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Slovo starosty města
Vážení a milí spoluobčané,
vaše domovy určitě ještě voní jehličím vánočních stromečků, cukrovím a dobrotami, které pomohly navodit sváteční
náladu a atmosféru nejkrásnějších svátků minulého roku
a už jsou zde opět všední, obyčejné dny roku 2009.
Zkusme si i přesto co nejdéle udržet právě onu krásnou
a sváteční náladu a v mysli si uchovejme všechny pěkné
a milé chvilky prožité se svými nejbližšími a nejmilejšími,
protože s úsměvem, ochotou a vstřícností jdou prožít i ty
nejobyčejnější dny hezky.
Moudrý a známý herec Jan Werich kdysi řekl:
„Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství
a snad jediný recept na štěstí.“

Já vám všem na prahu nového roku z celého srdce přeji
- buďte šťastní. Prožijte rok 2009 ve zdraví, mějte radost
z každého nového dne, ze slunečních paprsků i z hvězd na
večerním nebi, ze všeho, co se zdá být tak samozřejmé.
Buďte šťastni a nezapomeňte, že šťastný je ten, kdo přeje
jiným vše dobré.
Mojmír Haupt,
starosta města
Foto: M. Rádlová a J. Kačírek
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Z jednání Rady města Kojetín
Rada města Kojetín se na svém 48. zasedání konaném dne 1. prosince 2008
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- zřídila byt pro sociálně vyloučené
občany s dlouhodobě nepříznivým
zdravotním stavem v Domě s pečovatelskou službou, náměstí Dr. E.
Beneše 3, Kojetín, vyčleněním jedné
bytové jednotky v tomto domě, a to
bytu č. 20,
- schválila pravidla pro přidělování
bytu občanům sociálně vyloučeným
s dlouhodobě nepříznivým zdravot-

ním stavem, v Domě s pečovatelskou službou, náměstí Dr. E. Beneše
3, Kojetín,
- souhlasila se zveřejněním záměru prodeje pozemku p. č 507, orná
půda, o výměře 7414 m2, k. ú. Kojetín,
- souhlasila se zrušením tržnice na
ulici Svatopluka Čecha vedle pojízdného chodníku,

- schválila s účinností od 1. ledna
2009 vnitřní směrnici Města Kojetín „Vedení evidence uzavřených
smluv“,
- schválila s účinností od 1. ledna
2009 vnitřní směrnici Města Kojetín
„Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“.
Jiří Šírek

Rada města Kojetín se na svém 49. zasedání konaném dne 10. prosince 2008
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- souhlasila se zveřejněním záměru uzavření Smlouvy o výpůjčce
a o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni mezi Městem Kojetín
a společností Vodovody a kanalizace
Přerov, a. s., v souvislosti se stavbou
„Kanalizace Popůvky - odvedení odpadních vod ČOV Kojetín“ (v případě, že po dobu zveřejnění záměru,
během 15-ti dnů nebudou podány
občany žádná vyjádření k uvedenému oznámení - námitky k uzavření

smlouvy o zřízení věcného břemene,
atd.),
- schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce a o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni mezi Městem Kojetín
a společností Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., v souvislosti se stavbou „Kanalizace Popůvky - odvedení odpadních vod ČOV Kojetín“ na
zatížených pozemcích vedených ve
zjednodušené evidenci - původ parcel PK, p. č. 6587/3, 1337, 1338/1,

6755, 1336, - Smlouva o výpůjčce,
bude uzavřena na dobu určitou, v r.
2009 - 2010, bezúplatně, v rozsahu,
dle katastrální situace na pozemcích
dotčených stavbou, část II. - Smlouva o budoucí smlouvě bude uzavřena
na dobu neurčitou, za jednorázovou
úhradu 25 Kč/bm, v rozsahu geometrického plánu, který bude vyhotoven
po dokončení stavby a dále za podmínek uvedených ve smlouvě,
- schválila zápis do kroniky města
Kojetín za rok 2006.
Jiří Šírek

Z jednání Zastupitelstva města Kojetín
Zastupitelstvo města Kojetín se na svém 19. zasedání konaném dne 10. prosince 2008
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- vzalo 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
2007/2008,
- vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - cena na
1 občana činí pro rok 2009 částku
492 Kč,
- schválilo Komunitní plán sociálních služeb města Kojetín na období let 2009 - 2011 zpracovaný členy
Komise pro komunitní plánování
sociálních služeb,
- schválilo rozpočtové provizorium Města Kojetín na období leden
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2009, a to: výdaje - 6 mil. Kč, příjmy
- 6 mil. Kč,
- schválilo pravidla rozpočtového
provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření Města Kojetín,
- schválilo uzavření úvěrové smlouvy č. 1883093339, jejímž předmětem je přijetí kontokorentního úvěru
ve výši 7 mil. Kč u České spořitelny
a. s., od 21. prosince 2008 do 20.
prosince 2009,
- neschválilo prodej části pozemků
vedených ve zjednodušené evidenci - původ parcel Pozemkový katastr, p. č. 541, 539/1 a p. č. 540/1, k.
ú. Popůvky u Kojetína, o celkové
výměře cca 280 m2,
- neschválilo prodej pozemku p. č.
3, zahrada, k. ú. Popůvky u Kojetína, o výměře 1604 m2,
- schválilo prodej pozemku p. č.
4917/27, ost. plocha, o výměře
60 m2, k. ú. Kojetín za cenu 70 Kč/
m2 a úhradu nákladů spojených

