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Úvodní slovo
V minulém čísle KZ jsme
nad několika fotografiemi loňské zimy s trochou nostalgie
vzpomínali na dlouhou zimu
2005/2006. Při teplotách mnohde dosahujících až 15 stupňů nad
nulou jsme už zimu ani neočekávali. Leč po větrné smršti, která
se přehnala kolem 18. - 19. ledna
přes většinu západní a střední
Evropy a zanechala (naštěstí ne
v Kojetíně) značné škody i oběti
na životech, zima opravdu dorazila. Pořádná sněhová nadílka
zasypala od 23. do 25. ledna celé
české území, nepotěšila řidiče,
ale určitě přinesla naději lyžařům a provozovatelům vleků,
kteří již v obrat nedoufali a vyčíslovali miliónové ztráty.
Nevím, jak Vám, mně ale
připadá, že extrémy počasí jsou
čím více patrnější a přicházejí v krátkých intervalech. I ve

starých kronikách a zápisech
se sice dočteme o živelních pohromách nebývalých rozměrů,
ale zdá se, že jejich četnost v posledních letech opravdu narůstá.
V živé paměti máme povodně
z let 1997, 2002 i tu poslední jarní loňskou. Po tropickém červenci 2006 přišel chladný srpen
a po něm nebývale teplé, suché

a slunečné babí léto a podzim.
A protože už i odborníci připouštějí, že se máme na časté
extrémy a výkyvy počasí připravit, něco na tom globálním
oteplování, které to všechno
údajně způsobuje, asi bude.
Pěkný únor Vám při nepřízni počasí přeje nad novým
zpravodajem
Jiří Šírek
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Z jednání Rady města
Dne 16. ledna 2007 se konalo 3. zasedání Rady města Kojetína, na kterém byly mimo jiné projednány tyto záležitosti:
Rada města
souhlasila s návrhy rozpočtů na rok 2007
1.
návrh rozpočtu města Kojetín na rok 2007
2.
návrhy rozpočtů fondů
rozvoje bydlení na rok
2007
3.
návrh rozpočtu Sociálního fondu na rok 2007
4.
návrh rozpočtu ekologického fondu na rok
2007,
předloží návrhy jednotlivých rozpočtů na rok 2007
ke schválení zastupitelstvu
města dne 30.ledna 2007,
pověřila správce rozpočtu města (vedoucí finančního
odboru) prováděním přesunů
rozpočtovaných
finančních
prostředků v rámci schváleného rozpočtu jednotlivých kapitol na rok 2007,
vzala na vědomí přesuny
mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu,
souhlasila s rozpočtovým
opatřením ve výši 5 018,64 tis.
Kč,
předloží rozpočtové opatření ke schválení zastupitelstvu
města dne 30. ledna 2007,
schválila novelu Zásad
pro poskytování nájmu bytů
v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Kojetína
s účinností od 1.2.2007,
vzala na vědomí Výroční
zprávu o poskytování informací
Městem Kojetín za rok 2006 dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů,
jmenovala předsedy, členy
a tajemníky komisí RM na volební období 2007 - 2010 takto:
Komise pro otázky bydlení:
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předseda: František Řihošek
členové: Jana Krejsová, Alois
Motal, Jaroslav Hýbner, Ludmila Opluštilová, Ivana Černá
tajemnice: Dagmar Hönigová
Komise životního prostředí:
předseda: Ing. Jiří Šírek
členové: Jaroslav Drbal, Františka Drbalová, Tomáš Hála,
Ing. Karel Krybus, Antonín
Výtiska, Ing. Anna Acostová,
Jaroslav Minařík
tajemnice: Eliška Izsová
Komise pro občanské záležitosti:
předseda: PhDr. František Řezáč
členové: Lenka Oulehlová, Jana
Dvořáková, Mgr. Ludmila Vranová, Marcela Válková
tajemnice: Jarmila Vašíčková
Komise školství a kultury:
předseda: Mgr. Olga Odehnalová
členové: Mgr. Ivana Krčmařová, Mgr. Rudolf Pavlíček, Mgr.
Alena Dufková, Mgr. Květoslava Švédová, Marie Beránková,
Petr Vacek, Marta Mikundová,
Hana Svačinová
tajemnice: Hana Rohová

uložila předsedům komisí
RM předložit na jednání RM
02/2007 plány činnosti komisí
na rok 2007,
schválila smlouvu o výpůjčce nemovitého majetku
mezi Městem Kojetín, půjčitelem a Městským kulturním
střediskem Kojetín, příspěvkovou organizací, výpůjčitelem,
k zajištění hlavní a doplňkové
činnosti MěKS Kojetín, příspěvkové organizace, dle návrhu, uvedeného v příloze k tisku
R/36,
souhlasila aby výpůjčitel,
Městské kulturní středisko
Kojetín, příspěvková organizace Města Kojetín, poskytl
do výpůjčky nebytové prostory
v Kulturním domě v Popůvkách
č.p. 37, Kojetín II – Popůvky,
uvedené v důvodové zprávě
tisku R/36, dalšímu výpůjčiteli,
SDH Popůvky, formou smlouvy
o výpůjčce mezi MěKS Kojetín
a SDH Popůvky za účelem provozování zájmové činnosti,

Komise pro poskytování dotací:
předseda: Bc. Milada Šigutová
členové: Pavel Složil, Zdeněk
Novák, Vladimíra Minaříková, Miloslav Oulehla, Ing. Jiří
Šírek
tajemnice: Dana Chytilová

souhlasila, aby výpůjčitel, Městské kulturní středisko
Kojetín, příspěvková organizace Města Kojetín, poskytl
do výpůjčky nebytové prostory
v Kulturním domě v Kojetíně,
nám. Republiky č.p. 1033, Kojetín, Kojetín I-Město a pozemek
p.č. 657/2, ost. plocha, v k.ú.
Kojetín, včetně tenisových a volejbalových kurtů na něm vybudovaných, dalšímu výpůjčiteli,
Tělovýchovné jednotě Sokol
Kojetín smlouvou o výpůjčce
mezi MěKS Kojetín a TJ Sokol
Kojetín za účelem provozování
zájmové sportovní činnosti,

Komise pro veřejný pořádek
a prevenci kriminality:
předseda: Miroslav Kapoun
členové: Jiří Prokeš, MUDr.
Martin Hönig, Mgr. Karel Petřek, Miloslav Oulehla
tajemník: Jiří Hübner

souhlasila s uzavřením
podnájemní smlouvy mezi
nájemcem MUDr. Alenou Novotnou a podnájemkyní Mgr.
Alenou Hodanovou - Peprnou,
v prostorách ordinace psychiatrie u MUDr. Aleny Novotné,

Komise péče o rodinu a děti:
předseda: Mgr. Eva Pěchová
členové: Michaela Tejchmanová, Mgr. Blanka Kaštilová,
Radka Michálková
tajemnice: Lucie Zlámalová

v objektu polikliniky čp. 1373,
na ul. 6. května v Kojetíně, dle
žádosti ze dne 20.12.2006,
souhlasila s uzavřením
podnájemní smlouvy mezi nájemcem MUDr. Pavlou Wernerovou a podnájemkyní MUDr.
Janou Ottovou, v prostorách
zubní ordinace u MUDr. Pavly
Wernerové, v objektu polikliniky, čp. 1373, na ul. 6. května
v Kojetíně, dle žádosti ze dne
20.12.2006,
souhlasila se zveřejněním
záměru prodeje části pozemku
p.č. 5764/3, ost. plocha, o výměře cca 30 m2, k. ú. Kojetín,
schválila pronájem části pozemků p. č. 513/6, ost.
plocha a pozemku p. č. 4943,
ost. plocha, o celkové výměře
3 625 m2, v k.ú. Kojetín, za účelem umístění provizorní betonárky, jež bude sloužit pro
výrobu čerstvé betonové směsi
pro CB vozovku dálnice, firmě F. KIRCHHOFF, Silnice
s.r.o., Belgická 196/38, 120 00
Praha 2 - Vinohrady, za stejných smluvních podmínek jako
u nájemní smlouvy mezi firmou
F. Kirchhoff Silnice a TECHNIS
Kojetín s.r.o.,
schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi Městem Kojetín a ČEZ
Distribuce, a.s., spočívající
v právu umístit a provozovat
rozvodné zařízení na pozemcích p.č. 520/6 a 520/8, k.ú.
Popůvky u Kojetína, tzn. vstupovat na uvedené pozemky
za účelem jeho zřízení, opravy,
údržbu, odstranění, v rozsahu
geometrického plánu a za jednorázovou úhradu 1 000,- Kč,
schválila výši platby za poskytování pečovatelské služby
s účinností od 1.1.2007,
schválila výši sankce za
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zneužití tísňového volání na
domech s pečovatelskou službou s účinností od 1.1.2007,

