Kojetínský zpravodaj

Ročník VIII

Číslo 12

prosinec 2007

6,- Kč

Začal předvánoční čas
V době, kdy budete číst stránky posledního čísla letošního Kojetínského
zpravodaje, bude už před radnicí na Masarykově náměstí svítit ozdobený stříbrný smrk – symbol nadcházejících Vánoc. Pro někoho znamení zoufalé snahy
zajistit předvánoční úklid, nakoupit co
nejvíce dárků, navštívit všechny přátele
a blízké, nezapomenout na nikoho s přáním, napéct hodně cukroví, vzpomínka
na ty, kteří mezi námi letos u stromečku
nebudou atd. Ale také vzácná vánoční
atmosféra, která se však právě díky některým výše uvedeným starostem tak
trochu vytrácí. Připomeňme si proto
v klidu příchod těchto svátků nejen
v kruhu blízkých a známých, ale zkusme nejen u rozsvěcujícího se stromku
trochu zpomalit rychlost našich kroků
i myšlenek, zvolnit celý ten shon a stres.
Možná, že se tak stane na některé z předvánočních akcí nebo bohoslužeb, jejichž
program najdete uvnitř tohoto čísla,
možná jen tak, při setkání s člověkem, se
kterým si chcete něco říci.
I když vím, že to ve spěchu těchto
dní nebude jednoduché, přeji vám, vážení čtenáři našeho zpravodaje, aby byly
tyto svátky především klidné, radostné
a přinesly šťastné chvíle vám i vašim
blízkým.
Vánoční svátky jsou totiž pomyslným
pojítkem mezi lidmi určité kulturní, náboženské a společenské úrovně nebo
chcete-li, určitých hodnot, tradic či vyznání v našem bouřlivém světě. Oprostíme-li se od všech jevů, které těmto svátkům vtisklo pár posledních desetiletí a
zamyslíme-li se nad jejich skutečným
posláním a obsahem, myslím, že můžeme být pyšní na to, že patříme právě
k této části našeho světa.
Jiří Šírek

Číslo 12/2007

strana 1

Kojetínský zpravodaj

Z jednání Rady města
Rada města Kojetín na svém 22. zasedání dne 29. října 2007
přijala mimo jiné tato usnesení:
schvaluje snížení příspěvku na provoz na rok 2007 u
všech školských příspěvkových organizací,
ukládá Městskému kulturnímu středisku Kojetín
provést úhradu zůstatku odvodu z investičního fondu

uloženého v roce 2004,
schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Kojetín a Arnoštem Petruželou,
Elektromontážní práce, předmětem smlouvy je dodávka
a montáž systému rozvodu STA
pro 10 pokojů Hotelu Pivovar

Kojetín. Celková cena, včetně
DPH, činí 66.355,50 Kč,
schvaluje uzavření Dodatku smlouvy o dílo mezi
Městem Kojetín a Ing. arch.
Petrem Bumbálkem, Ateliér
PB Kroměříž. Předmětem
smlouvy je provedení zpra-

cování projektové dokumentace spojené se změnou
stavby Hotelu Pivovar. Celková cena, včetně DPH, činí
70.805 Kč.
Jiří Šírek

Rada města Kojetín na svém 23. zasedání dne 20. listopadu 2007
přijala mimo jiné tato usnesení:
bere na vědomí uzavření
MŠ Kojetín ve dnech 27., 28.
a 31. prosince 2007,
schvaluje doplnění pravidel
pro přidělování parkovacích
míst v garážovém stání v ulici
Sladovní, č.p. 1309, Kojetín,
bere na vědomí zprávu
o stavu na úseku školství a využívání volného času, výroční
zprávy ZŠ Kojetín, náměstí
Míru 83, ZŠ Kojetín Svat. Čecha 586, Mateřské školy Kojetín, Městského domu dětí
a mládeže Kojetín za školní
rok 2006/2007; zprávu předloží zastupitelstvu k projednání
12.12.2007,
bere na vědomí Zápisy ze
zasedání Školské rady ZŠ Kojetín, nám. Míru 83 a Školské rady
ZŠ Kojetín, Svat. Čecha 586,
souhlasí se záměrem přijetí daru od MUDr. Jindřicha
Žáka, stávajícího majitele pozemků v k.ú. Kojetín, o celkové
výměře 20.522 m2,
ukládá odboru MIM připravit návrh darovací smlouvy
na jednání RM 01/08,
schvaluje
• poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů pro rok 2008 v částce
480 Kč,
• stanovení ceny pro fyzické
osoby podnikající a právnické
osoby na základě uzavřených
smluv,
souhlasí se zveřejněním
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záměru prodeje bytu č. 1178/8,
o velikosti 2+1, ve 2. nadzemním podlaží, celková plocha
bytu s příslušenství 51,73 m2,
v budově č.p. 1178, ul. Rumunská, postavené na pozemku
p.č.st. 1469 a spoluvlastnického
podílu na společných částech
domu a pozemku p.č.st. 1469,
o velikosti 5173/62022, v k.ú.
Kojetín, nejvyšší nabídce, min.
za cenu 350.000,- Kč,
souhlasí se zveřejněním
záměru prodeje části pozemku
p.č. 48/1, ost. plocha, o výměře cca 55 m2, k.ú. Kovalovice
u Kojetína,
schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. INT/16/07 na dodávku a instalaci dřevěných
výrobků (paravány, šatna, mobilní stojany) pro Pivovarský
Hotel Kojetín, mezi Městem
Kojetín a firmou Ing. Vladislav
Uličný - INTEXT, Krnov. Cena
včetně DPH činí 233.965,90
Kč. Termín plnění je stanoven
do 18.12.2007 s datem splatnosti 28.2.2008,
souhlasí se zněním Zřizovací listiny Centra sociálních
služeb Kojetín, příspěvkové
organizace a předloží její návrh
k projednání ZM 11/07,
jmenuje ředitelkou Centra sociálních služeb Kojetín,
příspěvkové organizace, paní
Blanku Šnédarovou, s účinností od 1.1.2008,
schvaluje zapojení Městského úřadu Kojetín do projektu Czech POINT,

ukládá tajemnici MěÚ realizovat kroky potřebné k realizaci zapojení se do projektu,
bere na vědomí petici proti chování Stanislava Smetany
včetně vyjádření odboru VVŠK
MěÚ Kojetín,
ukládá odboru VVŠK

postupovat při řešení petice
v souladu se Směrnicí pro přijetí, projednávání a vyřizování peticí a výsledky projednat
s petičním výborem,
bere na vědomí požadavky
Osadního výboru Kovalovice.
Jiří Šírek

POZVÁNKA

Dovoluji si Vás pozvat na 10. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, které se uskuteční ve středu dne 12. prosince 2007 v 15:00
hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra (Okresní dům),
Masarykovo nám. 8, Kojetín
Z programu:
1. Zpráva o stavu na úseku školství a využívání volného času (výroční zprávy škol - ZŠ,MŠ,MěDDM za školní rok 2006/2007)
2. Změna rozpočtu na r. 2007 - rozpočtové opatření
3. Rozpočtové provizorium na leden 2008
4. Přijetí kontokorentního úvěru
5. OZV č.3/2007 regulující pohyb psů na veřejném prostranství
6. Návrh OZV č.4/2007 o stanovení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního odpadu
7. Nakládání s majetkem města
Mojmír Haupt, starosta města
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Informace pro občany
K opravám
družstevních domů v Kojetíně
Stavební bytové družstvo
Kojetín má ve svém majetku
celkem 21 domů se 739 byty,
ve kterých žije asi třetina občanů Kojetína. Výstavba těchto domů probíhala především
v období 60.-80. let minulého
století. Je tedy jasné, že prakticky u všech domů se objevují
naléhavé potřeby k jejich opravám a investicím. V loňském
roce (2006) tak proběhla u 10
domů celá řada více či méně
nákladných investičních akcí
nebo oprav v celkové výši asi
12,5 miliónu Kč. Největšími
opravami prošel dům na ulici
Kuzníkova č.p. 1248, kde došlo
k regeneraci domu spočívající
v náhradě balkónů za lodžie,
zateplení čelních stěn, výměně
oken za plastová, opravě vstup-

ního schodiště a výměně dveří
v celkové výši přes 4,6 miliónu
Kč. Další velkou akcí byla regenerace domu Tržní nám. 62,
63, 74 spočívající především
v kompletním zateplení domu,
opravě balkonů, vstupů apod.
V letošním roce prošel
velkou opravou dům na ulici Sladovní, č.p. 460, kde byla
zateplena fasáda, rekonstruovány lodžie a vyměněna okna
a vstupní schodiště celkem za

5,3 mil. Kč.
Celkem v roce 2007 proběhly na 9 družstevních domech v našem městě investice
za necelých 10 mil. Kč. Financování těchto oprav je samozřejmě podmíněno souhlasem
uživatelů bytů a schválením
v orgánech stavebního bytového družstva. Zdrojem jsou
peníze uložené na fondech

oprav jednotlivých domů
a při nákladnějších akcích také
přijaté úvěry. Smyslem těchto
oprav je nejen snaha o zhodnocování majetku družstva,
ale i nezanedbatelný efekt při
úspoře tepla, odstranění havarijních stavů a estetický vzhled
domů i celých sídlišť.
Jiří Šírek

Použité zářivky a elektrozařízení do popelnice nepatří
Nefunkční zářivky, výbojky a použité elektrozařízení nepatří do kontejneru se směsným komunálním odpadem, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.
Občané města Kojetín mohou bezplatně odkládat vyřazené zářivky, výbojky a ostatní
použité elektrozařízení jako jsou
např. lednice, mrazničky, pračky,
televizory, PC sestavy, tiskárny,
pračky, vysavače, vrtačky, fény
apod. na sběrném dvoře v Družstevní ulici v Kojetíně.
Zpětný odběr všech použitých elektrozařízení zajišťují
kolektivní systémy EKOLAMP,
ASEKOL, a ELEKTROWIN,
které k tomu opravňuje zápis
do Seznamu výrobců elektrozařízení vedeného Ministerstvem životního prostředí.
Kolektivní systémy již druhým rokem smluvně zajišťují celý proces, to znamená od
vytvoření sítě sběrných míst
(s využitím sběrných dvorů) až
po předání zpětně odebraných
elektrozařízení firmám, které se
specializují na jejich ekologické
zpracování a recyklaci. Město
Kojetín začalo s kolektivními
systémy spolupracovat na zákla-
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dě smluv uzavřených od měsíce
června 2006. Cílem této spolupráce je separovat elektrozařízení, které obsahuje využitelné či
nebezpečné látky od ostatního
odpadu, který končí na skládkách nebo ve spalovnách.
Zpětný odběr použitých výrobků jako jsou zářivky, úsporky, televize, fény, ledničky a další zařízení je financován jejich
výrobci a dovozci a vztahuje se
i na staré vyřazené elektrospotřebiče, za které nebyl při jejich
nákupu zaplacen recyklační
příspěvek. Ten se od srpna 2005
uvádí při prodeji nových výrobků odděleně od ceny.
Systém zpětného odběru
a ekologického zpracování elektroodpadu však nemůže fungovat bez aktivního a vstřícného
přístupu spotřebitelů. Každý,
kdo odevzdá třeba jen jednu nefunkční zářivku v místě
zpětného odběru nebo při nákupu nového výrobku přímo v
prodejně, přispěje k ochranně

životního prostředí.
Na základě smlouvy o spolupráci, kterou Město Kojetín
uzavřelo s kolektivním systémem EKOLAMP, mohou zdarma odkládat použité světelné
zdroje nejen občané, ale i firmy
a podnikatelé, kteří elektrozařízení používají či shromažďují při
své podnikatelské činnosti (prodejny, elektromontážní firmy,
menší podniky, instituce apod).
Kolektivní systémy EKOLAMP, ASEKOL a ELEKTROWIN obci přispívají na
náklady provozu sběrného

místa a plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci.
Tím město ušetří část prostředků ze svého rozpočtu určených
na provoz systému nakládání
s komunálním odpadem.
Vzhledem ke skutečnosti, že
Město Kojetín uzavřelo smlouvy s kolektivními systémy v
květnu loňského roku. Budou
informace o množství svezených elektrozařízení a úspoře
finančních prostředků známy
až po ukončení roku 2007.
Odbor MIM MěÚ Kojetín