s převodem nemovitosti,
- neschválilo prodej pozemku p. č.
2495/2, orná půda, o výměře 5670
m2, k. ú. Kojetín,
- vzalo na vědomí Analýzu hospodaření Pivovarského hotelu Kojetín
s. r. o. v období 08/2007 až
09/2008,
- uložilo Radě města Kojetín předložit na jednání ZM 01/09 návrh
konkrétních opatření, která povedou ke snížení ztráty z provozu Hotelu Pivovar,
- schválilo poskytnutí peněžitého
daru Římskokatolické farnosti Kojetín ve výši 250 tis. Kč na opravu
kostela Nanebevzetí Panny Marie,
- schválilo změnu Stanov Svazku
obcí Mikroregionu Střední Haná
v článku 6, bodu 1: příspěvky jsou
stanoveny ve výši 20 Kč na jednoho obyvatele trvale přihlášeného
v obci k 1. lednu daného roku.
Jiří Šírek
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Slavnostní zasedání Zastupitelstva města Kojetín
Kojetín si připomněl
775. výročí města
Slavnostním zasedáním zastupitelstva města v sále sokolovny dne
2. prosince 2008 si Kojetín a jeho občané připomněli první zmínku o městě, která připadá přesně na tento den
v roce 1233. Tehdy vydal syn Přemysla Otakara I., moravský markrabě
Přemysl, listinu, v níž se připomínají
statky biskupství a kostela pražského
na Moravě. Právě zde se poprvé píše
o Kojetínu jako o „újezdu Kojetín“.
I když na místě, kde dnes Kojetín
stojí, existovalo osídlení již od dob
pravěkých, má tato zmínka základní
význam pro nejstarší dějiny našeho
města. Tento významný den historie
Kojetína připomněl ve svém úvodním projevu starosta města Mojmír
Haupt.
Právě o jeho historii hovořil ve svém
projevu městský kronikář František Řezáč, který vyzvedl základní
mezníky a okamžiky jeho minulosti
i dneška. Zasedání pozdravila také
senátorka za náš obvod Božena Se-

kaninová, která připomněla některé
podobnosti Kojetína a Prostějova,
odkud pochází. Jiří Šírek představil
připravovanou knihu „Kojetín v proměnách času“, která dosud existuje jen v elektronické podobě, má
tři části a formou sborníku popisuje
všechny důležité události, osobnosti,
spolky, církve a další významné prvky života našeho města. Kniha bude
dána po korekturách do tisku v lednu
2009 a v tištěné podobě by se měla
objevit v průběhu února. Kniha byla
pokřtěna ve své elektronické podobě
šampaňským kmotry - senátorkou
Boženou Sekaninovou a starostou
města Mojmírem Hauptem za účasti
celé redakční rady.
Následovalo předání pamětních listů
a plaket města zástupcům čestných
občanů města, které jmenovalo zastupitelstvo. Jedná se o tři občany,
navržené výborem TJ Sokol Kojetín,
kteří zahynuli v koncentračních táborech 2. světové války. Všichni se
velkou měrou přičinili o rozvoj sportu,
živností, školství a kultury v našem
městě. Všichni také doplatili na své
výjimečné morální kvality životem,

jak zdůraznila ve zprávě o udělení
čestného občanství ředitelka MěKS
Hana Svačinová. Za Jana Šenka
převzala ocenění Olga Odehnalová
(bývalý ředitel a současná ředitelka
školy na ulici Sv. Čecha), za Otomara
Schicka Antonín Špatina (stejně tak
oba ředitelé kojetínského lihovaru)
a za Jinřicha Riegla jeho dcera, paní
Božena Novotná. Ta také v krásném projevu poděkovala za ocenění
a vysvětlila, proč je hrdá na to, že je
z Kojetína.
Celý večer doprovázely tóny trombonistů z konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži pod vedením
Ingrid Silné. Závěr patřil krásnému
uměleckému zážitku v podání klavíristy Lubora Horáka a jeho kolegy
Jaroslava Studenky (housle), kteří
zahráli čtyři skladby světových autorů.
Nelze než popřát Kojetínu a jeho
občanům k dalším sedmi a tři čtvrtě
stovkám let úspěšný rozvoj, klid, mír
a štěstí.
Jiří Šírek,
foto: Jana Večeřová