schválila změnu Pracovního řádu Městské policie Kojetín od 1.1.2007,

vzala na vědomí Výroční
zprávu Městského kulturního
střediska Kojetín za rok 2006,

schválila uzavření smlouvy o zápočtu pohledávky mezi
Městem Kojetín a firmou Manďák a.s. Kroměříž,

schválila Plán činnosti
Městského kulturního střediska Kojetín na rok 2007,

schválila uzavření smlouvy
o dílo na akci “Renovace par-

ket v sále Sokolovny Kojetín“
mezi Městem Kojetín a Ladislavem Bradnou, Nová 1216,
Kojetín za částku 128.470,-Kč
vč.DPH,
schválila vyřazení majetku
města z účetní evidence, dle
návrhu hlavní inventarizační
komise ze dne 15.1.2007: Přeložka VN, DTS a NN - Koje-

tín, Dvořákova ulice, rok pořízení 2006, pořizovací cena
2.805.193,- Kč - převodem na
Severomoravskou energetiku,
a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152,
PSČ 709 02.
Jiří Šírek,
místostarosta města

NTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
Vzdělávání a podpora profesního a osobnostního rozvoje pracovníků městských úřadů
– podpora zlepšování kvality služeb občanům.
Dne 13.12.2006 proběhlo
v Luhačovicích setkání zástupců
městských úřadů: Kojetín, Luhačovice, Letovice, Blansko, Přerov,
Prostějov, Kyjov a Hranice.
Hlavní téma setkání bylo
spojeno s otázkami realizace
projektu: „Vzdělávání a podpora profesního a osobnostního
rozvoje pracovníků městských
úřadů – podpora zlepšování

kvality služeb občanům“.
Jmenovaný projekt je realizován v rámci Operačního
programu Rozvoj lidských
zdrojů a je spolufinancován ze
státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Ke dni
3.10.2006 byla podepsána Dohoda o poskytnutí příspěvku
ze státního rozpočtu ČR mezi
poskytovatelem dotace Minis-

terstvem práce a sociálních věcí
a příjemcem podpory Městem
Luhačovice, které tento projekt
zastřešuje.
Schválený příspěvek ve výši
11.076 450,- Kč bude využit
k financování vzdělávání pracovníků vyjmenovaných 8
městských úřadů 3 krajů: Jihomoravského, Zlínského a Olomouckého. Během realizač-

ního období, které končí dne
30. 6. 2008 bude proškoleno
celkem 981 pracovníků.
Hlavním cílem projektu je
zvyšovat kvalitu práce a služeb
úřadů, zlepšovat vztahy úřadů
a úředníků s veřejností a zlepšovat image institucí veřejné
správy.
Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ Kojetín

Informace pro občany
Zubní ordinace MUDr. Fojtíkové - ZRUŠENA!!!
Pacienti si své zdravotní karty mohou vyžádat
na Krajském úřadě Olomouc,odbor zdravotnictví ( od ledna 2007)
Martin Fojtík

Sběrna prádla a čistírna
je od 15. ledna 2007 přemístěna z prodejny
Tabák do prodejny TEXTIL KATKA
na náměstí Míru /naproti Základní školy/.
V této prodejně je rovněž
sběrna brašnářských oprav.
Číslo 2/2007

Honební společenstvo Morava Kojetín
pořádá dne 3. března 2007 ve 14.00 hodin

VALNOU HROMADU
v chovatelském areálu na Podvalí.
Občerstvení zajištěno!
Všechny své členy srdečně zve výbor HS
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Finanční úřad informuje
V souvislosti se zrušením Finančního úřadu v Kojetíně k 31. 12. 2006 je v budově bývalého FÚ otevřeno pracoviště s výkonem
funkce podatelny.
Od 1. 1. 2007 územní působnost FÚ Kojetín přešla na Finanční úřad v Přerově. Veškeré daňové záležitosti vyřídíte na Finančním
úřadě v Přerově, Wurmova 4, Přerov 750 11, telefon 581 280 111.
Rozšířená činnost v březnu 2007 na pracovišti Kojetín Finančního úřadu v Přerově pro přebírání daňových přiznání k dani
z příjmů Fyzických osob

Úřední hodiny:

5. 3. 2007
7. 3. 2007
12. 3. 2007
14. 3. 2007
19. 3. 2007
21. 3. 2007
26. 3. 2007
27. 3. 2007
28. 3. 2007
29. 3. 2007
30. 3. 2007
2. 4. 2007

pondělí
středa
pondělí
středa
pondělí
středa
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
pondělí

8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30

12:00 - 17:00 hodin
12:00 - 17:00 hodin
12:00 - 17:00 hodin
12:00 - 17:00 hodin
12:00 - 17:00 hodin
12:00 - 17:00 hodin
12:00 - 17:00 hodin
12:00 - 14:30 hodin
12:00 - 17:00 hodin
12:00 - 14:30 hodin
12:00 - 17:00 hodin
12:00 - 18:00 hodin

V uvedených dnech v březnu 2007 bude na pracovišti Kojetín FÚ v Přerově (kromě podatelny) služba pracovníka FÚ s cílem pomoci
fyzickým osobám s podáním DAP.
Kromě výběru vyplněných přiznání budou též podávány informace občanům k vyplnění daňového přiznání, ke způsobům placení daní ap.
Otevírací doba pro veřejnost podatelny pracoviště Kojetín Finančního úřadu v Přerově je: Pondělí a středa 8:00 - 11:30 hodin
a 12:00 - 17:00 hodin
Úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 11:30 hodin a 12:00 - 13:30 hodin
Na podatelně pracoviště Kojetín je možné podat písemná podání, obdržet tiskopisy daňových přiznání, složenky pro placení daní.
Pokladna pro výběr daní v hotovosti je zrušena.

Den otevřených dveří
na Rehabilitaci Kojetín (poliklinika)
dne 17. února 2007 od 9 do 12 hodin,
spojený s ukázkou indoorcyklingu
od reprezentanta profi týmu schvinn
Jste srdečně zváni!

Jarmila Hodanová - UNO
oznamuje podnikatelům,
že rezervace vstupenek na
XI. Business ples,
který se koná dne 10. února 2007
s hosty Láďou Kerndlem a vítězi televizní
soutěže Star dance
Kristýnou Coufalovou a Romanem Vojtkem,
je možná v restauraci UNO Kojetín
nebo na telefonním čísle 602 585 848.
Těším se na Vás.
Jarmila Hodanová - UNO
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Zprávy z mikroregionu
Mikroregion Střední Haná se představil na veletrhu Regiontour 2007 v Brně.

Nápaditá expozice Plzně kombinovala myšlenku prehistorických
nálezů zkamenělých živočichů a tradiční kvalitu piva v tomto
městě.

Vystoupení opravdových dudáků ze Strakonic.

O propagační materiály ze střední Hané byl zájem.
Některé cestovní kalendáře se předháněly v nabídkách největších
exotických zájezdů, mezi nimiž nechyběly výpravy za kmeny žijícími na úrovni doby kamenné nebo výlet do Antarktidy.