Město Kojetín
UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že ve dnech
31. prosince 2007 a 2. – 4. ledna 2008
bude z provozních důvodů uzavřena pokladna MěÚ.
Pro vyřízení svých záležitostí využijte nejbližší pokladní dny
tj. čtvrtek 27.12.2007 a pondělí 7.1.2008.
Děkujeme za pochopení.
Jiřina Páleníková v.r.
tajemnice MěÚ
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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 PROSINEC 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 povídali při šálku kávy nebo čaje. Uvítáme vaše návrhy a podněty
neděle 9.12. v 15.00 hod.
CO NEVÍTE O ŽIVOTĚ ČLOVĚKA PŘED NAROZENÍM
Poutavá přednáška spojená s videoprojekcí určená nejen pro
seniory, účast mladých vítána.
středa 12.12. v 9.00 hod.
PEČEME VÁNOČNÍ CUKROVÍ, KTERÉ MOŽNÁ NEZNÁTE
Přijďte s námi strávit příjemné dopoledne, něco dobrého ochutnat a též se i naučit.

pátek 14.12. v 9.00 hod.
VÁNOČNÍ DEKORACE – na dveře, na stůl, na okno…
Výroba kouzelných vánočních dekorací do bytu podle Vašich
představ za pár korun. Je nutné nahlásit se minimálně 1 den
předem. Přineste si svíci, stojánek, nebo něco, čím byste chtěli
ozdobit a vnést si do bytu vánočního atmosféru.
středa 19.12. v 9.00 hod.
VÁNOČNÍ DEKORACE
Dokončujeme rozpracované výrobky

Každé úterý od 9.00 hod. zdravotní cvičení pod vedením cvičitelky. Přijďte ve vhodném oblečení.
Každé pondělí a čtvrtek od 9.00 hod. duchovní setkávání
Dovoz a odvoz na programy zajistíme po předběžné domluvě na tel. číslech 581 76 21 60 nebo 720 126 475.
Dle Vašeho zájmu 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.
PŘEJEME VŠEM SENIORŮM VE VÁNOČNÍM ČASE NÁRUČ LÁSKY,
RADOSTI A HEBKÉ POHLAZENÍ OD NĚKOHO DRAHÉHO!
Blanka + Markéta + Světlana

Zpráva o využití peněz z Tříkrálové sbírky 2007
Při Tříkrálové sbírce, která probíhala 6.1.2007 bylo v
Kojetíně a okolních vesnicích
vybráno 93 917,- Kč. Částku, která se nám vrátila zpět,
tj. 49 776,01 Kč a my jsme
s ní mohli disponovat, jsme
rozdělili následujícím způsobem:
- Na zajištění provozu
Centra denních služeb sv. Josefa, který nedostal na počátku roku státní
dotaci jsme
použili částku 37 776,01 Kč
- Na přímou pomoc potřebným 12 000,- Kč – celá
tato částka byla věnována
těm, kteří byli postiženi povodněmi v obci Křenovice.
Touto cestou bych chtěla
ještě jednou poděkovat nejen
jménem naší charity, ale určitě především jménem těch,
kterým jsme těmito penězi
pomohli, za to, že jste na naši

strana 4

výzvu uslyšeli a přispěli tak
na dobrou věc.
Současně Vás všechny
prosím o pomoc při organizování sbírky 2008. Budeme
velmi rádi, když budete mít
chuť a čas strávit s námi sobotní dopoledne dne 5.1. 2008
a vyrazit tak s našimi koled-

níky do ulic. Každá Vaše pomoc je vítána a dobrých lidí
není nikdy dost.
Pokud byste na naši výzvu
chtěli reagovat, ozvěte se nám
nebo za námi rovnou přijďte,
budete vítáni.
Jménem Charity Kojetín,
a všech jejich zaměstnanců

bych Vám chtěla popřát krásné a požehnané svátky vánoční prožité v kruhu svých nejbližších a úspěšný rok 2008.
Kontakt: Charita Kojetín, Kroměřížská 198, telefon 581 761 828
Helena Gračková
ředitelka Charity Kojetín
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Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Kojetín

V rámci procesu Komunitního plánování sociálních
služeb byl v měsíci říjnu 2007
vydán Katalog poskytovatelů
sociálních služeb ve městě Kojetín, který byl distribuován
prostřednictvím Vzdělávacího
a informačního centra, domů
s pečovatelskou službou, čekáren ordinací lékařů, lékáren

a Centra denních služeb pro
seniory. V případě vašeho
zájmu můžete katalog získat
také na Městském úřadě, odboru sociálních věcí.
V měsíci září a říjnu 2007 se
členové řídící skupiny zúčastnili
dvou setkání s obyvateli domů s
pečovatelskou službou, která
pořádala Pečovatelská služba
města Kojetín. Na schůzce seznámili přítomné s podstatou
komunitního plánování a jeho

přínosy pro obec. Rovněž byla
podána informace o připravovaných dotazníkových šetřeních, která budou probíhat za
účelem zjištění potřeb uživatelů
sociálních služeb.
Dotazníková šetření začala
být realizována v měsíci listopadu 2007 a ukončena budou
v prosinci 2007. Rozhovory
provádějí členové řídící skupiny a za účelem ověření jejich
oprávnění k provádění těchto

rozhovorů jsou povinni prokázat se průkazkou tazatele
a platným občanským průkazem. Rozhovory jsou uskutečňovány jak s uživateli sociálních služeb, tak i s širokou
veřejností. Touto příležitostí
chceme poděkovat všem, kteří
spolupracují na dotazníkových
šetřeních, jenž budou základem
při vytváření plánu rozvoje sociálních služeb v našem městě.
Řídící skupina KPSS

Štafeta
Vážení čtenáři, přinášíme
Vám další pokračování štafety.
Tentokrát se ptá paní Petra
Otáhalová slečny Pavly Herodkové.
„Jaké soutěže byste se se

zájmovým kroužkem IN chtěla zúčastnit?“
Tuto taneční sezónu bychom se chtěli zúčastnit soutěží pro neregistrované tanečníky. Nejdříve nás čekají soutěže
pro jednotlivce a dua a na jaře

začínají skupinové choreografie.
„Co potřebujete pro vylepšení činnosti vašeho kroužku?“
Moc by nám pomohly větší prostory se zrcadly a bohatý

sponzor.
„Jakou zemi byste ráda
navštívila?“
Nejraději bych se podívala do Španělska, protože je to
temperamentní země.
Z. Šebestová

Dornovo ošetření těla
Po delší době Vás všechny opět zdravím na stránkách Kojetínského zpravodaje.
Chtěl bych Vás seznámit s některými novinkami v mém Regeneračním centru.
Zavádím do praxe jemnou a šetrnou masáž, která nese název DORNOVA METODA.
Pojďme se tedy blíže seznámit s touto metodou, která může zrovna Vám pomoci.
Dornova metoda je jemná
manuální terapie, při které se
klouby a obratle uvedou do
správné původní a přirozené
polohy. Současně se tím člověk odblokuje jak fyzicky tak
i psychicky, což je z hlediska
účinku velmi přínosné.
Dornova metoda vyrovnává statiku těla, může pomoci
u různých potíží a bolestí pohybového aparátu, jako jsou
bolesti zad, kyčlí, kolen, tenisový loket, skolióza, rozdílná
délka dolních končetin (pokud
se nejedná o vrozenou vadu),
zkrácení svalů, při potížích
s čelistmi a polykáním.
Dále může pomoci při bolestech hlavy, krátkozrakosti,
střevních potížích, křečových
žilách, srdeční arytmii, problémech s koncentrací u dětí,
šumění v uších, vysokém
krevním tlaku, závratích, zne-
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citlivění v rukou a žaludečních
potížích.
Ošetření Dornovou metodou ocení jak zdraví tak
i nemocní lidé. Její přínos ocení také sportovci, kde urychluje regeneraci jejich již tak
přetíženého organismu.
Dornova metoda se provádí volným a přirozeným pohybem ošetřovaného. Pří práci používám jemný tlak palců
nebo celé ruky. Ošetřovaná
osoba se nemusí bát prudkých
a násilných pohybů, kdy by
mohlo dojít k poškození.
Už po dvou ošetřeních by
se měla dostavit úleva. Optimální je ošetření jednou
týdně, při vleklých a těžších
problémech může léčení trvat
i několik měsíců.
Nicméně je zde potřeba
zahrnout faktor individuality
klienta.

Důležitá je i poučení klienta o změně špatných pohybových stereotypů (návyků),
které si v běžném životě většinou ani neuvědomíme a dále
o způsobu korekce např. jednoduchým cvičením doma.
Dornovo ošetření neprovádím u některých chorob při
kterých je zakázáno.
Jsou to akutní bolesti kloubů a zad, které po odeznění již
lze ošetřovat.
Dále pak osteoporóza (řídnutí kostí), rakovina, stavy po
totálních endoprotézách (umělý kloub), úrazy páteře a při
rozpadu chrupavky kloubu.
Dornovo ošetření zakončuji Breussovou masáží páteře.
Tato masáž je velmi uvolňující a příjemná. Na rozdíl od
ostatních masáží se při ní masíruje přímo páteř a její vzpři-

movače a povrchové svaly. Při
masáži se používá třezalkový olej, který zvyšuje hluboké uvolnění svalů a přispívá
k regeneraci meziobratlových
plotének. Masáž je prováděna
velmi pomalými a jemnými
hmaty.
Doba procedury je individuální a záleží na problémech
nemocného člověka. V průměru se ale doba strávená na
proceduře za zvuku příjemné
relaxační hudby a bylinek pohybuje od 1, 5 hod do 2 hod.
Věřím, že Vás tato zajímá
metoda zaujala a pokud budete mít zájem a chuť ji vyzkoušet můžete se kdykoliv
v pracovní dny objednat na
tel. 604 55 89 29.
Těším se na vaši návštěvu.
Milan Peterka,
Regenerační centrum,
Nová ul. Kojetín.
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Občanské sdružení
Stromy pro budoucnost o.s.
Občanské sdružení Stromy pro budoucnost o. s. srdečně zve všechny dospělé, ale přesto hravé a tvořivé osoby,
do výtvarné dílny, kde si zhotovíme staročeskou vánoční dekoraci – POLAZ. Předvánoční pohodové setkání se
bude konat v pátek 7. 12. 2007 v malé klubovně MěDDM
ve Ztracené v 17. 30 hodin. Budeme se probírat přírodními materiály, při vůni čaje a svíček si zpříjemníme páteční
odpoledne a na chvilku přestaneme myslet na komerční
předvánoční shon. Přineste si s sebou přiměřeně velkou
bramboru, 4 mandarinky, buráky ve slupce, rozinky…Další potřebný materiál za symbolickou částku 40 Kč zajistí
lektorka. Abychom si udělali představu, kolik se nás sejde,
prosíme, nahlaste svoji účast na stromyprobudoucnost@
seznam.cz nebo SMS na mobil 774405577.
Věra Trávníčková
Občanské sdružení Stromy pro budoucnost dostalo darem pěknou čtyřletou sazenici dubu zimního. Stromek jsme po dohodě
s MěÚ Kojetín zasadili. Je to náš první strom! Tímto krátkým sdělením bychom chtěli vyjádřit poděkování panu Petru Čápovi za zmiňovaný dub a další tři malé stromky, které na vysázení zatím čekají.
Věra Trávníčková