Prezentace připravované knihy o Kojetíně s křestem CD

Vystoupení dua L. Horák a J. Studenka

Za jmenované čestné občany města hovořila B. Novotná

Projev senátorky B. Sekaninové
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Co se událo v roce 2008 v Kojetíně

Areál cukrovaru byl postupně úplně demolován až do podoby pláně

Dálnice D1 se opět přiblížila ke Kojetínu, na snímku nadjezd D1 u Kovalovic

Opravy kanalizace v našem městě skončily, následovaly
opravy komunikací - ulice Svatopluka Čecha

Opravy komunikací po opravě kanalizace - ulice Kroměřížská

Opravy komunikací po opravě kanalizace - ulice Růžová
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Budování kanalizace na Tržním náměstí
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Co se událo v roce 2008 v Kojetíně

Regenerace sídliště Sever pokračovala budováním dvou hřišť

Pokračovaly opravy družstevních i soukromých domů na fotografii dům Nová 1229

Oprava kaple sv. Františka v Kovalovicích
Jiří Šírek

Sociálně - právní ochrana dětí
Navštívil nás Mikuláš
Začátkem prosince 2008 si Mikuláš
pospíšil a přišel společně s čertem
a andělem do Domu Svatého Josefa již 4. prosince 2008. Zde na něj
čekalo přibližně 70 dětí, se kterými
přišli i rodiče. Mezi pozvanými dětmi
se našly i hodné, které Mikuláš odměnil balíčkem poté, co zazpívaly,
zatančily nebo zarecitovaly připravenou básničku. O zlobivé děti se celou
dobu staral čert, který sice žádného

s sebou neodnesl, ale byl připravený
se vrátit. Připravený bohatý program
plný her doprovázela a zakončila hudební skupina Tyros Gipsy.
Tímto děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci setkání
s Mikulášem, andělem a čertem.
Odbor sociálních věcí
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Komunitní plánování sociálních služeb
Vážení spoluobčané,
v dubnu roku 2007 byl ve městě Kojetín zahájen proces komunitního
plánování sociálních služeb (dále jen
KPSS). Jedná se o zjišťování skutečného stavu poskytovaných sociálních služeb a potřeb, které nejsou
naplněny. To znamená, že sami lidé
rozhodují o tom, jaké služby jim vyhovují a naplňují jejich potřeby. Za

tímto účelem bylo v měsíci prosinci
roku 2007 uskutečněno členy řídící skupiny KPSS na území Kojetína
a jeho místních částí Kovalovice
a Popůvky 255 rozhovorů s uživateli sociálních služeb a veřejností.
Na podkladě informací získaných
z těchto rozhovorů a údajů vyplývajících ze Sociodemografické analýzy
města Kojetín 2008 určili členové
řídící skupiny nejdůležitější opatře-

ní, která budou realizována v rámci
komunitního plánování sociálních
služeb ve městě Kojetín. Jednotlivá
opatření jsou zapracována do Komunitního plánu sociálních služeb města Kojetín na období let 2009 - 2011,
se kterým se můžete seznámit na
webových stránkách města Kojetín
www.kojetin.cz/kpss nebo na odboru
sociálních věcí MěÚ Kojetín.
Řídící skupina KPSS

Informace k vyhlašování nejlepších sportovců
Vážení sportovní přátelé,
rok 2008 je za námi a přichází na
řadu hodnocení jaký vlastně byl
a jací jsme byli my. V oblasti sportu už tradičně budeme vyhlašovat
úspěšné sportovce v jarním období.
Rada města Kojetín schválila Zásady pro vyhlašování nejúspěšnějších
sportovců a osobností v oblasti sportu našeho města.
Plné znění těchto zásad je zveřejněno na www.kojetin.cz
Návrh na ocenění může podat: každá fyzická a právnická osoba, která
zašle řádně vyplněný nominační formulář (přílohy 1 - 5 Zásad; tiskopisy
jsou zveřejněny ke stažení na www.
kojetin.cz) na adresu: Městský úřad
Kojetín, odbor vnitřních věcí, školství
a kultury, Masarykovo nám. 20, 752
01 Kojetín. Počet návrhů na ocenění
v jednotlivých kategoriích není omezen, každý návrh na ocenění musí
být podán na samostatném formuláři.
Údaje uvedené ve formuláři musí být
ověřitelné (např. u představitelů klubu nebo oddílu, na internetu apod.).