TJ Sokol Křenovice
Vás zve na tradiční
ŠIBŘINKY
pátek 16. 2. 2007 ve 20.00 hod.
Kulturní dům Křenovice
hraje skupina MOPR
DĚTSKÝ KARNEVAL
neděle 18. 2. 2007 ve 14.00 hod.
VODĚNÍ MEDVĚDA
úterý 20. 2. 2007 v 16.30 hod.

Foto: Jiří Šírek

POCHOVÁVÁNÍ BASY
úterý 20. 2. 2007 ve 20.00 hod.

Podívat se a zasalutovat přišel taky Dobrý voják Švejk.

Číslo 2/2007
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Leden v Mateřské škole Kojetín

Rok 2006 uplynul jako
voda a všichni jsme zvědaví, co
nového nám přinese rok 2007.
Ve středu 10. ledna 5-6ti leté
děti z oddělení Pastelek, Srdíček
a Rybiček zahájily saunování

s cvičením v rehabilitačním
středisku na poliklinice Kojetín,
kam dochází 1x týdně. Je to již
tradiční spolupráce s rehabilitačním střediskem v Kojetíně,
která potrvá do konce března.
V pátek 19. ledna naši školičku navštívili herci z divadla
„Úsměv“ v Přerově s pohádkovým představením „Rukavička“. Děti sledovaly pohádku
s velkým nadšením, byly seznámeny se zvířátky, která našla
ve ztracené rukavičce domeček.
Konečně!!! – očekávané
dny pro budoucí prvňáčky
byly tady.Ve dnech 25.-26. ledna 2007 se děti za doprovodu
svých rodičů zúčastnily zápisu
do prvních tříd na obou základních školách. Hned následující dny v mateřské škole si
děti vzájemně sdělovaly zážitky
a také se nezapomněly pochlubit milým dárečkem.

10.ledna 2007 k nám opět
zavítala ABRAKA MUZIKA
ze ZUŠ v Hranicích na Moravě.
Podobně jako v loňském
roce sklidila i letos velký
úspěch. Děti si zahrály i na netradičních hudebních nástro-

jích, prověřily své znalosti
z oblasti hudební teorie a na závěr koncertu se ve víru rytmické hudby roztančily. Úroveň
představení nás nezklamala
a doufáme, že v příštím školním roce se zase sejdeme.
Foto: M. Kopřivová

Mateřská škola
Kojetín,
příspěvková
organizace
Hanusíkova 10,
752 01 Kojetín
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Je za námi teplý lednový
měsíc. Děti využily slunného
počasí a s batůžky na zádech,
plnými dobrého krmení pro
zvířátka, si vyšly za město do
polí ke krmelci. S úsměvem
a radostí ve tváři byly rády, že
v zimním období mohou zví-

řátkům pomáhat.
Přesto si ale společně s dětmi
přejeme, aby k nám byla zima
štědřejší a dopřála nám alespoň trochu sněhu a s ním spojené zimní radovánky na kopci
za naší mateřskou školou.
Jana Poláchová
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Pojedeme na školu v přírodě
V letošním roce připravujeme pro naše žáky 2. – 5. tříd
dva turnusy školy v přírodě,
které se uskuteční ve dnech
4. – 8. června 2007 a 11. – 15.
června 2007 na Malé Morávce. Chata Kopřivná nám poskytla velice příjemné zázemí
pro všechny aktivity, a proto
využijeme jejích služeb znovu.
Podrobné informace obdrží
všichni zájemci od třídních
učitelů. O prostředí nejlépe
svědčí přiložené dokumentární
fotografie z našeho archivu.
foto: Z.Šípek

Únorové
prázdniny
Pololetní prázdniny
pátek 2. února 2007

Jarní prázdniny
19. února – 23. února 2007

Nabídka kurzů pro veřejnost
V případě zájmu jsme připraveni zahájit kurzy z oblasti
počítačové gramotnosti. Můžeme otevřít kurz práce s textovým editorem a tabulkovým
procesorem (v rozsahu 20 hodin
-10 + 10 hodin). Předpokládaná

Číslo 2/2007

cena kurzu je 50,- Kč/hodina.
Zájemce si může vybrat buď
jednu z aplikací, nebo celý komplet. Lektorsky je kurz zajištěn.
Otevřen bude v případě zájmu
minimálně 7 účastníků. Úvodní
kurz pro začínající připravu-

jeme ve spolupráci s MěDDM
v Kojetíně. Jsme schopni zajistit

i další moduly podle požadavků
zájemců.

Kontakt:
Mgr. Zdeněk Šípek
telefon 581762134
e-mail: zastupce@zsnammiru.kojetin.cz
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Gymnázium Kojetín
Stars aneb Hvězdy nejen vánoční

Co že to předznamenává
titul? Jako vždy v tomto čase
připomínku naší vánoční
show. Na den stejně jako před
rokem, 22. prosince, jsme se
sešli v sále Sokolovny, abychom s úsměvem a písní, řečeno zjednodušeně, oslavili
Vánoce a konec roku. Hudba,
tanec, zpěv, divadlo… Kulisy
zdánlivě stejné, ale herci jiní,
i když ne tak docela. Známé
osobnosti opět nezklamaly.
Zmiňme se o některých, jejich
srdce to potěší, jejich snažení
ocení a čtenáře je třeba zasvětit, aby se přišli v březnu podívat na to nejlepší z letošní
„sklizně“. Jistě to opět bude
stát za to.
Frekventovaným slovem
letošní akce, i tohoto textu,
bylo a je kromě jiných slovo
premiéra. Uskutečnilo se jich
několik. Dívčí komorní sbor
Prima nota na úvod opět zapěl
pět tříhlasých písní. Lidovou
ze Slovácka, vánoční od Michny z Otradovic, spirituál Like
a Child se sólem Katky Hrouzové, jednu africkou a poslední bylo Vyznání, samozřejmě
o lásce, od Bobra a Motýla.
Do baroka nás pak prostřednictvím Telemannovy sonáty
zavedla flétna Moniky Psot-
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kové za klavírního doprovodu
Hanky Pavlíkové. Hudba zněla
i zásluhou našich nejmenších.
Dominika Okruhlicová nás
ještě jednou zavedla na jižní
Moravu. Píseň Okolo Hradišťa
zvládla bravurně na housle
a pak s flétnou přišla ještě Klára Horáková a slyšeli jsme irskou vánoční píseň. Po dlouhé
době měla na pódiu premiéru
i klasická sólová kytara. Mirek
Otta na španělku zahrál Andante F.Sora. Stejně jako vloni
začal pak druhou část programu Roman Panáček Prvním
valčíkem pro akordeon od
K.Blažka. Valčík, tedy opravdový tanec, to však nebyl první. Ten a ještě waltz předvedl
Martin Henzély se Zuzanou
Halasovou j.h. Na ČT 1 v tu
dobu vrcholila soutěž StarDance, a tak taneční hvězdy
nemohly nezářit i u nás. Lze
to říci i o Tomáši Mikuličkovi s Janou Gábovou j.h., kteří
předvedli působivé tango inspirované neméně sugestivní
hudbou z filmu Moulin Rouge. I z jiného soudku jsme
viděli ukázky. Premiéru měla
například děvčata ze sekundy
a kvarty s vystoupením Disco
Dance, „na ulici“ nás zavedla
Lucie Justrová v sólovém čísle