Mateřská škola Kojetín
Co přinesl měsíc listopad v Mateřské škole Kojetín…?
Dny se začínají zkracovat
a tepla ubývá... Není pochyb, že
zima se pomalu blíží a brzy nastane předvánoční čas.
Hned z kraje listopadu děti
v obou mateřských školách
s nadšením přivítaly kašpárka
s maňáskovou pohádkou Budulínek.
Dne 12. 11. 2007 za námi
s pohádkou „Žerty pana Uklízečky“ přijelo divadlo Zlatý klíč
s hercem Honzou Stuchlíkem.
Protože má děti rád, rozumí jim
a ví, jak na ně, byla najednou
při jeho divadelním představení
třída plná malých herců a děti
si užily spoustu legrace…
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Konec podzimu, bohatý
na krásné a barevné přírodniny, přímo vybízí k tvořivosti.
A tak jsme s dětmi ve třídách
dlabali dýně a pro děti a jejich
rodiče jsme vyhlásili soutěž
„O nejzajímavější podzimní
strašidýlko“. Děti přinášely do
školičky opravdu překrásné
výtvory. K výzdobě byly využity různé přírodniny – kaštany, listy, cibule, brambory,
dýně… Práce byly velmi zdařilé a zdobily prostory obou
MŠ po celý měsíc.Vyhodnocení celé soutěže skončilo předáním diplomů.
I nadále pokračuje předpla-

vecký výcvik na bazéně v Přerově a my už se těšíme na mokré
vysvědčení, které za své plavecké pokroky ke konci prosince
děti obdrží.
Všechny děti z MŠ s napětím čekají na měsíc prosinec, až
za nimi přijde štědrý Mikuláš,
laskavý anděl a přísný čert, kteří jim
zcela určitě přinesou
nějakou tu dobrotu a
možná i kousek uhlí
nebo bramboru…
Nezbývá tedy,
než v závěru popřát
nejen našim dětem, jejich rodičům

a dalším přátelům školy, ale
také zaměstnancům i ostatním partnerům Mateřské školy Kojetín pohodové a klidné
vánoční svátky a hodně zdraví,
veselé mysli a optimismu v novém roce 2008!
vedení mateřské školy
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Základní umělecká škola Kojetín
Opět úspěch kojetínských
komorních souborů na mezinárodní interpretační soutěži
Karla Dietterse ve Vidnavě.
18.října 2007 se zúčastnily naše tři soubory této významné soutěže. Před porotci
z Rakouska, Německa a našich
vysokých hudebních škol v těž-

ké konkurenci souborů z takových Základních uměleckých
škol, jako je např. Ostrava,
Zlín, Plzeň, Praha apod. naši
žáci získali 2x třetí místo a 1x
čestné uznání.
Složení jednotlivých souborů:
Komorní trio – kategorie I.

Kristýna Ježková, Alice Illeová: zobc.fl., Marcela Pěchová:
cembalo, zobc. fl.
Komorní soubor: Barbora
Kalousová, Lucie Zajacová, Veronika Ježková, Aneta Ďurtová, Petra Procházková – zobc.
fl., Marcela Pěchová – klavír,
cembalo,zobc. fl.

Trio zobcových fléten: Eva
Mizerová, Monika Psotková,
Helena Dostálová – zobc. fl.
Děkuji touto cestou p. uč.
Ritě Ryndové za kvalitní přípravu všech našich soutěžících.
Petr Vacek,
ředitel ZUŠ Kojetín

ZŠ nám. Míru Kojetín
Přání příjemného prožití vánočních svátků a vstupu do nového roku.
Chceme tímto všem našim žákům, vyučujícím, správním zaměstnancům i všem příznivcům naší školy popřát do nastávajícího
období vánočních svátků a nového roku hodně štěstí, zdraví a pohody. Zdraví a celková pohoda je vždy základem každého úspěchu
v práci i v životě. Co víc si můžeme přát.
Zdeněk Šípek

Okamžiky v říši snů
Roomster v naší škole.
Koncem října měla naše
škola šanci využít služeb
praktického vozidla Škoda
Roomster. Dva dny jsme si
vyzkoušeli pocit jisté nezávislosti na službách dopravních
firem. Celá akce se uskutečnila
v rámci reklamních aktivit výrobce. Pro školu samozřejmě
není ekonomicky dostupné
ani účelné vlastnictví takového
vozu, ale jsou okamžiky (např.
škola v přírodě nebo lyžařský
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výcvikový kurz a některé další), kdy je potřeba tohoto zázemí nezbytná. Chceme tímto
poděkovat výrobci za možnost
zapůjčení. Přinášíme památeční snímek.

Novinky pro výuku
Informační centrum při
naší škole připravilo na úterý
13. listopadu 2007 prezentaci
novinky v kategorii projekce.
Zástupce firmy Engel z Brna
všem zájemcům předvedl
v učebně fyziky poslední
model multifunkčního systému, který v sobě skrývá dataprojektor, interaktivní tabuli
i ozvučení učebny. Celý systém je kompaktní a jeho
ovládání velice jednoduché
a přístupné i pro běžného

uživatele. Pro samotnou výuku je k dispozici bohaté
zázemí výukových prezentací připravených samotnými
učiteli na českých i zahraničních školách. Práci s touto
moderní pomůckou si v praxi vyzkoušeli nejen zájemci
z řad vyučujících, ale také
žákyně 8. třídy, která uvedenou pomůcku viděla poprvé.
Pozvání na prezentaci přijali také zástupci zřizovatele
J. Šírek, J. Páleníková a J. Na-
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kládalová. Děkujeme zástupci firmy za precizní předvedení zajímavého zařízení.
Z prezentace přinášíme několik snímků.
Velice bychom v budoucnu přivítali možnost účelného vybavení škol tímto velice
šikovným zařízením.
Vedení školy

Hanácká kapela Šikulka

V rámci předmětu prvouka navštívila v měsíci listopadu naši školu lidová hanácká kapela Šikulka ze Stříbrnic. Pod vedením paní Matějčkové předvedli malí muzikanti žákům
3.tříd krásné hanácké písničky a kroje. Děti se nejen zaposlouchaly do melodií, ale také
si rozšířily vědomosti o hanáckém kraji, a to při skupinové práci s mapou. Odnesly si jak
hezké zážitky, tak i plno nových poznatků o tradicích našeho regionu.
Čme, Pěch

ZŠ Sv. Čecha Kojetín
Praha 2008
Exkurze do hlavního města
naší republiky je součástí školního roku na naší škole stejně
nedílně jako vyučování matematice. Letos ale získala jinou
formu. Změnili jsme dopravní
prostředek, místo autobusu se
využila nabídka Českých drah.
A vlak nás nezklamal. Při příjezdu do Prahy vlak neměl ani
25 minut zpoždění.

Při okruhu Prahou nás jako
obvykle fundovaně provázela
paní učitelka Němečková. Prošli jsme okruh centrem – Staroměstské náměstí, Betlémskou
kapli, Karlův most, po nábřeží
Vltavy jsme došli k Národnímu
divadlu a odtud Národní třídou
na Václavské náměstí, kde naše
společná prohlídka skončila.
Poté žáci dostali očekávaný

rozchod. Příjemně nás překvapilo, že někteří žáci jej využili
kromě nakupování i k návštěvě
muzeí a památek. Velmi jsme
byli překvapeni poté, co jsme
se opětovně sešli u sochy svatého Václava. Shodou okolností se tam konala připomínka
obětí komunistického režimu
a pod „koněm“ byla postavena realistická napodobenina

komunistického pracovního
tábora. Neplánovaně, ale rádi
jsme shlédli i tuto připomínku
jednoho úseku našich dějin.
Celý čtvrteční prvolistopadový den, na rozdíl od předchozích, svítilo sluníčko, takže
se nám výlet moc vydařil. Na
Prahu budeme opět vzpomínat.
Marie Němečková

Pozvánka
Žáci a učitelé Základní školy Kojetín Svatopluka Čecha zvou všechny přátele naší školy na
Den otevřených dveří a vánoční jarmark.
Kdy? 18. prosince od 10 do 17 hodin.
Těšíme se na Vás
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Spolupráce s Městskou policií Kojetín

Stop kouření
Celá naše společnost ví, že
mládež běžně kouří, přestože
se cigarety nesmí dětem a mládeži prodávat. Proto jsme se
rozhodli, že se budeme snažit
proti kouření něco dělat.
Již druhým rokem realizují
žáci pod vedením svých učitelů projekt Nekuřácká kampaň,
který je částečně financován
za pomocí krajského úřadu,
částečně si aktivity hradí škola sama. Projekt je součástí
i našeho školního vzdělávacího programu Škola pro
všechny, projektu Zdravá škola
a Minimálního preventivního
programu zaměřeného na prevenci sociálněpatologických
jevů. V rámci těchto aktivit

jsme uspořádali týdenní vzdělávací program na Sluňákově,
ostatní aktivity se odehrávají
především v rámci výuky biologického semináře žáků 7.-9.
tříd. Aby se projektu zúčastnilo
co nejvíc žáků, uspořádá škola
výchovněvzdělávací program
ve spolupráci s Kappou Přerov
a PPP v Přerově. Ředitelka školy vyhlásila soutěž výtvarnou
a literární na téma Stop kouření mezi mládeží. Na jaře proběhne běh proti kouření. Pevně
doufáme, že alespoň někteří si
uvědomují škodlivost kouření
pro život a přestanou kouřit
a lépe nikdy nezačnou.
Olga Odehnalová,
ředitelka školy

Beseda v l.
ročníku na Základní škole Kojetín Svatopluka
Čecha. Děkujeme
za pěknou akci
pro děti.
EvaPěchová,
vyučující v l.ročníku

Gymnázium Kojetín
Příběhy bezpráví - Měsíc dokumentárního filmu na školách
V pondělí 19. listopadu
2007 proběhla na gymnáziu
zajímavá akce určená studentům - maturantům. Společnost
Člověk v tísni pořádala v listopadu v pořadí již třetí ročník
Příběhů bezpráví. V rámci rozsáhlého vzdělávacího projektu
Jeden svět na školách sestavila
společnost kolekci dokumentárních filmů mapujících události našich novodobých dějin
a zahájila jejich distribuci do
škol. Bylo nutné požádat o některý z nabízených dokumentárních filmů, najít pamětníka da-
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ných událostí, historika, režiséra
apod., spustit projekci a doplnit
ji besedou na příslušné téma.
Již loni měl projekt značný ohlas, tak jsme se rozhodli
nestát stranou a vybrali jsme
si dokument režisérky Olgy
Sommerové „Ztracená duše
národa – ztráta slušnosti“. Je
to dokument o životě čtyř žen
v 50. letech, které režim označil
za třídní nepřátele. Zprostředkovává osudy - mnohdy až
neuvěřitelné a lidsky dojímavé
– Edy Ottové, Dagmar Skálové, Růženy Krásné a Ludmily