Termín pro zaslání návrhů: do 28.
února 2009 je nutno předložit návrhy na ocenění za sportovní úspěchy
v roce 2008).
Vyhlašované kategorie:
- sportovní naděje (do 15 let),
- jednotlivci za sportovní úspěchy
v roce 2008 - do 19 let věku včetně,
- jednotlivci za sportovní úspěchy
v roce 2008 - věk 20 let a starší,
- sportovní kolektiv za sportovní
úspěchy v roce 2008,
- osobnost v oblasti sportu - za mimořádné zásluhy o rozvoj kojetínského sportu.
Kdo může být navržen na ocenění:
Do hodnocení budou zařazeni:
- v kategorii sportovních nadějí členové oddílů a klubů, které působí na
území města Kojetín (např. sportovci, kteří dosud nedosáhli výrazného
sportovního úspěchu, ale vyvíjí příkladnou sportovní aktivitu),
- sportovci, kteří jsou členy sportovního oddílu nebo klubu, který působí
na území města Kojetín,
- za výrazné sportovní úspěchy
i ostatní sportovci, kteří mají trvalé

bydliště v Kojetíně,
- sportovní kolektivy, které reprezentují sportovní kluby působící na území města Kojetín,
- osobnosti, které se zasloužily o rozvoj sportu ve městě Kojetín (trenéři,
funkcionáři, organizátoři sport. akcí
apod.).
Návrhy na ocenění zasílejte výhradně na předepsaných tiskopisech,
které musí být řádně vyplněny. K návrhům, které nebudou obsahovat
všechny údaje, předepsané v nominačních tiskopisech, nebude přihlíženo!
Takže neváhejte a nominujte své
kamarády, spolužáky, trenéry a spoluhráče z různých sportovních klubů
a odvětví, podvečer vyhlášení nejlepších sportovců se blíží. Jeho termín vám včas oznámíme a budeme
se snažit jej přizpůsobit tak, aby se
jej mohla opět zúčastnit významná
sportovní osobnost.
Jiří Šírek

Procházky Kojetínem (ulice a náměstí)
Od lednového čísla Kojetínského
zpravodaje budeme uvádět několikadílný seriál „Procházky Kojetínem“,
ve kterém se seznámíme s převážnou částí kojetínských ulic a náměstí.
V tomto čísle začneme historií, začneme tím, jak se vyvíjelo správní
rozdělení města Kojetín.
Kojetín vznikl jako osada při cestě, která vedla ve směru Olomouc
- Kroměříž. Typem jeho půdorysu
je silnicovka ve směru sever - jih.
Později byla osada rozšířena o ulici
směrem k Moravě a někdy v letech
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1250 - 1290 o náměstí. O německém
osídlení jsme informováni z listin z let
1331, 1405, 1415. V těchto listinách
se vyskytují kojetínští zámožní měšťané namnoze s německými jmény.
Německá kolonizace v Kojetíně byla
bavorsko - rakouského původu, jak
to potvrzuje název ulice Rosengasse, která se nachází také v jiných
jihomoravských a jihočeských městech, zasažených touto kolonizací.
První informace o rozdělení Kojetína máme zaznamenány až v letech
1566/67. Kojetín byl rozdělen na

město a ulice.
Z ulic se uvádí: Židovská, Kroměřížská, Žebračka, Vyškovská, Šperloch,
Tovačovská, Mlýnská, Žabokrk.
Uvádí se, že ulici Žabokrk počal stavět Matyáš, písař z Tovačova (tedy
z tovačovského zámku).
Podobné rozdělení na město a ulice
je zaznamenáno také v roce 1636.
V roce 1679 se uvádí: město, Vyškovská ulice, Kroměřížská ulice,
Šperloch, Žebračka, Mlýnská ulice,
Židovská ulice (poznámka: Ulice Žabokrk není zmíněna).
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Procházky Kojetínem (ulice a náměstí)
Na konci 18. století byl Kojetín rozdělen na město (civitas) a tři předměstí
(suburbia): Kroměřížské, Vyškovské
a Olomoucké. Kromě toho se v pamětní listině uložené v báni radniční věže uvádějí také ulice Žebračka (Zebraczka), Račová (Razova),
Vyškovská (Wysskowska), Šprloch
(SSprloch), Olomoucká (Holomuczka). Toto rozdělení je známo také
v roce 1835.
Na začátku 20. století (v roce 1907)
uvádí Adolf Procházka ve svém spisku „Kojetín“ (Stručné dějiny a popis jeho), že z náměstí se paprskovitě rozbíhají na všechny čtyři strany
hlavní ulice a to Kroměřížská, Olomoucká, Vyškovská a Hatě. Kolem
náměstí se táhnou ulice Židovská a
Růžová, za kterými bývaly městské
hradby. Zbytky městských hradeb
jsou ještě patrné v ulicích Podvalí
a Židovské. Adolf Procházka dále
uvádí Rudolfovy sady, které vznikly
v místech bývalého vodního příkopu
(dnešní park na ulici Svatopluka Čecha). Také park v dnešní Palackého
ulici vznikl odvodněním bažinatého
terénu na bývalém Šprlochu. Tyto

