 
kluby MGC Holešov a KGB 
Kojetín za velmi významné 
pomoci Města Kojetína a míst-
ních sponzorů, kteří věnovali 
vítězům věcné ceny, za což jim 
patří velké DÍKY!

Turnaj byl zahájen za účas-

ti starosty a místostarosty měs-
ta, celý proběhl za velmi příz-
nivého počasí, účastníky jen 
mrzela menší divácká účast. 
V soutěži družstev byl nejú-
spěšnější klub ME Blansko, 
v kategorii mužů zvítězil Ra-
dek Doležel (MGC Holešov), 
v kategorii žen první místo 
obsadila Dagmar Roubalíko-
vá (MGC Holešov), nejlepším 
seniorem se stal Ivan Roemer 
(KGB Kojetín). Z žáků se na 
prvním místě umístil Martin 
Skoupý (MGC Nerovnice) 
a v juniorech pomyslné zla-
to získala Jana Nakládalová 
(MGC Holešov). Absolutním 
vítězem v kategorii mužů se 
stal Ivan Roemer z KGB Ko-
jetín a v ženách Jana Nakláda-
lová z  MGC Holešov (odcho-

vankyně místního klubu).
Věříme, že tento krásný 

areál se v budoucnu stane po-
řadatelem nejen oblastních 

turnajů, ale i turnajů zem-
ských či celostátních.

Radek Doležel, MGC Holešov

V pátek 14. září 2007 proběhl na stadi-
onu TJ Slavoj Kojetín nultý ročník soutěže 
hasičských družstev mikroregionu Střední 
Haná o pohár jeho předsedy. Soutěž pro-
bíhala ve večerních hodinách a končila až 
kolem půlnoci, účastníci tedy soutěžili za 
úplné tmy. Zúčastnilo se celkem 7 druž-
stev mužů a 2 družstva žen. Výsledky uka-
zuje přiložená výsledková listina. Nezbý-
vá, než poblahopřát kojetínským mužům 
a ženám z Křenovic za první místa ve svých 
kategoriích a těšit se na první ročník, který 
proběhne v příštím roce v některé z obcí 
mikroregionu Střední Haná. Podle zájmu 
účastníků se zdá, že v Kojetíně vznikla 
hezká tradice hasičských soutěží družstev 
mikroregionu.                                                

 Jiří Šírek, foto: Drahomír Novák
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Historické fotografi e Kojetína a mikroregionu

Starý rozcestník na křižovatce směr Kroměříž a Bojanovice (po-
čátek 60. let)

Podzim 1987 byl současně podzimem komunistického režimu. 
Fotografi e ukazuje vývěsky s letáky v Uhřičicích

Soutěž hasičkých družstev mikroregionu
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Inzerce

Servis a prodej 
šicích strojů

Rychle a kvalitně

Tel: 603 213 856

Krajina okolo Křenovic počátkem 60. let Žně v srpnu 1961 v Polkovicích

Když se ve Včelíně páslo... Vyhánění krav na pastvu na loukách 
ve Včelíně (kolem roku 1965)

Po větrné smršti 13. srpna 1957 v Kojetíně u veřejných WC. 
Podle zápisu v kronice strašná smršť vyvrátila spoustu stromů 
ve městě a okolí a na hřbitově vyvrátila 13 pomníků.

Ze sbírek muzea vybral a uspořádal Jiří Šírek
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Květinářství a dárkové zboží 
Hanačka Kojetín 

Vás zve do naší dílny, kde za asistence aranžérky si vyrobíte vlastní vánoční dekoraci.
Adventní věnec, svícen věneček, misku….

Aby se Vám aranžérka mohla plně věnovat pořádáme kurz jen v malých skupinách (10 lidí).
Objednat se můžete na tel. 728 440 219, nebo osobně v naší prodejně.

Zaplatíte pouze materiál, který použijete.

Kurz se koná ve dnech 21. 11. – 22. 11. 2007 a 26. 11. – 29. 11. 2007 vždy od 16.00 hodin
Při větším zájmu si můžete objednat jinou hodinu.

Masarykovo nám. 83, Kojetín
Hanacka.mysteria.cz

Email: hanacka.m@seznam.cz
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Pivovarský hotel Kojetín
Zve příznivce dobré gastronomie

na ochutnávku pokrmů z

MARTINSKÉ HUSY
pátek 9. 11. až neděle 11. 11. 2007

Osloví vás připravené menu č. 1?
- Husí játra na zázvoru s mandlemi
- Husa pečená po staročesku s bílým a červeným zelím, knedlíková variace
- Štrůdl našej maměnky
Osloví vás připravené menu č. 2?
- Paštika z husího masa s brusinkami a pomerančem
- Mladá husička pečená s jablíčky, šťouchané brambory s cibulkou a slaninou
- Bramborové škubánky s mákem a máslem

Další speciality jsou uvedeny na jídelním lístku
Pivo z Královského pivovaru Krušovice
Bzenecká ročníková a přívlastková vína

Rezervace stolů a slavnostních tabulí: 581 277 882
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Vítání dětí

Kojetínský zpravodaj vychází v nákladu 850 výtisků. Adresa vydavatele i redakce: Městské kulturní středisko Kojetín, příspěvková organizace, 
nám. Republiky 1033, PSČ 752 01. IČ: 00368903. Tel: 581 76 20 46, 581 202 202, e-mail: info@meks.kojetin.cz Odpovědný redaktor: Ing. Jiří Šírek. 
Redakční rada: Mgr. Olga Odehnalová, PhDr. František Řezáč, Hana Svačinová. Vychází vždy 1. týden v měsíci. Cena: 6 Kč. Povoleno Ministerstvem 
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autoři sami, uvedené názory nemusí být totožné s názory redakce.

Společenská kronika

V sobotu 29. září 2007 byly slavnostně přivítány do svazku 
občanů města Kojetín tyto děti:

V sobotu 20. října 2007 byly slavnostně přivítány do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Soušek Martin Čižinská Kateřina Vašáková Rozálie

Fistungová Nikola Hönigovi Radim a Edita Krybus Dominik

Masařík Aleš Nečekal Pavel Peterková Eliška

Roubalová Vendula Štábl David Štábl Jakub

Poláchová Tereza