Šeflové.
Na osudy žen z filmu reflektovali naši pozvaní hosté
- byli to pan Milan Stav z Kojetína a pan Miroslav Wildung
z Měrovic nad Hanou. Nebyly
to cizí příběhy, ale jejich vlastní,
kterými nám přiblížili dobu po
roce 1948. Miroslav Wildung
vyprávěl o životě prožitém
v jáchymovských uranových
dolech a mnohdy člověku až
naskakovala husí kůže. Milan
Stav mluvil o letech strávených
také v dole, ovšem uhelném,
kam byl nasazen v rámci prá-

ce v PTP. Byli jsme moc rádi,
že oba pamětníci naše pozvání
neodmítli a byli ochotni zodpovědět mnohé dotazy studentů. Pokud povídání aspoň trochu rozšířilo studentům jejich
historické povědomí a jednou
tito mladí lidé další bezpráví
nepřipustí, splnilo svůj cíl.
Projekt Příběhy bezpráví
má i celou řadu doprovodných
akcí. Kromě jiného se mohou
studenti naší školy zapojit do
literární soutěže na téma Stíny
socialistické minulosti.
Marcela Dejdarová
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Adopce na dálku
na gymnáziu
I letos bychom vás chtěli
seznámit s projektem naší školy ADOPCE NA DÁLKU. Do
projektu se gymnázium zapojilo
v roce 2004, kdy se po projednání v žákovském parlamentu žáci
školy rozhodli adoptovat dvě
děti z Guineje, Siu Marguerite
Tonquino a Ousmane Camaru,
jejichž rodinná situace byla v danou chvíli kritická. Cílem bylo
a je zprostředkovat těmto dětem
přístup ke vzdělání - adoptivní
„rodič“ z Evropy hradí školné,
všechny učební pomůcky a školní
uniformu. Peníze zprostředkovatelé (v našem případě Humanistické centrum Narovinu) neposílají rodině dítěte, ale přímo na
účet školy, případně organizátorům v místě. „Adoptivní rodina“
je pravidelně informována o tom,
jak si dítě vede ve škole, mohou si
vzájemně vyměňovat aktuální fotografie, dopisovat si, poslat dítěti
dárek apod.
Prostředky shromažďujeme
na účet Nadačního fondu při
Gymnáziu Kojetín pravidelně
zhruba v osmnáctiměsíčním intervalu, žáci přispívají částkou 50
Kč (suma je pouze orientační,
vše je na bázi dobrovolnosti, žáci
se sbírky nemusí účastnit, mohou
ale také přispět i vyšší částkou).
Dosud se od roku 2004 vybralo
od žáků a pedagogů 47 090 Kč,
na účet nadace Narovinu bylo
k 1. prosinci 2007 odesláno 44 788
Kč (částka na jedno adoptované
dítě na jeden školní rok činí 5 520
Kč), zbývající obnos (2 302 Kč)
zůstává na účtu NF GKJ a bude
v lednu 2008 navýšen o nové příspěvky tak, abychom mohli i dále
sponzorovat své spolužáky.
Žáci kvinty vytvořili webové
stránky určené našemu projektu: www.projekt-afrika.wz.cz;
informace o Humanistickém
hnutí Narovinu naleznete na
adrese: www.humanisti.cz.
Pokud byste i vy, čtenáři
Zpravodaje, chtěli přispět na
dobrou věc nebo se blíže informovat o projektu Adopce na
dálku, obraťte se na gymnáziu
na p. uč. Mlčochovou.
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Debata - Ještě jednou Ještěd
První debatní turnaj letošní sezóny se uskutečnil o
prvním listopadovém víkendu
v Liberci a nesl velkolepý název
Ještě jednou Ještěd! Samozřejmě se účastnil i tým Scarabes
z Debatního klubu z gymnázia Kojetín, jenž po usilovném
boji obsadil skvělé 5. místo! Jen

o něco málo před nimi skončily týmy Laura a její Pomlčka
(1.místo), Ponorka (2.místo),
Bez Zábran (3.místo) a Nejsme
příčkaři (4.místo). V souboji
jednotlivců se z našeho gymnázia nejlépe umístila Adéla
Hálková, jenž skončila na 19.
místě a Martina Slaninová,

která obsadila 21. místo z celkového počtu 46 debatérů! Debata proběhla bez sebemenších
technických problémů a krom
deštivého počasí v Liberci se
organizátorům nedá nic vytknout!
Martina Slaninová

Anthropos aneb brněnské dědictví věků
Dne 14.11.2007 se o sedmé
hodině ranní začala na nádraží v Kojetíně shromažďovat
skupina studentů septimy a 3.
ročníku místního gymnázia.
České dráhy nás překvapily
svou dochvilností a my jsme
s dvacetiminutovým zpožděním vyrazili ku moravské
metropoli. Na hlavní brněnské vlakové stanici jsme byli
proškoleni v dovednosti „jízda šalinou“. Paní učitelka Mlčochová nás především upozornila na riziko zavření dveří
v okamžiku, kdy v nich stojíme,
a na rozdíl mezi názvem stanice Pisárky a pisoárky. Ze stanice
Pisárky byl již Anthropos vzdálen, co by zkamenělinou dohodil. Hned za dveřmi muzea nás

uvítala oáza v podobě fast foodu na brněnský způsob - mohli
jsme si zakoupit kávu, lízátko
nebo něco ostřejšího, například
bagetu s ďábelskou omáčkou.
Po krátkém čekání přišla
s úsměvem paní průvodkyně,
která nás s radostí provedla
celou expozicí. Zhlédli jsme
všechny naše prapředky od opic
až po Homo sapiens sapiens. Vrcholem exkurze byl monumentální mamut umístěný v prvním
patře budovy. Paní průvodkyně
veškeré studentstvo zaujala především svým poutavým a zasvěceným projevem.
Ze stanice Pisárky jsme si to
namířili rovnou ke hvězdám.
Na Kraví hoře již na nás čekala
prezentace v tamním planetá-

riu na téma Sluneční soustava.
Abychom to upřesnili, přednáška na nás nečekala a pořadatelé klidně začali bez nás.
Po deseti minutách tak museli
k nelibosti dochvilných posluchačů výklad přerušit a usadit
mladé hvězdáře z Kojetína na
jejich prázdná místa. Byla nám
představena celá hvězdná obloha a na závěr jsme byli poučeni
o pravděpodobnosti výskytu
mimozemských civilizací.
Celkově musíme celou
exkurzi hodnotit velice kladně, neboť jsme se dozvěděli
mnoho nového, zajímavého
a nečekaného. Pokud jste ještě
Anthropos nebo planetárium
v Brně nenavštívili, vřele vám
obojí doporučujeme.

Beseda s paní Tomáškovou
Dne 29.10. 2007 měly třídy
septima a 3. ročník jedinečnou
možnost zúčastnit se v sále VIC
besedy na téma Život a dílo Petra Bezruče.
Petr Bezruč, vlastním jménem Vladimír Vašek, si prý už
jako mladý spisovatelský elév
říkal Starý pán, což dost možná
svědčí o autorově celoživotním
nadhledu sociálně vyspělého
jedince.
V tomto duchu se neslo celé
vyprávění paní Zdeňky, jež si
spisovatelovy sympatie získala

už jako patnáctileté děvče tím, že
velmi netypicky vyprázdnila obsah hrnečku s kávou do mistrova klína. Brzy poté se stala nejen
Bezručovou osobní sekretářkou,
ale také jeho doživotní „vrbou“.
Jejich přátelství se upevnilo
i společnými dlouhými zdravotními procházkami.
Je patrné, že paní Tomášková
od svého vzoru získala mnohé
užitečné poznatky, postoje a názory, které nyní svědomitě a neúnavně předává mladším generacím. Snažila se zejména obhájit

autorův způsob života a přístup
k lidem, jelikož Bezruč na mnohé působil podivínsky, nepřístupně a uzavřeně. Vše vysvětlila jeho životními zkušenostmi,
zážitky a hlavně vrozenou opatrností, pramenící už v problémech jeho otce. Popřela také
jakékoliv pochybnosti o Bezručově autorství Slezských písní.
Za poutavé vyprávění paní
Tomáškové děkujeme.
Veronika Blablová
a Hana Hásová

Pozvánka na dny otevřených dveří
Termíny konání:
Sobota 8. 12. 2007 v době od 9.00 do 12.00 hodin
Sobota 19. 1. 2008 v době od 9.00 do 12.00 hodin
Během obou dnů otevřených dveří si můžete prohlédnout školu, pohovořit s vedením školy, s vyučujícími a studenty, vyzkoušet si test obecných studijních předpokladů a zhlédnout připravený program.

Číslo 12/2007
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Gymnázium v Kojetíně
bude ve školním roce 2008/2009
přijímat 30 žáků do 1. ročníku osmiletého studijního oboru (7941K81) a 30 žáků do 1.
ročníku čtyřletého studijního
oboru (7941K401).
První kolo přijímacího
řízení pro žáky z 5. a z 9.tříd
proběhne 21. dubna 2008.
Všechny uchazeče z 5. tříd
čeká test obecných studijních
předpokladů. Uchazeči z 9.
tříd se studijním prospěchem
do 1,2 u vybraných předmětů

budou přijati bez přijímací
zkoušky. Ostatní uchazeči vypracují test obecných studijních předpokladů. V případě
rovnosti bodů bude dalším
kriteriem pro přijetí ke studiu
úspěšné umístění uchazeče
v okresním či regionálním kole
soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT. Bližší informace
o testech Scio naleznete na
www.scio.cz. Případné dotazy
týkající se přijímacího řízení
Vám rádi zodpovíme u nás na
gymnáziu.

Plesy Gymnázia Kojetín
Stejně jako v loňském roce
se v lednu a únoru uskuteční
dva maturitní plesy. Dne 25.
ledna 2008 budou stužkováni studenti 4. ročníku. K tanci
zahraje skupina Syrinx. Druhý
proběhne dne 8. února 2008
ples studentů oktávy, o hudbu
se postará skupina Kornet.
Obě akce začínají v 19.30
hodin v Sokolovně Kojetín
a vstupné činí 150,- Kč. Je opět

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
studenti i učitelé Gymnázia
Kojetín

Odborné učiliště Křenovice
Informace o možnostech studia
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)

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)

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)

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 přijímacím řízení
splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností,
vědomostí, zájmů a zdravotní
způsobilosti požadované pro
zvolený obor vzdělání v sou-

ladu 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 vzdělá-

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

Odborné učiliště Křenovice 8
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
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, nátělníky, minisukně, …)
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU !!!

Číslo 12/2007
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Městský dům dětí a mládeže
Akce, které se konaly
1. 11. Turnaj ve stolním tenise
pro žáky 2. – 6. tříd proběhl v herně
stolního tenisu. Soutěžit přišlo 16 hráčů.
Poděkování patří panu Mrázkovi za pomoc při organizaci turnaje.
Přijděte si zahrát s námi každé pondělí
od 15.30 hod. do 17.00 hod do herny na
Dudíkovou ulici.

„Třídíme odpady“
Od září 2007 probíhají ve spolupráci
s firmou EKO-KOM ekologické vzdělávací programy pro děti mateřských a základních škol mikroregionu Střední Hané
o třídění odpadů a Gymnázium v Kojetíně.Doposud se programu od září 2007
zúčastnilo 600 dětí.

24. - 27. 10. 2007 Westernový víkend
v Koryčanech
V době podzimních prázdnin se uskutečnila v Hipo Centru Koryčany akce Westernový víkend. Pro účastníky byla připravena
etapová hra na westernové téma. Děti a jejich
maminky si zkusily hod podkovou, stavbu
ohrady pro dobytek, práskání bičem a jiné.
V rámci programu byly zajištěny i projížďky
na koních s kvalifikovaným doprovodem.