změny probíhaly ve druhé polovině
19. století.
Adolf Procházka uvádí také další zajímavosti. Pojmenovává některé uličky, které spojují náměstí s hlavními
ulicemi.
Např. Fortna - ulička vedle Pivovaru
z náměstí na Podvalí,
Žebrácká ulice (Žebračka) - z náměstí do Rudolfových sadů (dnešní park), ulice vedle dvora vedoucí
k Vyškovské ulici (dnešní Hanusíkova),
Na pořadí - od Rudolfových sadů ke
Šprlochu. (Domky postaveny na bývalých městských hradbách).
Mlýnská ulice - vede z dobytčího
trhu (dnes Tržní náměstí) ke mlýnu.
Za mostem navazuje ulice Na závodí
(dnes Závodí).
„Světničky“ - řada domků podél
mlýnského náhonu (mlýnské strouhy).
Ztracená ulice - odbočuje z Kroměřížské ulice,
Žabák - také odbočuje z Kroměřížské ulice směrem do polí, pomístní
název Blaně.
Nové ulice vznikly také po vybudová-

ní cukrovaru a nádraží. Tak probíhala výstavba ulice „Za kroměřížskou
ulicí“ (dnešní ulice Padlých hrdinů),
ulice „Za sladovnou“ (dnešní Sladovní).
Na počátku 20. století se začaly stavět rodinné domky také v prostoru
mezi Kroměřížskou ulicí a nádražím.
Prostor mezi nádražím a městem,
respektive mezi nádražím a ulicí
Žebračka, později Tyršova, se začal
zastavovat po první světové válce.
To už je ale další kapitola.
řez

Dnešní Olomoucká ulice

Kroměřížská brána na dobové kresbě

Žebračka - dnes Tyršova ulice

Fortna - ulička vedle Pivovaru dnes

Pohled na Tržní náměstí od mlýna,
okolo roku 1920

Židovská - dnes Husova ulice, na počátku 20. století

Tržní náměstí - historické foto
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XII. lékařský seminář v Kojetíně
Tradiční lékařský
seminář, pořádaný Centrem žilní
chirurgie a Soukromou chirurgickou ordinací, se
v letošním roce
uskutečnil
28.
a 29. listopadu
2008 v prostorách
Městského kulturního střediska
Kojetín. Seminář
byl zařazen do
systému postgraduálního vzdělávání
lékařů a zdravotních sester a byl garantován Českou lékařskou komorou
a Českou asociací sester.
Téma letošního semináře „Možnosti
současné medicíny“ bylo zaměřeno na nové moderní léčebné postupy
v různých medicinských oborech. Po
slavnostním zahájení organizátorem
semináře Pavlem Matouškem a přivítáním účastníků byl zahájen první
blok pátečního odpoledního programu. Ten byl věnován chirurgickým
tématům a problematice miniinvazivní laparoskopické chirurgie.

Ve druhém bloku se o zájem posluchačů podělili plastický chirurg T.
Kempný a pracovníci, věnující se tradiční orientální medicíně, R. Hloušková a M. Peterka, kteří ve svých
přednáškách ukázali, jak významný je soulad krásy těla a duše pro
spokojenost a pocit štěstí každého
z nás.
V sesterském bloku specializované sestry z jednotky intenzivní péče
Chirurgického oddělení Kroměřížské
nemocnice, a. s. přednesly svá sdělení, ve kterých se podělily se svými
zkušenostmi s péčí o pacienty na
tomto pracovišti, sestra M. Hozová
demonstrovala ve svém sdělení, jak

8

probíhá péče o pacienty po plastických operacích v Centru žilní chirurgie v Kojetíně.
Pracovnice Charity Kojetín, které aktivně zastupovala I. Hnízdilová, ve
velmi zajímavém sdělení ukázaly, jak
náročná je jejich práce a péče o pacienty v domácím prostřední a taktéž
vyčíslily ekonomickou náročnost této
péče.
Společenský večer zahájilo vystoupení kojetínských mažoretek pod vedením Moniky Štecové s následným
bohatým rautem, připraveným tradičně J. Hodanovou. Po celou dobu
provázelo účastníky společenského
večera hudební duo Prokeš - Přikryl.
Součástí společenského večera
byla i degustace vína s odborným
výkladem o víně, o jeho pěstování,
zpracování a samozřejmě i požívání
se zástupci arcibiskupských sklepů
z Hodonína.
První část sobotního programu byla
věnována problematice porodních
komplikací a plicním onemocněním.
Co všechno se musí zvládnout a jak
komplikovaný je někdy příchod nového člověka na svět, kolik úsilí se
musí vynaložit, aby se zachovaly dva
životy nám ve velmi kvalitních přednáškách ukázala přednostka ARO
oddělení Kroměřížské nemocnice,
a. s. L. Mergenthalová a K. Mlčáková
z Gynekologického oddělení Kroměřížské nemocnice, a. s. Zástupkyně
firmy Richter Gedeon nás seznámila s novým výrobkem pro léčbu
cévních onemocnění Doxiem. Další
přednáškový blok byl věnován ortopedické miniinvazivní operativě, kterou na evropské úrovni realizují lékaři na Ortopedickém oddělení Kroměřížské nemocnice, a. s. s přednostou
A. Hrabcem. P. Matoušek ve svém
sdělení seznámil účastníky semináře
s nejmodernějšími operačními meto-