Street Dance a jedním z vrcholů bylo jistě tančení děvčat
z Polkovic pod vedením Nadi
Gybasové. Jejich Blue Stars
opravdu zazářily a byla to
pro ně letošní opět premiéra.
„Ať je hudba tvůj lék“ zpívali
hoši z kapely Lunetic. Kde je
jim dnes konec? Úrazem oslabené trio, Jana Nakládalová
a hosté, nás fiktivně zavedlo
do dob největší slávy zmíněného chlapeckého kvarteta.
Děvčata předvedla, co vše se
dá při imitaci zpěvu v pohybové oblasti předvést. Pohyb
s hudbou jsme obdivovali i při
krasojezdeckém čísle Michaely Borovičkové. Protože letos
na škole končí, dostala právem
čas v závěru první části akademie. Aby byl výčet alespoň
v hrubých rysech úplný, nesmíme zapomenout na umělecký přednes. Mezi maturanty
se letos zařadil i Martin Režný,
který na posluchače zapůsobil
textem R.Fulghuma, a recitovala i studentka z nejmladších
– primánka Klára Ligurská.
Od ní jsme slyšeli báseň Premiéra. Mohutný závěr první
části byl, nelze se tomu slovu
vyhnout, opět premiérou. Počet zpěváků, kteří zapěli dvě
písně z tvůrčí dílny autorů
skupiny Beatles, téměř převyšoval možnosti pódia a píseň
Merry Christmas od J.Lennona byla působivou tečkou
za první částí.
Po přestávce se vyhodnocovalo vše, co se za těch pár
měsíců vyhodnotit dalo, trošku se přálo, neboť do nového
roku zbývalo už jen pár kroků.
No a šťastný krok udělal letos
opět divadelní spolek studentů sexty a kvarty s hosty. Autorská dvojice Hanka Hásová
a Jakub Šírek vytvořila scénář,
který při své realizaci nadchl
snad všechny přítomné. Proč
chodit pro náměty daleko,
když jsou na dosah ruky. Le-

tošní jednoaktovka Školákova
noční můra byla totiž pokusem o humorný pohled na
ne vždy humorné situace studentského života a vztah mezi
studenty a kantory. Pokus se
zdařil dokonale. Pozornost si
jistě zaslouží všichni zúčastnění, ale brilantním hereckým
výkonem nečekaně zazářil Tomáš Šestořád v roli školáka.
I Honza Kramář předvedl
výkon hodný obdivu. Tím
v žádném případě nesnižujeme zásluhy všech ostatních
aktérů v tomto představení.
Divadlo bude jistě předvedeno na veřejné akademii, i když
není jisté, zda zapůsobí stejně
na diváckou veřejnost bez znalosti našeho školního prostředí. Ocenit je třeba opět, jako
v předešlých letech, že vše od
zrodu scénáře až po veřejnou
realizaci je dílem studentů samotných.
Obsáhlá informace o Vánoční akademii 2006 se chýlí
ke konci a zbývá ještě dodat,
že celou akcí provázeli Zuzka
Glacnerová a Tomáš Beránek. Oba svým originálním
způsobem uvedli i třetí část
programu. Ta patřila rocku
v provedení skupiny Farao, jejímž lídrem je student kvinty
Marek Borovička. Výběrem
ze svého repertoáru zvedli
publikum ze židlí a na úplný
závěr se podruhé v tento den
prohýbalo jeviště pod tíhou
zbývajících fanoušků, kteří
se totiž všichni přesunuli na
pódium a dali tak najevo svůj
pocit sounáležitosti s hudbou, kterou kapela provozuje,
a s muzikanty zvláště.
Co říci závěrem? Zbývá
jediné: pozvání na Veřejnou
akademii, která se uskuteční
8.března 2007 v 17.00 hodin
v sále Sokolovny Kojetín. Srdečně zvou studenti a učitelé
Gymnázia Kojetín.
Mgr. Miroslav Matějček
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Městský dům dětí a mládeže Kojetín
Připravujeme……..

Akce na únor
2. února 2007
Pololetní „Čvachtanda“
návštěva Aqua parku ve Vyškově

Velikonoční jarmark – ZK Šikulka Stříbrnice
O velikonoční vajíčko – výtvarná soutěž
Hanácká písnička – okresní soutěž ve zpěvu hanáckých písní

7. února 2007
Sportovní X-boj
6ti členná družstva složená z dětí 2.-4. tříd.

Taneční disko maraton

Jarní prázdniny:
Sněhulák - výtvarná soutěž
Motto soutěže:
„Když si stavíš sněhuláka,
tak tě ruce zebou,
proto vezmi barvy, tužku,
budou stavět s tebou.“
Podmínky soutěže:
-velikost sněhuláka a výtvarná technika může být libovolná
-odevzdej do 15. února 2007 na MěDDM Kojetín,
Masarykovo nám. 52.
-práce musí být opatřená údaji: jméno autora, věk, třída, škola,
soutěžní kategorie, adresa, bydliště
-práce odevzdané do soutěže se účastníkům nevrací
Soutěžní kategorie:
děti do 6. let (MŠ), děti 6-8 let (1.-2. roč.), děti 9-10.let (3.-4. roč.),
děti 11-12 (5.-6. roč.), děti 13-15 (7.-9. roč.)

19. - 23. února 2007
Příměstský tábor – Tajemná Transylvánie
tábor pro děti od 1. tř.
19. - 25. února 2007
2. Tábor pro rodiče s dětmi – Kunčice - Osmitisícovky

Letní tábory:
9. - 13. července 2007 Letní příměstský tábor
16. - 21.července 2007 Výtvarný a taneční tábor ( Luhačovice)
21. - 28. července 2007 Rybářský LT (Tovačov)
12. - 25. srpna 2007 Letní tábor (Nejdek)
21. - 25. srpna 2007 Letní příměstský tábor – Expedice Archeo

Kurz práce na PC
MěDDM Kojetín ve spolupráci se ZŠ nám. Míru zahajuje pro
mládež a dospělé kurz práce na PC. První schůzka 14. února 2007
v 16.00 hod. na ZŠ nám. Míru

Kam za kulturou - Únor 2007
Expozice muzea
CÍRKEVNÍ PAMÁTKY - stálá roční výstava
Muzeum VIC Kojetín, Masarykovo nám. 8

Výstava soch otce a syna Stanislava Hlobila a Stanislava Hlobila ml.
Výstava otevřena od 5. února 2007 do 31. května 2007
Galerie rodáků VIC Kojetín, Masarykovo nám. 8

Výstava fotografií volného sdružení amatérů VOSA při MěDDM Kojetín
Vystavují: Petra Koppová, Pavel Lančarič, Zbyněk Poupera, Pavel Ryšavý, Jiří Šírek, Věra Trávníčková
Výstava otevřena od 12. ledna 2007 do 2. března 2007
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo nám. 8
Výstavy jsou veřejnosti přístupny: po – pá 9 – 11 a 12 - 17 hodin

Tradiční Hanácké bál
17. února 2007 od 20 hodin, Sokolovna Kojetín
K tanci a poslechu hraje: krojovaná dechová hudba Věrovanka se vstupy popmusic a cimbálová muzika Dubina
Vystoupí: dětský hanácký soubor Sluníčko MěDDM Kojetín, hanácký soubor Kosíř z Kostelce na Hané, národopisný soubor Hanácká
beseda Kojetín
Občerstvení zajištěno! Slosovatelná vstupenka: 90 Kč, místenka 10 Kč
Předprodej vstupenek: VIC (Okresní dům), Masarykovo nám. 8 Kojetín od 5. 2. 2007, tel: 581 202 202, 774 001 403
Srdečně zvou členové národopisného souboru Hanácká beseda Kojetín
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Jízdní řád
dráhy, žel. stanice Kojetín
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Kam za kulturou - Březen 2007
Country bál
3. března 2007 od 20 hodin, Sokolovna Kojetín
K tanci a poslechu zahraje: brněnská country kapela Starý fóry
O vystoupení a zábavu se postará country taneční skupina Lucky
While Kojetín a další
Občerstvení zajistí firma Dušan Meduna Kojetín (pravé kovbojské speciality)
Slosovatelná vstupenka: 90, místenka: 10 Kč
Předprodej vstupenek: VIC (Okresní dům), Masarykovo nám. 8
Kojetín od 19. 2. 2007, tel: 581 202 202, 774 001 403
Srdečně zve MěKS Kojetín a skupina Lucky While Kojetín

15. ročník Přehlídky amatérských
divadelních souborů Kojetín 2007
13. – 18. března 2007
celotýdenní krajská postupová přehlídka, kdy vítěz postoupí
na národní přehlídku FEMAD Poděbrady/Divadelní Třebíč
Svou účastí podpořte a prožijte i vy tuto jedinečnou divadelní
událost v Kojetíně!