15. 11. „Strašidel se nebojíme, my si
na ně posvítíme…“
Ve čtvrtek se přes 80 dětí zúčastnilo
podvečerní vycházky ulicemi města Kojetín. Cesta byla tajemná. Černokněžník
chtěl odjet ze svého hradu, ale strašidla mu
schovala klíče. Děti plnily úkoly a hledaly
klíče u hejkala, kata, vodníka, bílé a černé
paní... Občerstvit se mohli všichni účastníci dobrým čajíkem z „Hospůdky u Peddyho“.
Je potěšující, že i v tak mrazivém dni,
jako byl tento, vyšli za tajemstvím a se světýlkem i rodiče,babičky a dědečci dětí.
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Keramika pro MŠ a ZŠ
Práce s keramickou hlínou je stále
oblíbenou tvořivou činností dětí i dospělých. Od 7. 11. do 16. 11. navštívily
keramickou dílnu děti mateřských a základních škol.
-měddm„Strašidýlkové odpoledne“
Dne 1.listopadu 2007 proběhlo setkání dětí z Klubu Šikulka Stříbrnice trochu
jinak. Místo Elišky, Alenky, Patrika, Lenky, Ondry, Ádi a Lucky přišly do kroužku
strašidla, upíři, čarodějnice a piráti. Celý
sál kulturního domu jsme měli k dispozici, a tak jsme nelenili. Nejdříve si každý vytvořil své strašidelné obydlí, pak se
plnilo deset zapeklitých úkolů a nakonec
zbylo dost času na divoký tanec.
Všichni prokázali, že i tento rok si
zaslouží titul Správné strašidlo.
A. Matějčková

Zpívánky v ZŠ Křenovice
Díky spolupráci MěDDM Kojetín, OÚ
Křenovice a ZŠ a MŠ Křenovice se dne
14. listopadu 2007 jedna ze tříd křenovické školy proměnila ve společenskou místnost. Sešly se zde rodiny ze ZŠ a MŠ Křenovice, aby spolu prožily jedno příjemné
odpoledne plné zpěvu. Písničky, které děti
se svými rodiči měly zazpívat, byly vybrány z předem připravených seznamů diváky
a porotou.
Po rodinném klání se porota (starosta
Křenovic Zdeněk Vrána, ředitelka MěD-

DM Kojetín Marie Beránková a učitel zpěvu a hudby Antonín Ježowicz) odebrala
k rozhodování. A to byl čas na to, aby si
rodiny zazpívaly s harmonikou a společně zahrály hudebně pohybové hry. Zbylo
i místo pro občerstvení, které zajistily maminky a OÚ Křenovice. Na závěr byly předány diplomy a odměny.
Děkujeme všem, kteří se na této akci
podíleli a přispěli tak k rozšiřování živého
zpěvu.
A. Matějčková

Číslo 12/2007
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Kapela Šikulka dětem aneb
„Náš mikroregion Střední Haná“
V měsíci listopadu proběhl na 1. stupni v ZŠ Kojetín,
nám. Míru vzdělávací program
s hudební a vlastivědnou tématikou.
Děti se dovídaly zajímavosti o hanáckém nářečí, kroji
a o oblasti Střední Haná. Atmosféru dokreslovala kapela
Šikulka Stříbrnice, která dětem
zpívala a hrála hanácké písničky. Díky ní se také děti mohly
seznámit s různými nástroji.
Na závěr si děti mohly
ověřit své znalosti vyplněním

pracovního listu. Jako ukázku
uvádíme několik vět, které si
děti zkusily vytvořit v hanáckém nářečí a které do tohoto
pracovního listu napsaly:
Kdebe belo hezke, belo be dobře.
Já pójdo do škole.
Kdebe bele bochte.
Kráva bočí a jí trávo.
Kdebe nepršelo, tak bech šel
ven.
Bela bech bela doma, kdebech
věděla, že bech čekala celou hodinu.
A. Matějčková

Připravujeme:
* 6. 12. „Čertoviny “ – zábavná akce v sále VIC Kojetín
* 8. 12. Vánoční turnaj v šipkách pro děti
*11. – 12. 12. ekologické vzdělávací programy „Třídění odpadů“
- ZŠ Tovačov, Lobodice, Polkovice, Měrovice a Křenovice.
* 13. 12. Vánoční turnaj v bowlingu pro žáky 6. - 7., 8. – 9. tříd
* Kurz keramiky pro mládež a dospělé
* „O vánočního kapra“ – soutěž pro děti
* „ Přišli jsme k Vám na koledu“ - podvečerní posezení s dětskou
písničkou a tanečky.
* Břišní tance pro mládež a dospělé – zahájení v lednu
Přijďte za námi….
Keramika pro rodiče a děti – každý čtvrtek od 15.00 do 16.00
hodin v budově MěDDM ve Ztracené ulici.

Pionýrská skupina Kojetín
LEDOVÁ PRAHA 2008
1. - 3. 2. 2 0 0 8
Pro děti, které se v období pololetních prázdnin chtějí pobavit a také rozšířit své vědomosti o kulturních památkách, je tady Ledová Praha.
Na tuto akci Vás zve Pionýrská skupina Kojetín. Akce je pro děti od 10 do 15 let.
O tomto víkendu budou pro děti zdarma nebo za symbolické vstupné zpřístupněny pražské památky a muzea, ale také bobová dráha a Žižkovská televizní věž (dále pak PRAŽSKÝ HRAD, MUZEUM POLICIE, POŠTOVNÍ MUZEUM, NÁRODNÍ
MUZEUM, NÁRODNÍ GALERIE, MUZEUM HL.MĚSTA PRAHY, BOTANICKÁ ZAHRADA, MUZEUM VOSKOVÝCH
FIGURÍN, ZOO PRAHA).
V letošním roce je nabídka rozšířena o:
návštěvu Divadla kouzel, kde vystoupí Pavel Kožíšek
návštěvu Mořského světa na Výstavišti
prohlídku Martinického paláce na Pražském hradě (mj. Muzeum hracích strojů)
Ubytování na ZŠ v Praze – vzít sebou karimatku a spací pytel.
Děti budou mít na tento víkend zlevněnou jízdenku na MHD za 40,-Kč.
Strava: snídaně a večeře si budeme připravovat sami. V sobotu je zajištěn teplý oběd. Pitný režim po celý víkend.
Odjezd je v pátek ráno 1.února z železniční stanice Kojetín.
Příjezd v neděli 3. 2. (večer) do Kojetína.
Sebou: Spací pytel, karimatku, hrnek nejlépe plecháček, teplé oblečení, malý batůžek, hygienické potřeby, pevnou a teplou
obuv, přezůvky, svačinu na pátek, kapesné cca 200 – 300,-Kč.
Cena za víkend : 800,- Kč (doprava 310,- Kč, ubytování 2 noci 100,- Kč, MHD 40,- Kč, strava 210,- Kč vstupné Divadlo kouzel
50,-Kč, vstupné Mořský svět 60,-Kč, ostatní vstupné 30,-Kč).
Informace: Marek Štětkář tel. 777 709 432 nebo na: www.ledovapraha.cz
Přihlášky od 15.12.2007: Videopůjčovna HANAČKA, Masarykovo nám. 34 Kojetín
nebo Marek Štětkář, Olomoucká 353, 752 01 Kojetín
Akce je pořádána za podpory Ministerstva školství a tělovýchovy
Počet míst je omezen!

Číslo 12/2007
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Kam za kulturou
Prosinec 2007
Nová expozice kojetínského muzea

NOVÉ PŘÍRŮSTKY V DEPOZITÁŘI
KOJETÍNSKÉHO MUZEA
Expozice muzea Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo nám. 8, Kojetín

Adventní koncert
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KOJETÍN
Vystoupí učitelé ZUŠ Kojetín a Barokní orchestr Filosofické
fakulty Masarykovy univerzity v Brně - dirigent Robert Hugo,
Lazaro Cruz – trubka
čtvrtek 6. prosince 2007 – 19.00 hodin
Sokolovna Kojetín

Prodejní výstava obrazů

MIROSLAVA PŘÍHODOVÁ
„PRO KAŽDÉHO NĚCO“
Výstava otevřena od 26. listopadu do 11. ledna 2008
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)

Divadelní pohádka pro děti MŠ Kojetín

HVĚZDNÉ POHÁDKY
Kdo ví čím se živí komety a proč se pletou copánky hvězdám a
taky kam, až dosáhne krk žirafy, na tuto pohádku nemusí chodit. Ale ví to málo kdo. Přijďte ochutnat fantazii noční oblohy a
barevnost dalekých hvězd.
Účinkuje Divadlo Koráb Brno
pondělí 10. prosince 2007 – 10.00 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 30 Kč

Jubilejní festival s číslem deset

HALUZ FEST PART. X
VYPSANÁ FIXA – PARDUBICE Po pěti letech opět na Haluz
festu s novým CD. Zahrají ty největší haluzácké hity jaké jste kdy
mohli slyšet!
DARK GAMBALLE – VYŠKOV
Oficiální křest DVD Běh na dlouhou trať. Kapela se vrátila z planety 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,
20.00 hodin - start koncertů
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.

Tradičně pro účastníky kurzu tanečních

ZÁVĚREČNÁ KOLONA 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

Předsilvestrovský pekelný klubový večer

OPIČÍ GULÁŠ 2
čtvrtek 27. prosince 2007 – 20.00 hodin
Peklo Sokolovny Kojetín

PLESOVÁ SEZÓNA 2008
19. ledna 2008 (sobota) - MYSLIVECKÝ BÁL (pořádá Myslivecké sdružení Kojetín)
25. ledna 2008 (pátek) - PLES GYMNÁZIA KOJETÍN (pořádá Gymnázium Kojetín)
2. února 2008 (sobota) - BUSINESS PLES (pořádá Jarmila Hodanová s generálním sponzorem Gastroma Strabenice)
8. února 2008 (pátek) - PLES GYMNÁZIA KOJETÍN (pořádá Gymnázium Kojetín)
16. února 2008 (sobota) - TRADIČNÍ HANÁCKÉ BÁL (pořádá národopisný soubor Hanácká beseda při MěKS Kojetín)
23. února 2008 (sobota) - DRAČÍ PLES (pořádá Kanoistika Kojetín)
1. března 2008 (sobota) - COUNTRY BÁL (pořádá MěKS Kojetín)
8. března 2003 (sobota) - DĚTSKÝ KARNEVAL (pořádá SRPŠ při ZŠ S. Čecha Kojetín)
místo konání: Sokolovna Kojetín
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Zájezdy v roce 2007-08 ve spolupráci
s CK Marion tour Kroměříž
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
Rok 2008
19. ledna 2008 – Autosalon Vídeň Cena: 810 Kč
1. - 3. února 2008 – Karneval v Benátkách Cena: 1990 Kč
16. února 2008 - ANGELIKA – muzikál Cena: 1070 Kč

Informace: Městské kulturní středisko 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, fotografie, keramika,...) můžete nosit a
odevzdat na MěKS Kojetín do
30. června 2008.
- Práce musí být označeny jménem, adresou a věkem, případně
názvem díla.
- Porota, složená ze členů tvůrčí
skupiny Signál 64, vybere nejlepší práce, které budou oceněny
a vystaveny v galerii VIC Kojetín
ještě v roce 2008.

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.

Z kroniky MěKS
3. listopadu 2007
vyjeli
členové
divadelního souboru Hanácká scéna při
MěKS Kojetín s komedií „Holt
někdo to rád hot“ na další štaci tentokrát do nedalekých Uhřičic.
V 15.30 hodin se nesl sympatickou vískou průvod v kostýmech,
který všechny občany lákal na
úžasné představení (tímto děkujeme paní Drahušce Tobolákové
za povzbuzující hřejivý doping).
Byli jsme velmi překvapeni a po-
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těšeni, že v Uhřičicích (i v takový
čas jako byly Dušičky) je tak velký
zájem o divadlo a skvělé, reagující
publikum. Také bychom chtěli poděkovat panu místostarostovi Jaromíru Křepelkovi a paní Božence
Charvátové za velmi vřelé přijetí
v místním kulturáku, za bohaté
a výtečné občerstvení a kytičky.
Do tak milé společnosti se vždy
budeme velmi rádi vracet.
P.S. Hrálo se nám skvěle!
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5. listopadu 2007
jsme do sálu Sokolovny Kojetín pozvali
profesionální divadlo z Prahy. Do poloviny zaplněné hlediště s nadšením očekávalo
příchod populárního představitele pohádkových princů a principála Divadla Illussion Praha Pavla Trávníčka, který se svými
divadelními kolegy a kolegyněmi přivezl
na naše prkna, jež znamenají svět, adaptaci
slavného příběhu, parodii Čachtická paní
aneb Co všechno se vejde do vany. Zrcadlem, které kdysi patřilo nevalně proslavené
uherské šlěchtičně 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.
Hlavních rolí v hudební komedii se ujali Pavel Trávníček, démonická Kateřina Kornová,
Michal Gulyáš, Jaroslav Sypal, Uršula Kluková a Monika Fialková. Režii měl na starosti
netradičně Pavel Trávníček. Musím konstatovat, že nás pořadatele toto představení
nenadchlo (v rámci kojetínské přehlídky,
kde se představují amatérská divadla, vidíme
hodnotnější a kvalitnější představení). Velmi nás zklamalo zjištění, že kdysi výborný
a oblíbený herec spadl pod hranici vkusu
k lascivnímu se podbízení. Úprky návštěvníků během představení i během přestávky vypovídají za vše. P.S. Bez dalšího komentáře...