dami - metodou radiofrekvenční ablace a laserové fotokoagulace, které
používá v léčbě pacientů s křečovými žilami dolních končetin na svém
pracovišti v Centru žilní chirurgie.
Následující přednáškový blok byl
věnován prevenci civilizačních onemocnění, oxidačnímu stresu, což je
vlastně podle nejnovějších výzkumů
podstata civilizačních chorob, prevenci a léčbě obezity a léčbě otoků.
S touto problematikou nás seznámil
R. Vlasák a D. Maňasková z Prevence 2000 z Prahy. P. Matoušek
demonstroval ve svém sdělení nové
možnosti a materiály, které se v posledních měsících používají v léčbě
otoků žilního i lymfatického původu,
na jejichž vývoji se společně s R.
Vlasákem, D. Maňaskovou a firmou
DEONA MEDI, s. r. o. aktivně podílel.
Po polední přestávce a rautu byl další blok věnován problematice očních
onemocnění, diagnostiky, miniinvazivního operování, náhradám oční
čočky. S touto problematikou nás seznámili lékaři Očního oddělení Kroměřížské nemocnice, a. s., s přednostkou oddělení M. Holbovou. Velmi zajímavá byla diskuse mezi lékaři
očního oddělení a M. Peterkou, který
se věnuje diagnostice nemocí z obrazců a změn na oční duhovce.
V závěrečném bloku nás seznámili
přednášející s péčí o pacienty s dlouhodobě se léčícími vředy a ranami
moderními metodami, tzv. metodou
vlhké terapie.
Všechny přednášky v obou dnech
byly na velmi dobré odborné úrovni,
bohatě dokumentované a vyvolávaly
zajímavé diskuse, které se přenášely
i do kuloárů v přestávkách.
Seminář končil v 16 hodin a mnozí
účastníci, jichž bylo letos přes 350,
ještě těsně před odjezdem domů do-
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končovali své odborné diskuse.
Součástí semináře byla výstava
farmaceutických firem, které představily své výrobky a podílely se
sponzorsky na finančním zajištění
semináře, za což jim patří dík organizátora.
O příjemné a reprezentativní prostřední se jako každoročně na vysoké profesionální úrovni postaraly
pracovnice Městského kulturního
střediska a také Jarmila Hodanová.

Audiovizuální techniku bezchybně
zvládl již tradičně Jiří Ston.
Jsem přesvědčen, že i letos to nebyly v tom předvánočním shonu pro
nikoho z nás nudné a promarněné
dva dny a že si každý z nás obohatil
své medicinské zkušenosti, navázal
nové či oprášil starší odborné kolegiální kontakty a pro svůj obor si
odnesl ze semináře hodně nových
poznatků.
Pavel Matoušek

Zprávy z Mikroregionu Střední Haná
Křest knihy
„Sága rodu Štégerů“
Dne 13. prosince 2008 se konal
v Tovačově na zámku slavnostní
křest právě vyšlé knihy „Sága rodu
Štégerů“. Křtu se mj. zúčastnila
také paní poslankyně Z. Dopitová
a starostové měst Kojetín a Tovačov.
Podnět k vytvoření této knihy dal
v roce 2006 Jaroslav Krempl, který
se jejího křtu bohužel nedožil. Práce se ujala redakční rada pod vedením Ingrid Silné, která dovedla
celý sborník ke zdárnému konci.
Na úvod celé knihy je pro orientaci čtenáře zařazen rodokmen
rodiny Štégerů, dále je rozčleněna do tří částí: „Štégerové na
Tovačovsku“, „Současníci rodiny Štégerů“ a poslední část tvoří

Štafeta

ukázky z díla Štégerů (povídky a
pohádky) Karla Štégera a Bohumíra Štégera. Ve sborníku může
čtenář najít příspěvky z různorodých oblastí - od vzpomínek
a článků o jednotlivých významných osobnostech rodiny Štégerů
(Karla Stégera, Bohumíra Štégera,
Olgy Nimmerfrohové - Štégerové)
od autorů A. Indráka, K. Šálka, J.
Klose, P. Klobouka, F. Hýbla, J.
Klímové a doc. F. Všetičky, až po
specificky zaměřené studie např.
Štégerové ve vojenských službách
(J. Jemenka), Kojetínští archiváři
a kronikáři (J. Lapáček) a František Štéger spoluzakladatel zpěváckého spolku Ctibor v Tovačově
(Ingrid Silná). Zajímavě působivé
ilustrace a celkovou grafickou podobu vytvořila Hana Kremplová.
Štégerové se svým literárním dílem

a vlastivědnou prací stali dokumentaristy života Kojetínska a Tovačovska 19. a první poloviny 20.
století. Tato kniha je poctou jednotlivým osobnostem rodiny Štégerů
a připomenutím jejich literárního
odkazu.
Ingrid Silná