Dětský karneval
10. března 2007

Klubový podvečer v pekle
s rockovým nářezem
10. března 2007, sklep Sokolovny Kojetín

Haluz fest no VIII.
24. března 2007, Sokolovna Kojetín

Kam za kulturou - Duben 2007
Klubový podvečer v pekle
s Kappa-Help Přerov
20. dubna 2007, sklep Sokolovny Kojetín

Volba MISS Kojetín – 0. ročník
28. dubna 2007, sál Sokolovny Kojetín
Věková hranice: 16 – 26 let, trvalé bydliště - Kojetín
Přihlášky na Vzdělávacím a informačním centru Kojetín, Masarykovo nám. 8
Uzávěrka přihlášek s přiloženým fotem do 30. března 2007.

Městské kulturní středisko Kojetín
přijme do pracovního poměru

informačního pracovníka
na „informace“ v budově Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo nám. 8, Kojetín
Požadavky:
- středoškolské vzdělání
- znalost práce na PC
- aktivní angličtina nebo němčina
- dobrá znalost místopisu Kojetína a okolí
Žádosti a přiložený životopis zašlete na Městské kulturní středisko Kojetín,
nám. Republiky 1033, 752 01 Kojetín
do 16. února 2007. Nástup možný od 1. března 2007.
Bližší informace na tel. čísle: 581 76 20 46, 774 001 405

Číslo 2/2007
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KALENDÁRIUM – ÚNOR 2007
2. 2. Narodil se Otakar Kukula, český lékař, chirurg. Zakladatel moderní české chirurgie, působil na Karlově univerzitě. Zabýval se zejména břišní chirurgií. (1867). (140 let).

16. 2. Miloslav Tyrš a Jindřich Fügner založili tělovýchovnou
jednotu Sokol. Tato organizace, která existuje dodnes, byla od svého
založení významnou součástí české společnosti. (1862). (145 let).

3. 2. Císař a král Ferdinand II. Habsburský vydal tzv. Generální pardon. Tímto aktem byla sice omilostněna většina účastníků
stavovského povstání, jejich majetek však byl celý, nebo částečně
zabaven. (1622). (385 let).

18. 2. Narodil se Miloš Forman, česko – americký režisér,
jedna z nejvýznamnějších postav světové kinematografie. Filmy:
„Hoří má panenko,“ „Černý Petr,“ „Přelet nad kukaččím hnízdem,“ „Amadeus“ aj. (1932). (75 let).

4. 2. Narodil se Ludwig Erhard, německý politik, jeden
z tvůrců tzv. německého hospodářského zázraku. Významný ekonom, který působil nejprve jako ministr hospodářství a poté se
stal spolkovým kancléřem.(1897). (110 let).

22. 2. Narodil se Robert Baden – Powel, britský generál, zakladatel mezinárodního skautského hnutí. Smyslem skautingu
bylo vychovat mladé lidi k samostatnosti a úctě k přírodě. (1857).
(150 let).

8. 2. Byla popravena Marie Stuartovna, skotská královna. Stalo se tak po jejím mnohaletém věznění na příkaz královny Alžběty I. Mariino provinění spočívalo v podpoře katolické opozice
v Anglii. (1587). (420 let).

23. 2. Narodil se Neplach, český církevní hodnostář a diplomat. Proslul jako jeden z kronikářů doby Karla IV., na jehož dvoře
dlouhá léta působil. (1322). (685 let).

9. 2. Zemřel Bedřich Dubský, český archeolog. Působil hlavně
na území jižních Čech, kde lokalizoval mnoho archeologických
nalezišť. (1957). (50 let).

24. 2. Ferdinand I. Habsburský byl slavnostně korunován
českým králem. Tím se tomuto schopnému panovníkovi otevřela cesta k vládě v Čechách a k upevnění královské moci. (1527).
(480 let).

11. 2. Narodil se Thomas Alva Edison, americký vynálezce.
Průkopník všestranného využití elektrické energie. Za svůj život
získal 1300 patentů, vynalezl např. žárovku, fonograf, psací stroj
aj. (1847). (160 let).

25. 2. Narodil se Carlo Goldoni, italský dramatik. Autor
mnoha divadelních her, ve kterých se ironickým způsobem dívá
na svět kolem sebe. Dílo: „Poprask na laguně,“ „Kavárnička,“Vějíř“ aj. (1707). (300 let).

13. 2. Zemřel Otakar Batlička, český cestovatel a spisovatel.
Proslul svými cestami po celém světě. Byl též výborným radioamatérem, za okupace obstarával rádiové spojení s Londýnem.
Posléze byl zatčen a umučen k smrti. (1942). (65 let).

26. 2. Narodil se Victor Hugo, francouzský spisovatel a politik. Autor románů „Bídníci,“ „Devadesát tři,“ „Dělníci moře“
aj. Jeho díla oscilují na rozhraní realismu a romantismu. (1802).
(205 let).

14. 2. Narodil se Josef Toufar, český kněz, hlavní postava tzv.
Čihošťského zázraku. Případ byl zpolitizován a zneužit k diskreditaci katolické církve. Při brutálním vyšetřování Toufar zemřel.
(1902). (105 let).

27. 2. Zemřel Simeon I. Veliký, bulharský car. Významný panovník raného středověku. Období jeho vlády je označováno jako
druhý vrchol bulharských dějin. (927). (1080 let).

15. 2. Zemřel Ferdinand II. Habsburský, římský císař a český král. Proslul svou podporou katolicismu, neváhal své záměry
uskutečnit za cenu tvrdých opatření. Schválil popravu vůdců stavovského povstání. (1637). (370 let).

28. 2. Narodil se Josef Božek, český inženýr a vynálezce. Jako
první v Čechách sestrojil parní vůz a parní loď. Oba vynálezy
s úspěchem předvedl veřejnosti. (1782). (225 let).
(Podle časopisu Dějiny a současnost, leden 2007.) řez

Vítej nám…
1.

Tak zase se sešel minulý- s příchozím- Novým,
zase se střídali mezi námi – životem,
je to jakoby – zprávy životní z novin,
mění tu život, lásku, pokoj, s všelikým jásotem.
3.

2.

Je to ten další krok na cestě, přírodou stanoven,
říkáme tomu Nový rok, co s nadějí vítáme.
Nový rok prožívat, ať je čímkoliv posvěcen,
Jemu dvéře, příchody všechny, s nadějí otvíráme.