7. listopadu 2007
se konala prodloužená kurzu tanečních, který navštěvují nejen studenti místního gymnázia. Od 17. hodiny se sál sokolovny zaplnil ustrojenými účastníky kurzu,
na které se přišli poprvé podívat jejich rodiče, aby zjistili, jaké tance se za šest lekcí naučili. Velkou motivací a inspirací pro všechny bylo vystoupení dvou párů z Přerovské
taneční školy, které předvedly ukázku standartních i latinskoamerických tanců.
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9. listopadu 2007
páteční večer jsme opět trávili v příjemné společnosti cimbálové muziky Dubina
z Kroměříže. Večer se nesl v tradičním duchu krásných lidových písniček, veselých
tanců a dobrého vínečka. Kdo do sálu VIC
Kojetín v pátek zamířil, ničeho nelitoval.

10. listopadu 2007
tento den pro Kojetín znamenal druhý
ročník hudebního indoor festu RES PUBLICA. Už z plakátu bylo možné vyčíst, že
pro návštěvníky bude připravena hlavní
Hip Hop Stage a supportem jí bude Drum
& Bass Stage. Fanoušci hip-hopové kultury mohli za večer zhlédnout exhibici break
dance v podání Hollywood Stars a o electric boogie se postaral Zdeněk Barták. Za
gramofony se vystřídali 3 party djs: brněnský Maztah, olomoucký DTonate a místní DJ Era. Na mikrofonu jste mohli slyšet
lokální crew Techtle Mechtle a Kaayeahs.
Headlinerem byl brněnský mc a freestyler TAFROB, který předvedl show ze svého debutového alba „Není co ztratit“. Pro
příznivce D’N’B bylo v pozoru 6 party djs:
Ramires, Ni-Gazz, Bek, Blabla, Proky a Sethi. Dík patří všem, kteří dorazili a vytvořili skvělou atmosféru Res Publica vol. 2.

15. listopadu 2007
pravděpodobně naposledy v tomto
roce vyrazil divadelní soubor Hanácká
scéna při MěKS Kojetín s komedií „Holt
někdo to rád hot“ do sálu kulturního
domu v Záříčí. Vystoupení sice nedopadlo
podle našich představ a očekávání (výbuchy smíchu herců během představení nejsou příliš profesionální), ale na druhou
stranu jsme přece amatéři a hrajeme pro
zábavu diváků i nás samotných. Snad
nám tedy Záříčáci odpustí malé prohřešky (ještě že s námi nejel náš rejža!). Vřelé

přijetí starostou obce i místními občany
se nedá popsat slovy. Na své si přišly hlavně naše chuťové buňky a prázdné herecké
žaludky, neboť postaráno o nás bylo přímo „ministersky“. Děkujeme tímto panu
starostovi Václavu Karhánkovi za fandovství (naše představení už viděl potřetí),
pohoštění a výtečný kryštofův guláš. Rádi
do Záříčí přijedeme i příště.

17. listopadu 2007
se konal pekelný klubový společný
jam kapel Sto chutí a Veselá zhouba. Tyto
dvě prostějovské kapelky spojily své nástroje, aparáty, zpěvy a večer v pekle pěkně
rozjely ve velké bubnové show, kdy v jednu
chvíli bubnovalo až 5 bubeníků najednou.
Kdo přišel, zažil neopakovatelný a jedinečný zážitek.
18. listopadu 2007
se v místní sokolovně uskutečnila poslední víkendová pohádka pro děti v tomto roce - pohádka O statečném Ivanovi
v podání Divadla Tramtárie z Olomouce.
Jednalo se o veselou pohádku pro celou
rodinu zpracovanou na motivy klasických ruských pohádek. Napůl činoherní
a napůl loutkové představení vyprávělo
příběh o venkovanovi Ivanovi, kterému tři
sudičky předpověděly, že se utká s drakem
Smrtihlavem a vezme si za ženu krásnou
princeznu Vasilisu. Na své dobrodružné
cestě křížem krážem po ruském carství
narazil Ivan na Babu Jagu, trpaslíka, draka
i hrozného Kostěje Nesmrtelného. A jak
to v pohádkách končí - zazvonil zvonec
a byla svatba.

20. listopadu 2007
se sešli členové Hanácké scény Kojetín
na tzv. předvánočním přátelském setkání
v rámci svých zkoušek. Samozřejmě se bi-
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lancovalo a vzpomínalo na uplynulý divadelně plodný rok a zároveň byla zahájena
nová divadelní sezóna, do které by měla
Hanácká scéna vstoupit s novou komedií
Williama Shakespeareho „Večer tříkrálový aneb Cokoliv chcete“, opět pod režijní taktovkou brněnského herce Radima
Korába. V rámci setkání se promítal film
o W. Shakesperovi, aby si všichni udělali
obrázek o době v které W. S. žil, pochopili psychologii jeho postav, o kterých psal,
všimli si jazyka a stylu hraní. Režisér nám
sdělil svou představu o nové hře, o scéně,
o kostýmech, o postavách, vybral hlavní
představitele a rozdal další vedlejší role.
Popřejme tedy Hanácké scéně, nechť další
divadelní rok je ještě úspěšnější než ten letošní. P.S. Stále jsou dveře otevřeny, pro ty,
kteří mají chuť si zahrát divadlo. Čeká na
ně dobrá parta lidí, zapálená pro věc!

22. listopadu 2007
vystoupila v místní Sokolovně populární travesti skupina Screamers s pořadem
A jedeme dál... Managerem a konferenciérem skupiny je Ladislav Černý, který zároveň při vystoupeních v duetech předvádí
mužské role. Jarda, uměleckým jménem
Lili ve svém vystoupení předvádí skladby
Evy Pilarové, Hany Zagorové, Hany Hegerové, Jarmily Šulákové, Edith Piaf a dalších
tak, že jsou věrnou kopií. Lukáš, uměleckým jménem Paula, má ve svém programu
písničky Heleny Vondráčkové, Ilony Czákové, Marcely Holanové, Petry Janů, Lucie
Bílé, Céline Dione a dalších. Své vystoupení
doplňuje kostýmy, které jsou originály a v
očích mnoha žen vzbuzují obdiv. Alexandr,
uměleckým jménem Saša svojí nevelkou
postavou dokáže na jevišti ztvárnit Tinu
Turner, Heidi Janků, Daru Rolins, Báru Basikovou, Věru Bílou a spoustu komických
scének. Sergej, uměleckým jménem Valerie, který rozšířil skupinu v roce 1998, vyniká skvělým pohybem a procítěností předváděných skladeb. V jeho vystoupení máte
možnost shlédnout Cher, Marlene Dietrich,
Allu Pugačevu, Věru Špinarovou a spoustu
ruských lidových skladeb. Svá vystoupení
doplňuje živým zpěvem převážně skladeb
Marlene Dietrich. Vojta, uměleckým jménem Nadja, který je v pořadí posledním
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příchozím do skupiny v roce 2001, vystupuje jako moderátorka, s velice dobrým parodováním Haliny Pawlovské.

24. listopadu 2007
se konalo přátelské setkání členů a příznivců tvůrčí skupiny Signál 64. Všechny
zúčastněné přivítal vedoucí skupiny Jaroslav Kačírek, který také zhodnotil uplynulý tvůrčí rok skupiny - výzdoba Hotelu
Pivovar obrazy a fotografiemi členů skupiny, výstavy Jaroslava Hebnara v Kojetíně
a v Kroměříži, nová klubovna v prostorách
1. patra Sokolovny... Vzpomněla se i smutná a bolestná událost, kdy nás v letošním
roce opustil dlouholetý vedoucí a zakládající člen skupiny pan Svatopluk Spáčil. Jeho
osobu a jeho nezapomenutelnou tvorbu si
všichni členové připomněli promítnutím
filmu Pozor natáčíme. Signálníci si stanovili úkoly a naplánovali aktivity na rok
2008 - výtvarná soutěž pro mladé talenty na téma „Svět kolem nás“, dvě výstavy
v galerii VIC Kojetín, dokončení rozpracovaného filmu Svatopluka Spáčila, rozšíření vybavení klubovny o černou komorou
na výrobu fotografií a otevření dvou kurzů
- výtvarné umění a fotokroužek. Přejeme
tvůrčí skupině mnoho výtvarných počinů
i v roce 2008 a co nejvíce nových nadaných
příznivců a členů.

podle jednotlivých provincií a z jejich nejkrásnějších lokalit nabídl Havanu, přírodní
rezervace Viňales a Las Terrazas, Zátoku
sviní, historický Trinidad, divoké pláže nad
Holguínem, Santiago de Cuba i nejvyšší
hory Pico Turquino a Pico Cuba. Zvýšenou
pozornost věnovali autoři pořadu Martin
Dufek a Vráťa Kratochvíl, kteří zde pobývali
v lednu 2006, kubánské hudební scéně a s ní
ruku v ruce jdoucím tanečním dýchánkům
v podvečerních ulicích kubánských měst.
Raritě, starým americkým autům prohánějícím se po ulicích kubánských měst, po
kterých dnes touží řada sběratelů z celého
světa, byl také věnován prostor a komentář
se nevyhnul ani neuvěřitelným pikantnostem ze současného kubánského hospodářského a politického modelu. Pořad trval 90
minut a byl doplněn 350 diapozitivy z celé
oblasti; čtyřmi videovstupy z různých oblastí života na Kubě, audionahrávkami zvuků přírody, kubánské španělštiny a místní
lidové i populární hudby.

26. listopadu 2007
byla otevřena prodejní výstava obrazů (pastelů) autorky Miroslavy Příhodové. Miroslava Příhodová se narodila dne
17. prosince 1982 v městečku Šternberk
v okrese Olomouc. Bydlí v malebné vesničce Paseka v podhůří nízkého Jeseníku.
První dotyky s uměním měla na Základní
umělecké škole v Uničově. Vášeň k výtvarnu jí zůstala, ale musela se podělit o popřední místa v jejím životě se skripty na
Vysoké škole Báňské v Ostravě, kde promovala jako stavební inženýr v roce 2006.
Věda ji zlákala až na sousední Slovensko,
kde momentálně působí jako doktorandka
na Stavební fakultě v Bratislavě. Umění ale
stále zůstalo důležitou součástí jejího života. Prostřednictvím této výstavy se chce
s Vámi podělit se svou zálibou.
-svah-

26. listopadu 2007
po roční pauze přijeli opět do kojetínské
Sokolovny Pohodáři z Pelhřimova, aby se
s místními žáky základních škol a studenty
gymnázia podělili o své poznatky a zážitky
z cest po Kubě. Pořad si dal za cíl ukázat
krásy i negativa této velmi kontroverzně
vedené ostrovní země. Pořad byl rozdělen
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Informace pro čtenáře
Kojetínského zpravodaje

Pracovnice Městského kulturního střediska Kojetín
vám všem přejí
příjemné prožití svátků vánočních
a šťastný vstup do Nového roku 2008.

V roce 2008 dojde k zásadním změnám ve stylu zpracování měsíčníku Kojetínský zpravodaj. Veškeré grafické úpravy,
zpracování a práce s nimi spojené budou
prováděny a zpracovávány přímo na Městském kulturním středisku Kojetín.
Uzávěrky jednotlivých čísel budou vždy
do 20. předešlého měsíce. Své příspěvky
(články, inzerci, reklamy, blahopřání, vzpomínky, informace, oznámení...) zasílejte na
adresu: zastupce@meks.kojetin.cz, písemně
poštou nebo osobně na adresu MěKS Kojetín (sokolovna – boční vchod), nám. Republiky 1033, 752 01 Kojetín.