inzerce

Štafetu předala Hana Dvouletá, která tentokrát položila otázky Martině
Krybusové z Kojetína.
1) Jste spokojena s množstvím
kulturních akcí, které se pořádají
v Kojetíně?
Jsem spokojena.
2) Jak se vám líbí vysoký nárůst
asijských obchodníků?
To je děs. Člověk si zde nemůže koupit ani normální boty.
3) Jak se chystáte slavit Silvestra?
V klidu doma, v rodinném kruhu.
M. Sigmundová, J. Bibrová, sexta GKJ
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Anketa
Anketní otázky, které položili studenti Gymnázia Kojetín Marek Machalík a Michal Axamit
zněly: 1) Jak oslavíte příchod Nového roku? 2) Dáváte si do Nového roku předsevzetí?
Daří se Vám je plnit? Jaké předsevzetí si dáváte?
Kateřina Poláková
1) Nový rok oslavím doma
s rodinou.
2) Většinou si nějaké to
předsevzetí dám, ale pak
je stejně nesplním…
Jako každý.
Třeba že budu hodná.
Marie Ládíková
1) Tradičně doma.
2) Ne, nikdy si žádné nedávám.
Zuzana Sedláčková
1) Nový rok oslavím doma,
pěkně s šampaňským
v ruce.
2) Zásadně si žádná předsevzetí nedávám, protože
je nikdy nesplním.
Gabriela Konšelová
1) Nový rok oslavím někde
na chatě.
2) Předsevzetí si už nikdy
nedám, protože jsem ho
nikdy nesplnila.

tak nějak v duchu si spíš
přeji, aby se něco podařilo
udělat a aby ti nejbližší byli
zdraví a tak dál. Pokud si
však dám předsevzetí, tak
se ho snažím plnit, někdy
se to podaří, někdy ne.
Jana Sýkorová
1) Doma s vnoučaty.
2) Žádné si nedávám, protože jsem důchodkyně,
takže už mám všechno, co
jsem potřebovala.

Miroslava Špíglová
1) Většinou doma u televize.
2) Předsevzetí si dáváme,
ale nedaří se nám je plnit.

Jaroslav Kousal
1) S rodinou.
2) Nedávám.
Blanka Kaštilová
1) Nový rok oslavím se
syny, kteří mi přijedou
z daleka.
2) Předsevzetí si nedávám, snažím se po celý
rok, co mi síly stačí, někdy
mi nestačí…
Mojmír Haupt
1) Jako každoročně; samozřejmě začíná to silvestrovským veselím 31. 12.
a vstup do Nového roku
tradičně přípitkem šampaňským a v letošním roce
ohňostrojem, protože budu
slavit spolu s přáteli příchod Nového roku v hotelu
Pivovar, kde bude takový
silvestrovský večer.
2) Tak já na ta předsevzetí moc nevěřím, nicméně,
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Martina Dočkalová
1) Budu s rodinou a se
známými.
2) Dávala jsem si je do té
doby, než jsem zjistila, že
se mi je nedaří plnit.

Jiří Pyrnos
1) Hodně divoce.
2) No dávám si předsevzetí
už 4 roky, že přestanu kou-

řit, a plnit se mi ho nedaří.

Jaroslav Přikryl
1) Veselou prací... Budu
hrát na určitý nástroj, budu
bavit lidi až do pozdního
rána prvního dne příštího
roku.
2) Nedávám, nechám se
vždy překvapit, co přinese
příští rok.

Jana Svačinová
1) Ještě nevím, asi s přáteli, většinou se rozhodujeme
až na poslední chvíli.
2) Ne, nedávám.

Karla Kufová
1) Budu s rodinou na horách.
2) Do Nového roku zrovna
ne, ale pořád se snažím
něco učit - například cizí
jazyk, s počítačem atd.

Jitka Mazurková
1) Doma s dítětem.
2) Dřív jsem si předsevzetí dávala, ale plnit je se mi
nedařilo. Byla jsem silná
kuřačka, nikdy se mi nepodařilo přestat, až miminko
mě přinutilo.

Lenka Toboláková
1) V rodinném kruhu.
2) Ze zásady si žádné
předsevzetí nedávám, protože ho nikdy nesplním.
Oznámení o konání

Pavel Jášek
1) Klasicky šampaňským
s rodinou.
2) Raději ne...

Valné hromady
Honebního
společenstva Morava
Kojetín,
která se bude konat
14. února 2009
ve 14 hodin
v jídelně areálu bývalého
školního statku
(dnes HG style)
v Kojetíně.
Zveme všechny členy
Honebního
společenstva Morava
Kojetín.
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Mateřská škola Kojetín
Předvánoční čas
v MŠ Kojetín
Ve čtvrtek 4. prosince se uskutečnila
v naší mateřské škole pro děti z obou
budov „Mikulášská nadílka“. Společně s Mikulášem, andělem a čertem
si děti zarecitovaly básničku a zazpívaly čertovské písničky. Zlobivé děti
snad ani nemáme, takže hodné děti
Mikuláš pochválil, andílek pohladil
a na závěr dostaly všechny malou
sladkou odměnu. Za letošní mikulášské dopoledne s hodným čertem,
krásným andělem a štědrým Mikulášem patří poděkování senátorce Boženě Sekaninové.
Začátkem prosince se obě budovy
MŠ „oblékly“ do vánoční výzdoby…
Druhý prosincový týden jsme totiž
již tradičně přivítali rodiče našich
dětí na vánočních besídkách. Děti
si pod vedením svých učitelek připravily vánoční vystoupení a dárky
s vánočními přáníčky. Děti z „Pastelek“ pozvaly také své kamarády - děti
z prvních tříd, aby se přišly podívat
na pásmo „Vánoční příběh o narození Ježíška…“