Vítej nám po roce opět – ty, Nový-neznámý,
čehopak nám, pro šťastný život přinášíš.
Vítej, vítej nám po roce, jsme každý tobě oddaný,
kytici na práh ty Nový klademe, nechť k většímu štěstí, míru, láskou dospějeme.
Střelák Jaroslav
Člen klubu Poesie „Violka“ Prostějov
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Kdo jsme?
Církev československá husitská je společenstvím lidí,
které spojuje snaha navrátit
se k Bohu cestou, kterou nám
ukázal Ježíš z Nazareta, kterou
hledaly a nalézaly prvokřesťanské obce, putovali po ní Mistr
Jan Hus a husité i dr. Karel Farský a zakladatelská generace
této církve.
Vyznání víry
Věříme v Boha jednoho,
Ducha věčného a Tvůrce všeho, Otce Ježíše Krista i Otce

našeho, jenž od věčnosti vládne královstvím duší našich.
Věříme v Ježíše Krista, Syna
Božího, Světlo ze Světla, Život
ze Života, jenž od Otce přišel,
životem svým zlo světa i smrti
přemohl, aby nám získal království Boží věčné.
Věříme v Ducha Božího,
jenž od věčnosti do věčnosti
vše oživuje, v Ježíši Kristu se
zjevil, skrze proroky a otce naše
mluvil a v nás chce přebývat.
Věříme v život věčný, Dobra, Pravdy a Krásy, tak jako
jsme přesvědčeni o smrti zla i

zlých. Věříme, že Otec nebeský nás proto stvořil, abychom,
Ducha Božího v sobě majíce,
šťastni byli, život Pravdy žili,
Pravdy Boží hájiti se nebáli
a života věčného tak jistě dosáhli. Tak staň se!
Kde nás najdete?
Církev československá husitská má 296 náboženských
obci, které jsou rozděleny mezi
6 diecézí se sídly v Praze, Hradci
Králové, Brně, Olomouci, Plzni
a Bratislavě. Následující schematická mapka zhruba zachycuje

území jednotlivých diecézí:

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha
a Ústřední rada. Na diecézní
úrovni je představitelem biskup,
který diecézi spravuje spolu
s Diecézní radou. V čele sboru
stojí farář nebo administrátor
a Rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně
zastoupeni duchovní a laici.

Program setkání v únoru 2007
1. 1.2.2007 Čtvrtek – biblická hodina od 18,00 hod. na faře
2. 4.2.2007 Neděle – bohoslužby od 10,00 hod. v Husově sboru
3. 7.2.2007 Středa – duchovní péče o děti od 14,30 hod. ve škole (ZŠ nám. Míru, 5.B)
4. 8.2.2007 Čtvrtek – biblická hodina od 18,00 hod. na faře
5. 11.2.2007 Neděle – bohoslužby od 10,00 hod. v Husově sboru
6. 14.2.2007 Středa – duchovní péče o děti od 14,30 hod. ve škole (ZŠ nám. Míru, 5.B)
7. 15.2.2007 Čtvrtek – biblická hodina od 18,00 hod. na faře
8. 18.2.2007 Neděle – bohoslužby od 10,00 hod. v Husově sboru
9. 21.2.2007 Středa – duchovní péče o děti od 14,30 hod. ve škole (ZŠ nám. Míru, 5.B)*

Církev československá husitská
Náboženská obec Kojetín
Husova 796, 752 01 KOJETÍN
tel. +420 581 764514
mob. +420 732 417713
Web: http://ccshkojetin.wz.cz/
E-mail: ccsh.kojetin@centrum.cz

10. 22.2.2007 Čtvrtek - biblická hodina od 18,00 hod. na faře
11. 25.2.2007 Neděle – bohoslužby od 10,00 hod. v Husově sboru
12. 28.2.2007 Středa – duchovní péče o děti od 14,30 hod. ve škole (ZŠ nám. Míru, 5.B)

Duchovní Olga a Dobromil Malých
FÚ CČSH Kojetín
kazatel Jiří Pleva
RS CČSH v Kojetíně
předs. Věra Uhrová

S láskou a v lásce na setkání s Vámi se těší

Fara CČSH Kojetín; Olga a Dobromil Malých, Družstevní 1305, 752 01 KOJETÍN
*V případě Jarních prázdnin se koná v Husově ul. 796 – Farní dům CČSH (v přízemí)
Číslo 2/2007
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CHARITA KOJETÍN
DENNÍ STACIONÁŘ SVATÉHO JOSEFA
KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 49 (BÝVALÝ KLÁŠTER) 752 01 KOJETÍN
TEL. 581 76 21 60
EMAIL: STACIONAR.JOSEF@SEZNAM.CZ WWW.CHARITA.KOJETIN.CZ

PROGRAM NA MĚSÍC ÚNOR 2007
S přispěním Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU zahajujeme projekt D Í L N A P R O R A D O S T.
Je určený všem seniorům, zdravotně postiženým a duševně nemocným. Zkrátka – 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.
Motto : Až se zima zeptá, co jsme dělali v létě
pátek 2.2.2007 - 9.00 hod.
VYRÁBÍME DEKORACE DO BYTU
(na zeď, na stůl…) V létě jsme nasušili plno květin a trav, nasbírali větvičky, listy atd. a teď nám
to vše přijde vhod
úterý 6.2.2007 - 9.00 hod.
PROTAHOVACÍ A UVOLŇOVACÍ CVIČENÍ
cvičíme na balonech, uvolňujeme bolavá záda,
ruce, nohy
středa 7.2.2007 - 9.00 hod.
VAŘÍME, PEČEME
tentokrát s lístkovým těstem
přihlaste se do úterý 6.2.2007, máte-li dobrý
recept, přijďte se podělit. Vše, co společně uvaříme, také společně sníme.
pátek 9.2.2007 - 9.00 hod.
TRÉNUJEME PAMĚŤ FORMOU HER
pro všechny, kteří se nechtějí spokojit se svou
„sklerózou“
úterý 13.2.2007 - 9.00 hod.
PROTAHOVACÍ CVIČENÍ
cvičení má význam jen tehdy, je-li pravidelné
středa 14.2.2007 - 14.00 hod.
GEMMOTERAPIE - LÉČBA III. TISÍCILETÍ
přednáška Mgr. Jarmily Podhorné o výrobě bylinných tinktur z pupenů rostlin s léčivými účinky,
předvádění, prodej
pátek 16.2.2007 - 9.00 hod.
ODLÉVÁME SVÍCE ZDOBENÉ PŘÍRODNÍMI
MATERIÁLY
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úterý 20.2.2007 - 9.00 hod.
PROTAHOVACÍ CVIČENÍ, TANCE SENIORŮ
středa 21.2.2007 - 9.00 hod.
POUTNÍ MÍSTA MORAVY
promítání videa
pátek 23.2.2007 - 9.00 hod.
TURNAJ V PEXESU – pro vítěze odměna
takhle se také trénuje paměť
neděle 25.2.2007 - 15.00 hod.
Mgr. KATEŘINA KUTÁLKOVÁ
PUTOVÁNÍ DO SANTIAGA
o svých cestách po Španělsku vypráví profesorka Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži
úterý 27.2.2007 - 9.00 hod.
OPĚT CVIČÍME PRO SVÉ ZDRAVÍ
Středa 28. 2.2007 - 9.00 hod.
VYRÁBÍME DEKORACE NA ZEĎ
znovu se otevře Dílna pro radost, aby v ní pod
Vašima rukama vyrůstala další krásná díla
--------------------------------------------------------------Dovoz a odvoz na programy zajistíme po předběžné domluvě na tel. číslech 581 76 21 60
nebo 739 24 59 24.
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.