Kalendárium
4. 12. Narodil se Norbert Grund, český malíř období rokoka.
Proslul malbou nádherných obrazů malých formátů, které evokovaly svým námětem vysněnou idylu, tak jak si ji představovali lidé
té doby. (1717 – 290 let).

17. 12. Narodil se Josef Lada, český malíř a ilustrátor. Jeho
nejslavnější postavičkou, kterou stvořil, je kocourek Mikeš ševců
z Hrusic. Dále přispíval do mnoha satirických časopisů mj.: Šibeničky, Rašple aj. (1887 – 120 let).

5. 12. Na žádost císařovny Marie Terezie bylo biskupství
v Olomouci povýšeno na arcibiskupství. Tato duchovní instituce
existuje dodnes. (1777 – 340 let).

18. 12. Narodil se Jan Evangelista Purkyně, český lékař a biolog. Člen několika učených společností, proslul objevy v oblasti
buněčných struktur. Slavným se stal i jeho syn Karel, talentovaný
malíř. (1787 – 220 let).

6. 12. Narodil se Jiří Kodet, český herec, pocházející ze slavné
herecké dynastie. Představitel výrazných rolí v divadle i ve filmu.
Jeho nejslavnější rolí byl Chlestakov v Gogolově „Revizoru“ v Činoherním klubu. (1937 – 70 let).
9. 12. Ve Znojmě zemřel císař a král Zikmund Lucemburský.
Vymřela jím dynastie Lucemburků v mužské linii. (1437 – 570 let).
10. 12. Narodil se César Frank, francouzský hudební skladatel. Je autorem mnoha skladeb, převážně chrámové a duchovní
hudby. (1822 – 185 let).
11. 12. Narodil se Paul Abadie, francouzský architekt. Dle
jeho projektů bylo realizováno několik staveb. Nejznámější z nich
je chrám Sacké – Coeure v Paříži.(1812 – 195 let).
12. 12. Narodil se Jiří Mahen, český dramatik a spisovatel.
Působil jako dramaturg Národního divadla i jako novinář. Dílo:
Kamarádi svobody, Jánošík, Dezertér aj.(1882 – 125 let).

21. 12. Narodil se Heinrich Böll, německý spisovatel, nositel
Nobelovy ceny, přesvědčený antifašista. Dílo: Klaunovy názory,
Dům bez pána aj. (1917 – 90 let).
25. 12. Narodil se Josef Kostohryz, český spisovatel a překladatel. Autor řady básnických sbírek, po roce 1948 byl zatčen
a vězněn. Dílo: Přísný obraz, Prameny aj. (1907 – 100 let).
27. 12. Českým králem byl zvolen Albrecht Rakouský z rodu
Habsburků. Poměrně záhy zemřel a následníkem trůnu se stal
jeho syn Ladislav Pohrobek. (1437 – 570 let).
28. 12. Zemřel Maurice Ravel, francouzský skladatel. Je autorem mnoha slavných skladeb,nejslavnější jsou Bolero a Španělská
rapsodie. (1937 – 70 let).
31. 12. Narodil se Anthony Hopkins, charismatický britský
herec velšského původu. Mimo jiné držitel Oskara za roli ve filmu
Mlčení jehňátek. (1937 – 70 let).

13. 12. Narodil se Heinrich Heine, německý básník žijící
v Paříži. Představitel romantismu i satirického směru v literatuře.
V díle Německo, zimní pohádka zesměšnil společenské poměry
v této zemi. (1797 – 210 let).
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Církev československá husitská
Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké duchem
Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu a v podání starokřesťanském, našemu národu pak zachován jest hnutím husitským,
českobratrským a dalším úsilím reformačním.

NÁBOŽENSKÁ OBEC KOJETÍN A TOVAČOV
Program setkání v prosinci 2007
Motto: „O Vánocích se Bůh dotýká srdce člověka.“
2.12.2007 Neděle – 1. adventní: bohoslužby od 10.00 hod. v Husově sboru
3.12.2007 Pondělí – duchovní výchova od 13.30 hod. na ZŠ Svat. Čecha (9.A.)
4.12.2007 Úterý – biblická hodina od 15.00 hod. v DD Tovačov (společenská místnost)
5.12.2007 Středa – duchovní výchova od 13.30 hod. na ZŠ Sladovní ul. (8.tř.)
5.12.2007 Středa – modlitba Taizé od 18.00 hod. v Husově sboru
6.12.2007 Čtvrtek – biblická hodina od 18.00 hod. na faře (Družstevní 1305)
9.12.2007 Neděle – 2. adventní: bohoslužby od 8.15 hod. ve Skalce (sál Obecního domu)
9.12.2007 Neděle – 2. adventní: bohoslužby od 10.00 hod. v Husově sboru
7.12.2007 Středa – modlitba Taizé od 18.00 hod. v Husově sboru
10.12.2007 Pondělí – duchovní výchova od 13.30 hod. na ZŠ Svat. Čecha (9.A.)
12.12.2007 Středa – duchovní výchova od 13.30 hod. na ZŠ Sladovní ul. (8.tř.)
12.12.2007 Středa – modlitba Taizé od 18.00 hod. v Husově sboru
13.12.2007 Čtvrtek – biblická hodina od 18.00 hod. na faře (Družstevní 1305)
16.12.2007 Neděle – 3. adventní: bohoslužby od 8.15 hod. v Polovicích (Obřadní síň
Obecního úřadu)
16.12.2007 Neděle – 3. adventní: bohoslužby od 10.00 hod. v Husově sboru
17.12.2007 Pondělí – duchovní výchova od 13.30 hod. na ZŠ Svat. Čecha (9.A.)
19.12.2007 Středa – duchovní výchova od 13.30 hod. na ZŠ Sladovní ul. (8.tř.)
19.12.2007 Středa – modlitba Taizé od 18.00 hod. v Husově sboru
20.12.2007 Čtvrtek – biblická hodina od 18.00 hod. na faře (Družstevní 1305)
23.12.2007 Neděle – 4. adventní: bohoslužby od 10.00 hod. v Husově sboru
24.12.2007 Pondělí – Štědrý den: půlnoční bohoslužby od 22.00 hod. v Husově sboru
25.12.2007 Úterý – Boží hod Vánoční: bohoslužby od 8.15 hod. ve Skalce (sál Obecního
domu)
26.12.2007 Středa – Sv. Štěpána: bohoslužby od 10.00 hod. v Husově sboru
27.12.2007 Čtvrtek – biblická hodina spojená s modlitbou Taizé od 18.00 hod. na faře
(Družstevní 1305)
30.12.2007 Neděle – rozloučení se starým rokem: bohoslužby od 10.00 hod. v Husově sboru
Změna programu vyhrazena. Podrobnější informace a aktuální časy konání setkání i
mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách: http://ccshkojetin.wz.cz/

Sváteční slovo z Janova evangelia
(podle novokralického překladu):
„Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo
u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj
a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl
život a ten život byl světlem lidí. A to světlo
svítí ve tmě, a tma je nepohltila. Od Boha
byl poslán člověk jménem Jan. Přišel kvůli
svědectví, svědčit o tom Světle, aby všichni
uvěřili skrze něj. On nebyl to Světlo, ale přišel, aby o Světle vydal svědectví. Tento byl
to pravé Světlo osvěcující každého člověka
přicházejícího na svět. Byl na světě, a svět
povstal skrze něj, a svět ho nepoznal. Přišel
do svého vlastního, a jeho vlastní ho nepřijali. Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být

Číslo 12/2007

Božími dětmi - všem těm, kdo věří v jeho
jméno. Takoví nejsou narozeni z krve, ani
z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. To
Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás.
Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má
od Otce jednorozený Syn, plný milosti a
pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal:
„Toto je ten, o němž jsem řekl: Ten, který
přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl
dříve než já.“ Z jeho plnosti jsme všichni
přijali, a sice milost za milost. Zákon byl
vydán skrze Mojžíše, milost a pravda však
přišla skrze Ježíše Krista.“
Jan 1,1-17

Církev
římskokatolická
Přehled vánočních bohoslužeb v Kojetíně, kostel Nanebevzetí Panny Marie
2007
po 24. 12. – 15.00 mše svatá pro děti
22.00 bohoslužba slova
út 25. 12. – 9.00 mše svatá
14.00 adorace
14.00 – 17.00 otevření kostela
st 26. 12. – 9.00 mše svatá
14.00 – 17.00 otevření kostela
14.30 – vánoční hra dětí
pá 28. 12. – 18.00 mše svatá
so 29. 12. – 18.00 mše svatá
ne 30. 12. – 9.00 mše svatá
14.00 – 17.00 otevření kostela
po 31. 12. – 17.00 mše svatá
23.00 – adorace
út 1. 1. 2008 – 9.00 mše svatá
14.00 – 17.00 otevření kostela
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Kojetínský rodák a Ďáblova bible

Codex gigas, nazývaný
podle jedné ze svých ilustrací
též Ďáblova bible, je se svými
rozměry 100 x 60 cm a váhou
75 kg považován za největší
středověký rukopis. Výzkumy ukazují, že jej celý napsal
a iluminoval jeden písař a kniha tak byla jeho celoživotním
dílem – jednomu člověku výroba trvala 20-30 let. Ačkoliv
kodex vznikl na přelomu 12.
a 13. století v Čechách a až do
poloviny 17. stol. byl součástí
klášterních knihoven benediktinů v Podlažicích, Broumově a Břevnově, v současné
době jej jako kořist třicetileté
války vlastní Švédská královská knihovna. Za více než 350
let opustila kniha Švédsko jen
třikrát: v r. 1970 byla zapůjčena
do USA, v r. 1999 do Německa a letos do České republiky.
Výstava Codexu gigas probíhá
v budově Národní knihovny
v pražském Klementinu od
září 2007 do ledna 2008 a podle majitele rukopisu jde o jeho
poslední cestu mimo Švédsko
– kodex již nikam zapůjčen
nebude. Pro ty, kdo se do Prahy nedostanou, však existuje
i možnost nahlédnout do rukopisu v elektronické podobě
– Švédská královská knihovna
nabízí digitalizovanou knihu na svých stránkách www.
kb.se/codex-gigas/cze a kromě
samotného rukopisu nás může
překvapit i bezchybná čeština,
kterou je zde shrnuta historie
i popis kodexu.
Proč by však tyto informace měly zajímat i vás, čtenáře
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a čtenářky Kojetínského zpravodaje? Jeden důvod a souvislost Codexu gigas s Kojetínem
zde přeci existuje: je jím osoba
našeho významného rodáka
dr. Bedy Dudíka (1815-1890),
moravského historiografa a
čestného opata třebíčského.
Dudík je znám především jako
autor dvanáctisvazkového díla
Mährens allgemeine Geschichte („Obecné dějiny Moravy“;
1860-1888), ve kterém došel
až do r. 1350 a které rozsahem
i množstvím prozkoumaného
materiálu předčí Palackého Dějiny národa českého v Čechách
i v Moravě. Nás však bude nyní
zajímat jiná oblast Dudíkova
zájmu, bádání v českých rukopisech ukradených za třicetileté
války. Kvůli těmto výzkumům
Dudík podnikl i dvě cesty do
Švédska a při první z nich, v r.
1851, se zde setkal s Codexem
gigas; svědectvím o tom je i zápis, který do knihy učinil.
Nejprve si však připomeňme několik historických údajů
ze života významného kojetínského rodáka.
Nejstarší syn Vincence Dudíka a jeho manželky Magdaleny, František Dudík, se narodil
29. ledna 1815. Z jeho osmi
sourozenců stojí za zmínku
alespoň sestra Josefa, provdaná Mildnerová, která spolu
s dcerou Marií založila v Kojetíně nadaci na podporu kláštera milosrdných sester a sirotčince, a bratr Eduard, který byl
v letech 1882-1889 starostou
města Kojetína.
Po absolvování piaristického gymnázia v Kroměříži
nastoupil František Dudík na
filozofické učiliště v Brně. Jedním z jeho profesorů zde byl i
benediktinský mnich a historik
Gregor Wolny. Pod jeho vlivem
se František nejen začal věnovat studiu dějin, ale v r. 1836 též
vstoupil do rajhradského benediktinského kláštera a přijal
zde jméno Beda po anglickém
světci, teologovi a historikovi z
8. století. Doktorát filozofie zís-