Číslo 2/2007
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Charita Kojetín děkuje
a informuje
V sobotu 6. ledna 2007
v dopoledních hodinách se
v Kojetíně a okolních vesnicích
uskutečnila „Tříkrálová sbírka“,
jejímž organizátorem je Charita Kojetín. Do ulic vyšlo celkem
30 skupinek koledníků, z toho
ve městě Kojetíně 16.
Díky Vaší štědrosti bylo vybráno celkem 93.917,- Kč.
Podle jednotlivých obcí byl
výsledek následující:
Kojetín
45.840,- Kč
Křenovice
11.105,- Kč
Měrovice n. Hanou 4.404,50 Kč
Uhřičice
9.734,50 Kč
Polkovice
8.551,- Kč
Lobodice
10.128,- Kč
Stříbrnice
4.154,-Kč

Děkujeme všem, kteří otevřeli dveře našim koledníkům
a přispěli jakoukoliv částkou
do našich pokladniček. Tato
částka byla odeslána na společné celorepublikové konto
sbírky, kde dojde k rozdělení
na humanitární pomoc do zahraničí a větší část se pak vrátí
zpět naší charitě. Jak s vrácenou
částkou naložíme se dozvíte na
konci roku.
Ještě jednou také děkujeme všem malým koledníkům
a vedoucím skupinek za pomoc, bez které bychom se neobešli.
Helena Gračková
ředitelka Charity Kojetín

Oznámení o změně
názvu zařízení
Charita Kojetín oznamuje svým uživatelům, že od 1. 1. 2007
došlo ke změně názvu zařízení Klubu romských dětí a žen. Zařízení nyní ponese název Rodinný klub Maria. Činnost klubu
i provozní doba zůstává stejná.
vedoucí klubu

Akce Klubu romských dětí
a žen
Charita Kojetín ve spolupráci se Základní školou Sladovní ul. v Kojetíně uspořádala
pro děti v měsíci prosinci 2006
akce: Pečení a zdobení perníčků, Mikulášskou nadílku
a Vánoční besídku. Obě akce se
konaly na jmenované základ-

ní škole za hojné účasti dětí.
Pracovníci obou organizací
připravili pro děti bohatý program. Odměnou jim byl úsměv
a rozzářené oči dětí. Po skončení programů byly dětem předány balíčky se sladkostmi.
vedoucí klubu

Centrum aktivit a porozumění na ZŠ Sladovní v Kojetíně
Milí čtenáři,
v novém roce Vám přeji hodně zdraví, štěstí a porozumění v
rodinném i pracovním kruhu.
Po dvouleté práci asistentky pedagoga Vám chci přiblížit činnost centra. Mnozí z nás máme
v paměti činnost družin. Družiny jsou součástí školy, kde děti
tráví svůj volný čas a naplňují
své zájmy. Není tomu jinak ani
v Centru aktivit a porozumění.
Děti si zde za pomoci asistentů
napíší domácí úkoly, připraví se
na výuku, doplní učivo a mají
možnost zúčastnit se akcí, které nabízí centrum ve spolupráci

Číslo 2/2007

s Charitou. Největším přínosem
pro samotné děti však je, že se
zde mohou podělit o svoje problémy a zážitky. Je velmi smutné, že mnoho rodičů, i když jsou
nezaměstnaní, nevědí o problémech svých dětí, neznají jejich
kamarády, nevědí s kým tráví
svůj volný čas, jaké mají přání,
co je trápí. Nemají na děti čas.
V mnohých případech dětem
dělá společníka počítač. Pak se
divíme chování dětí. Chybí jim
láska a pochopení. Chápu, že
naše století je obdobím vědy
a techniky, ale vím ze zkušenosti, že rodina má nezastupitelné

místo ve vývoji dětí. A to se
v centru snažíme změnit. Poskytnout dětem to, co jim chybí. Nabídnout jim prostor pro
své vyjádření, sdělit svá přání
a pomoc jim při řešení problémů. I když je to pouze místnost
ve škole trochu jinak vybavená, má svá pravidla i kouzla.
Děti si k ní našly cestu. Jsem
velmi ráda, že pracuji v kolektivu pedagogů, kteří děti nejen
vzdělávají, ale mají k nim i rodičovský přístup. Obdivuji jejich
trpělivost a pochopení. Škola
však nemůže nahradit rodinu.
Rodiče si často myslí opak a ne-

chávají všechno na škole. Vždyť
přece učitelé mají velké platy
a spoustu volna. Ale měli by si to
vyzkoušet. Ne nadarmo se říká:
„Všude dobře, kde nejsme my“.
Skláním se před rodiči, kteří
se i přes pracovní vytíženost
a nedostatek času věnují svým
dětem. Je to vidět na samotném
chování dětí a jejich přístupu
k druhým.
Mým úmyslem není Vám
radit ani vyčítat, jen jsem Vás
chtěla přivést k zamyšlení kolik
času věnujete svým dětem. Víte
o jejich starostech, problémech
a přáních?
M. Pompová
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Pečovatelská služba
Města Kojetín
Vánoční besídky na DPS
V posledním předvánočním týdnu se konaly na domech s pečovatelskou službou
vánoční besídky pro obyvatele
DPS a členy Klubu důchodců.
V úterý 19. prosince se
uskutečnila besídka na DPS J.
Peštuky. Kulturní program zajistili žáci ZUŠ Kojetín. Ti měli
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se svými učiteli připraveno
krásné vánoční pásmo, které se
návštěvníkům moc líbilo.
Ve čtvrtek 21. prosince pak
proběhla vánoční besídka ve
víceúčelové klubovně, kam přišli obyvatelé DPS Dr. E. Beneše
a DPS 6. května a také členové
Klubu důchodců. Odpolední

kulturní program zpříjemnila hudba pana Přikryla, která
některé dokonce i roztančila.
V průběhu odpoledne jsme seniorům promítli krátké video
o Mikroregionu Střední Haná.
Popřát k Novému roku přišli
i pan starosta s paní tajemnicí.
Na obou besídkách bylo

připraveno malé pohoštění
v podobě vánočního cukroví.
Věříme, že se všem, kteří
se zúčastnili, vánoční besídky
líbily a že se brzy setkáme při
další společné akci, kterou bychom rádi uskutečnili na jaře
v některém z altánů DPS.
kolektiv PS
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Sport
TJ Sokol Kojetín, oddíl volejbalu – ženy „A“
Dne 20.1.2007 se konal 1.
turnaj Krajského poháru žen
ve volejbale na hale SOU v Kojetíně. Zúčastnila se 3 družstva,
a to Bohuňovice, Velká Bystřice a domácí Kojetín. V prvním
zápase proti sobě nastoupila

družstva Kojetína a Velké Bystřice, kdy Kojetín vyhrál 2:0,
2. zápas odehrála mezi sebou
družstva Bohuňovic a Velké
Bystřice, vyhrála Velká Bystřice 2:0, v posledním zápase přehrály domácí hráčky celek Bo-

huňovic suverénně 2:0, a proto
jim v tabulce po 1.turnaji patří
1.příčka. Další turnaj se hraje
17.3. v Dolanech a poslední
turnaj 14.4.2007 ve Velké Bystřici.

Tabulka po 1. turnaji:
Pořadí
1.
2.
3.

Družstvo
Kojetín
V. Bystřice
Bohuňovice

Utkání
2
2
2

V
2
1
0

P
0
1
2

K
0
0
0

Sety
4:0
2:2
0:4

Míče
Body
100:63
4
86:79
3
56:100
2
A. J.

100. VÝROČÍ ÚMRTÍ HANÁCKÉHO KUKÁTKÁŘE
Dne 18. února 2007 uplyne sto let od smrti oblíbeného
moravského spisovatele P. Františka ZGODY, který psal pod
pseudonymem KAREL KŘEN.
P. František Zgoda se narodil 29. listopadu 1861 v Kojetíně. Jeho otec Antonín Zgoda
byl krejčí a s manželkou Klárou
bydleli na Podvalí, v domku číslo 28 (později 445). Měli sedm
dětí. Zabezpečit tak početnou
rodinu vyžadovalo velké úsilí.
Obecnou školu vychodil František ve svém rodišti. Studium na
Slovanském gymnáziu v Olomouci mu zabezpečil tehdejší
kojetínský kaplan P. Josef Kubánek, který Františka a dalších
pět spolužáků na studia připravil. Na studijní léta v Olomouci
vzpomínal rád a mnohdy s humorem, přestože se musel živit
sám a vydělávat si na studium,
hlavně po smrti otce, kondicemi. Na dobu svých gymnaziálních studií vzpomíná v povídce
„Po matuře.“
Studium na Slovanském
gymnáziu zakončil 25. července
1883 maturitní zkouškou. Z 31
absolventů tohoto ročníku se 19
stalo kněžími. Také Zgoda ode-
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šel na studium bohosloví.
Kněžské svěcení přijal 5. července 1887. Kaplanoval v Kolštýně (dnes Branná) na severní
Moravě. V roce 1899 olomoucký arcibiskup Dr. Kohn vyhověl
jeho žádosti o přeložení. Novým Zgodovým působištěm se
staly Dubany
na Prostějovsku. Avšak jen
nakrátko. Již
1. října 1890
byl jmenován
administrátorem farnosti
Bystročice.
Zde však také
působil krátce
a na jaře 1891
se vrátil na
kaplanské místo do Duban.
V Dubanech působil
Zgoda jako kaplan až do své
smrti v roce 1907. Krátkou
dobu byl jmenován administrátorem farnosti, farářem však
ustanoven nebyl, snad proto,
že byl stoupencem reformních
snah olomouckého arcibiskupa
Dr. Kohna, který na svou funkci

rezignoval a arcibiskupem byl
jmenován brněnský biskup Dr.
František Bauer.
Jako člověk byl P. František
Zgoda společenský, vstřícný, se
svými farníky si rozuměl. Měl
rád děti a zvláště studenty, které dle svých možností finančně
podporoval.
Byl výborným
kazatelem.
Patřil
mezi
v l astene cké
kněze, kteří
usilovali o národní povznesení českého
lidu na Hané.
P. Zgoda např.
v Prostějově
kázal na slova
známé písně:“
Hej
Slované, ještě naše
slovanská řeč
žije.“ Mezi jeho přátele patřili mimo jiné také vyšehradský
kanovník Beneš Metod Kulda,
známí spisovatelé Jan Vyhlídal,
Václav Kosmák, z mladší generace pak Karel Dostál (Lutinov).
Své beletristické črty a po-

vídky psal od roku 1885, ještě
jako student druhého ročníku
bohosloví, do mnoha moravských novin, časopisů a kalendářů (Kroměřížské noviny,
Hlasy z Hané, Selské listy, našinec aj.). Soubor povídek „Na té
naší Hané“ vyšel knižně již roku
1889. První hanácké črty a povídky vyšly v „Kroměřížských
novinách“ 24. března 1885 pod
názvem „Jak si strýček Škrtil vytančil nevěstu.“ Tuto svoji práci
podepsal jménem K. Křen, což
mělo znamenat Kojetský Křen
(podle svého rodiště Kojetína).
Zkratku K. sazeč později doplnil na Karel a tento pseudonym
mu již zůstal. Další povídku,
uveřejněnou v Obzoru, sice
podepsal jako Fr. Valský, podle
ulice Podvalí v Kojetíně, kde se
narodil, ale tento pseudonym
více nepoužil.
V roce 1891 se ve Vrbátkách
osobně setkal se známým „kukátkářem“ Václavem Kosmákem, který byl jeho literárním
učitelem a kterého si velmi
vážil. Karel Křen bývá nazýván
„hanáckým kukátkářem.“
Karel Křen byl literárně
činný dvaadvacet let. Zanechal
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po sobě rozsáhlé dílo, čítající
14 svazků. Ve svých povídkách
použil náměty ze svého rodiště,
ze studií, ze svého působení na
severní Moravě, z Duban a okolí, vlastně z celé oblasti Hané.
Pořadatelem vydání jeho souborného díla byl v letech 1923
– 1927 jeho přítel kněz P. Josef
Pavel Vévoda. Nejznámější jsou
Strýčkovy rozumy, Pod hanáckým nebem, Příhody hanáckých strýčků, Z hanáckých rodin, Z kraje hanáckých palem,
Z niv Ječmínkových a další. Nakladatelství Lidová demokracie
vydala v roce 1961 výbor z rozsáhlého spisovatelova díla.
P. František Zgoda (Karel
Křen) podlehl těžké nemoci 18.
února 1907. Byl oplakáván všemi dubanskými farníky. Soudobý tisk přinesl o jeho pohřbu

následující zprávu: „Jaké oblibě
u hanáckého lidu těšil se zemřelý František Zgoda – Křen, bylo
viděti v den jeho pohřbu. Kostel
dubanský byl v pravém slova
smyslu nabitý ctiteli a přáteli,
kteří ze širokého okolí se sešli,
aby aspoň poslední hrst hlíny hodili na jeho rakev, aby se
s ním aspoň takto rozloučili. …“
Pochován je na hřbitově
v Dubanech. Na hrobě stojí pískovcový pomník ve tvaru boží
muky, které jsou vidět v polích
Hané.
Literatura:
Paměti Kojetína, rkp.
Karel Křen, in Slovanské
gymnázium literární, Olomouc
2000
Josef Vévoda, K. Křen. Životopisný nástin. Brno 1927.
řez

Fotograﬁe Hanácké scény
S blížící se Přehlídkou amatérských divadelních souborů Kojetín 2007 otiskujeme několik historických fotografií z inscenací divadelního souboru Hanácká scéna při MěKS Kojetín z let 1950 – 1977. Pokračování příště.

R. Thomas: Past, režie: L. Horák, rok 1950

K. Stanislav: Návštěva nepřichází, režie: V. Novotný, rok 1962
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A. P. Čechov: Racek, režie: F. Hájek, rok 1957,
účast na 28. Jiráskově Hronově v roce 1958

C. Goldoni: Lhář, režie: V. Novotný, rok 1964
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J. Broszkievicz: Skandál v Hellbergu, režie: V. Novotný,
rok 1965, účast na 35. Jiráskově Hronově v roce 1965

H. Vuolijoki: Ženy na Niskavuori,
režie: L. Horák, rok 1965

G. Scarnicci - R. Tarabusi: Nezvaný host aneb
Kaviár nebo čočka, režie: L. Horák, rok 1968

J. Jílek: Silvestr, režie: K. Novák, rok 1977

Okrasná školka
Ing. Branislav Mrva
Klenovice na Hané č.p. 201, 798 23
mobil: 603 187 237, 775 187 237
tel./fax: 582 384 124
e-mail: branojitka@hotmail.com
Zahradnická firma zabývající se pěstováním okrasných trav a trvalek přijme pracovnici-ka do okrasné
školky v Klenovicích na Hané do trvalého pracovního poměru. Požadujeme bezúhonnost a vztah k zahradnictví.

Prodám
Rodinný dům v řadové zástavbě v Kojetíně, mimo záplav. oblast, klidná lokalita, obytná zóna. Přízemí + 2 podlaží: garáž
s terasou, 2 x sociální zařízen, kuchyň+ jídelna, 3 velké místnosti s možností stavebních úprav, dílna prádelna, zahrádka
předzahrádka.

Možnost plyn přípojky.
CENA: 1 950 000,-Kč

Kontakt mobil:
737 880 972

Autoopravna - opravna automatických převodovek Kojetín, Přerovská 561
příjme do pracovního poměru AUTOMECHANIKA S PRAXÍ
Hlaste se na telefonním čísle 581 764 086 nebo 602 718 745.
Číslo 2/2007
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Společenská kronika

Smutná zpráva
Ve středu 24. ledna 2007 odešel pan Lubomír Juřen, dlouholetý předseda TJ Sokol Kojetín, kapitán Odboru
sportu pro všechny, obětavý funkcionář, opora Tělovýchovné jednoty Sokol a hlavně výborný člověk.
Velikost některých lidí se pozná až v okamžiku jejich odchodu. Luboš Juřen patřil určitě mezi ně a nám všem
bude moc chybět.
Čest jeho památce!
Za všechny členy TJ Sokol Kojetín Jiří Šírek

Vzpomínky
Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 11.2.2007 si připomeneme 1. výročí úmrtí
pana Rudolfa MUCHY
S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami

Vítání dětí
V sobotu 30.prosince 2006 byly slavnostně přijaty do svazku občanů města Kojetín tyto děti
Dušan Ševčík

Tomáš Navrátil

Aneta Zaoralová

Jakub Zítka

Adam Juračka

Lubomír Pluhař

Kateřina Juřenová

BLAHOPŘEJEME

Foto:
Jana Večeřová
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