kal Dudík v r. 1840 v Olomouci
a v témže roce byl vysvěcen na
kněze. Poté se vrací do Brna,
kde začíná vyučovat historii.
Od r. 1848 se věnoval dějinám rajhradského kláštera
a první svazek s názvem Geschichte des Benediktiner-Stiftes Raygern im Markgrafthum
Mähren („Dějiny benediktinského kláštera v Rajhradě
v markrabství moravském“) vyšel o rok později v Brně. Práci
na druhém svazku však musel
přerušit, neboť byl moravským
zemským výborem pověřen,
aby navštívil Švédsko a sestavil
soupis knih a listin, které byly
odvezeny za třicetileté války.
Kromě toho zde opsal 36 archů
různých pramenů a ve švédských knihovnách objevil důležité materiály k dějinám českých zemí. Důkladnou zprávu
o výsledcích cesty podal v knize
Forschungen in Schweden für
Mährens Geschichte („Švédský
výzkum k dějinám Moravy“,
1852).
Zalistujeme-li nyní v elektronické podobě Codexu gigas
(a jinak to ani nejde, samotná
kniha je v Praze vystavována
pod vitrínou a pochopitelně je
přísně střežena) a podíváme-li
se na přední stranu listu 312
(312r), nalezneme v jeho pravé dolním rohu zmíněný zápis.
Jeho podobu ukazuje obrázek,
můžeme jej zde i přepsat:
Dr. Beda Dudík monachus
Ord. S. P. Benedicti /monasterii Rayhradensis in Morauia
codicem/ hunc aliquando
matri meae, monasterio Breu
/nouiensi pertinentem lustraui
temp. aestat./ A. D. 1851.
Překlad latinského textu by
pak mohl znít třeba takto:
Dr. Beda Dudík, mnich be-

nediktinského řádu z kláštera
v Rajhradě na Moravě: tento
kodex, který dříve patřil mému
mateřskému klášteru v Břevnově, jsem zkoumal v létě r. 1851.
Text je tedy svědectvím
o Dudíkově práci ve švédských
archivech a zároveň ukazuje, že
se u nás o kodexu vědělo – ať
už jako historik zabývající se
rukopisnými památkami, tak
jako mnich řádu, kterému kniha patřila, znal Dudík Codex
gigas i jeho historii.
Aby mohla být švédská kořist prozkoumána v úplnosti,
bylo třeba zjistit, které české
knihy odvezla švédská královna Kristina r. 1654 do Říma. Za
tímto účelem byl Beda Dudík
vyslán, aby v letech 1852-53
bádal v archivech na Monte
Cassinu a ve Vatikánu. I zde se
mu povedlo nalézt množství
cenného materiálu pro české
dějiny a výsledky představil ve
dvou svazcích knihy Iter romanum („Římská cesta“, 1855).
V r. 1877 byl do Švédska vyslán
znovu a vyjednal zde navrácení
jedenadvacíti českých rukopisů, čímž byla jeho práce v této
oblasti završena.
Zdravotní potíže přinutily po r. 1880 Dudíka zmírnit
pracovní tempo, přesto dále
pokračoval v práci na Dějinách
Moravy. Po záchvatu mrtvice r.
1888 už neopustil rajhradský
klášter a zemřel zde 18. ledna
1890, krátce před svými 75.
narozeninami. Jak monumentální Dějiny Moravy, tak jeho
veliký přínos pro historické
bádání v odvezených rukopisných památkách našich zemí
z něj však navždy činí jednoho
z nejvýznamnějších moravských historiků.
Jiří Gračka
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TJ Sokol Kojetín
vyhlašuje lyžařské výcvikové zájezdy 2008, a to v následujících kategoriích:
1) Kurz „A“ (začátečníci) - Kurz je určen dětem ve věku 7-14 let
Kurz „B“ (pokročilí) – Kurz je určen pro děti ve věku 7-14 let.
- kurzů se mohou zúčastnit i rodiče, zejména začátečníků
- předpokládané náklady činí 1.300,- Kč
- kurzy vedou cvičitelé lyžování
2) Kurz „C“ (turisté) – Zájezd je určen zájemcům o sjezdové lyžování, o lyžování na běžkách ve věku 15 let a starší, mladší
po dohodě s vedením (to jen v případě, mají-li s sebou starší doprovod, který za ně zodpovídá po dobu zájezdu).
- vklad na 5 zájezdů činí 1.300,- Kč
3) Lyžařská školička – určeno především dětem předškolního věku a 1. ročníku základní školy v doprovodu rodičů (rodiče
mohou být nelyžaři)
- náklady: dítě 600,- Kč, doprovod 450,- Kč
Přihlášky a informace naleznete ve Vzdělávacím a informačním centru (Masarykovo náměstí 8, Kojetín, tel.: 581 202 202 nebo
774 001 403), kde je můžete odevzdat spolu se zaplacením vkladu na výcvik do 17. prosince 2007.
Další informace budou zveřejňovány na nástěnce TJ Sokol Kojetín v Tyršově ulici.

Ze sportu
Stolní tenisté za polovinou podzimní částí soutěže
Nastal čas, abychom zhodnotili činnost družstev oddílu
stolního tenisu po odehraných
8 kolech soutěží.
„A“ družstvo, které hraje
krajskou soutěž, se musí letos
obejít bez jednoho hráče základní sestavy, Bohdana Malého, který před začátkem soutěží
oznámil absenci pro letošní ročník. Tím nastala pro družstvo
těžká situace, kdy má k dispozici
pouze 3 hráče pro tuto soutěž
a s Vlastou Orságem pro kraj
ještě počítat nemůže. Proto musí
zaskakovat Jirka Kilhof nebo
Martin Pištělák. I přes tyto komplikace není situace družstva
v tabulce špatná, neboť je družstvo na 8. místě, když 1 zápas
vyhráli, 2 venku remizovali a 4
prohráli, a to s družstvy, které
se pohybují na prvních místech,
nejtěsnějším rozdílem 8-10.
„B“ družstvo hraje I. třídu
regionálního přeboru a je stále na 1. místě. Spekulovalo se,
že soutěž vyhraje „B“ družstvo
Sigmy Hranice, které sestoupilo
z krajské soutěže, ale to už má 2
porážky a 1 remízu s naším „B“
družstvem, kdy prohrálo 6-12.
Pro letošní sezónu jsme udělali změnu, kdy Jaroslav huďka přešel do „C“ družstva. „B“
družstvo z 8 zápasů vyhrálo 6
a 2krát remizovalo v Lipníku
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nad Bečvou a v Přerově.
„C“ družstvo, které hraje
II. třídu regionálního přeboru,
je suverénně na 1. místě, kdy
všech 8 utkání vyhrálo. Toto
družstvo je velice vyrovnané
(všichni hráči mají průměr
90% vítězných utkání)
„D“ družstvo má letos nejlepšího hráče Jaroslava Štrunce,
který v odehraných 8 zápasech
získal všech 32 vítězných utkání. Družstvo doplňují ostatní
členové oddílu a je v současné
době na 2. místě III. třídy regionálního přeboru , když z odehraných 8 utkání 6 vyhráli a 2
prohráli.
Hodnocení jednotlivých
hráčů:
1) „A“ družstvo – zde si suverénně vede Jakub Odehnal,
který ze 4 zápasů získal plný
počet bodů (4 body) , Prokeš,
Zítka s střídající Kilhof se drží
na průměru.
2) „B“ družstvo – ve složení Kilhof, Orság, Vrtěl a Frühbauer je výkonnostně vyrovnané a nikdo nemá žádné
výkonnostní rozdíly.
3) „C“ družstvo – ve složení
Huťka, Pištělák, Dujava a Florián je rovněž výkonnostně vyrovnané.
4) „D“ družstvo – má suverénního Štrunce a s ním letos

začali hrát Slávek Šponar, Zdeněk Horák a Ruda Frydrych.
Další činnosti:
oddíl organizoval spolu s
MěDDM turnaj mládeže, kte-

rého se zúčastnilo 17 chlapců
ve 2 kategoriích.
Dne 1. prosince 2007 uspořádá v naší herně turnaj zaměstnanců ČSD stanice Kojetín.

pozn.: v tabulce má „D“ družstvo nejhorší skóre, ale právě s těmito družstvy svá utkání vyhráli.
V tabulkách regionálních přeborů jsou pouze družstva na prvních 5 místech ze 14 v každé soutěži.
Zdeněk Mrázek, předseda oddílu
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Inzerce

JELEN – SRNEC nebo KANEC?
odpověď na dilema najdete v jídelním lístku
HOTELU PIVOVAR ve dnech
pátek 30. 11. až neděle 2. 12. 2007
Předkrm:
Zvěřinová terinka s bylinkami, toust
Polévka:
Šumavská cibulačka s krutónky

Minutky:
Jelení steak s brusinkovou omáčkou
Jelení řezy se smetanovo – vínovým přelivem a pošírovaným jablíčkem
Srnčí řízečky v žampionovém těstíčku, zdobené tomatem
Směs zvěřinových nudliček se zeleninou a borovičkou či calvádosem
Smažená kapsa pikantní, plněná šunkou a anglickou slaninou

Jídla:
Špikovaná srnčí plec na smetaně, podávaná s brusinkami, knedlíková variace Moučník:
Čokoládová buchtička se šlehačkou
Jelení guláš s cibulkou, karlovarský knedlík
Tvarohová pěna s kávovým korpusem a ovocem
Pečené kostky z kančího masa, kysané zelí, houskový knedlík
Červená přívlastková vína moravské provenience
Káva od italské společnosti Pascucci
Čepované nealko pivo CLAUSTHALLER
Čepované kvasnicové pivo SCHÖFFERHOFER

Objednávky a rezervace stolů na tel: 581 277 882, e - mailu: hotel@pivovar.kojetin.cz
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Koupím garáž v Kojetíně,
popř. pozemek na její výstavbu.
Odměním i toho, kdo dá tip
na prodejce garáže.
mobil 607 185 265,
e-mail zednar@seznam.cz

Historické fotografie Kojetína a mikroregionu

Podoba radnice od
Tyršovy ulice kolem
roku 1988

První svoz popelnic v Kojetíně zachytil v roce 1961
pan František Fiury

Číslo 12/2007

Stavba domu Masarykovo nám.
č.p. 54 v 60. letech

Stejný pohled na
radnici, tentokrát
při požáru dne
9.8.1995
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Překážkové závody ve Včelíně v 60. letech

Okolí Předního rybníka (tzv. Cholerák) v 60. letech
vybral a uspořádal: J. Šírek

Společenská kronika

Vzpomínky
Dne 28.12.2007 vzpomeneme 1. výročí úmrtí našeho dědečka, tatínka, manžela, pana Juliuse Šmidy z Kojetína. S láskou vzpomínají manželka a děti
s rodinami.

Vítání dětí

Patrik Hanák

V sobotu 24. listopadu 2007 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti

Blahopřejeme
Lukáš Horňák

David Skácelík

Jan Šivák

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
kultury pod reg. č. E 12649/2000. Tisk, grafická úprava a sazba: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav. Za podepsané články i zkratkou si zodpovídají
autoři sami, uvedené názory nemusí být totožné s názory redakce.
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