V pondělí 15. prosince jsme zase na
oplátku přijali pozvání ZŠ Sv. Čecha,
kde nám žáci školy v prostorách tělocvičny zahráli vánoční příběh z Betléma. V úterý 16. prosince všechny
děti navštívily sokolovnu, kde pro ně
„Kamarádi“ z Brna připravili vánoční
pásmo „Kamarádi v Betlémě“. Děti
z oddělení „Rybiček“ popřály v sále
Pivovaru svým vystoupením krásné
Vánoce a hodně zdraví v roce 2009
bývalým zaměstnancům MěÚ, děti
z oddělení „Pastelek“ zase poděkovaly všem na MěÚ za celoroční spolupráci a nakonec i děti z oddělení
„Srdíček“ popřály krásné Vánoce
zaměstnancům Školní jídelny.
Prosinec plný zážitků je za námi

a na co se můžeme těšit od ledna?
Jako každoročně začnou děti - předškoláci navštěvovat rehabilitační
středisko na Poliklinice v Kojetíně.
Čekají nás tři měsíce, kdy si budou
moci děti vyzkoušet rehabilitační
program (prevence plochonoží, relaxační cvičení, protahovací cviky)
a pro ně zcela nové saunování, jež
bude určitě pro všechny zážitkem.
Věříme, že tato kombinace cvičení
a saunování bude mít zdárný vliv na
celkové zlepšení zdravotního stavu
dětí.
Na závěr nezbývá, než popřát všem
hodně zdraví a úspěšné vykročení
do roku 2009!
vedení MŠ Kojetín
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Jaký byl náš Den
otevřených dveří
a narozeniny?
Navštívili nás desítky rodičů, školka
i naši partneři z města i spřízněných
firem. Průvodci z řad našich nejstarších žáků prováděli hosty po všech
zákoutích školy a předvedli vše,
o co projevili návštěvníci zájem. Ve
třídách na I. stupni se byla řada rodičů podívat přímo ve vyučování. Pokusili se tak nahlédnout pod pokličku
učitelské profese. V laboratoři byly

Podařilo se
K našim narozeninám jsme dostali
asi největší dárek v podobě schváleného projektu na přístavbu nové
multifunkční učebny v naší škole.
Celá akce bude financována z fondů
Evropské unie a velice přispěje k dalšímu vylepšení podmínek pro výuku
na naší škole. Děkujeme tímto všem
zainteresovaným za dosavadní přínos v přípravném období a věříme,
že se vše zdárně podaří zvládnout.
vedení školy

12

připraveny ukázkové pokusy, odborné učebny předváděly pod vedením
našich žáků své možnosti. Prezentace učebny informatiky, kterou zajistil
Lukáš Laski, byla na vysoké úrovni.
Netradičním závěrem našeho slavnostního dne byla podvečerní návštěva Mikuláše mezi našimi pedagogy.
Poděkování patří všem našim vyučujícím i správním zaměstnancům
za velice pěknou přípravu různých
aktivit i hostům za podporu.
Narozeniny jsme oslavili tradiční návštěvou Mikuláše a jeho družiny v na-

šich třídách na prvním stupni. Každý
žák od něj obdržel malý dárkový balíček. Další program si zajišťovaly jednotlivé třídy podle vlastního výběru.
6. - 9. třídy si vybraly návštěvu filmového představení v Kroměříži.
Za tento den si zaslouží pochvalu
žáci 9. tříd, kteří velice věrohodně zajistili mikulášské radovánky, i všichni
ostatní účastníci a organizátoři oslav
našich narozenin.
Připojujeme několik záběrů z vydařené akce (fotografovaly P. Ondříčková
a L. Lenochová, žákyně 9. tříd).
vedení školy

Přání příjemného prožití vánočních svátků
a vstupu do nového roku
Chceme tímto všem našim žákům, vyučujícím,
správním zaměstnancům i příznivcům naší školy
popřát do nastávajícího období vánočních svátků
a začátku 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.
za vedení školy Zdeněk Šípek
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Zápis do prvních tříd
se uskuteční na naší
základní škole

ve čtvrtek 5. února 2009
a v pátek 6. února 2009.
Bližší informace obdrží všichni
rodiče budoucích žáků
prvních tříd.
Vytvořme společně co nejlepší
podmínky pro přechod do jiného
světa - světa písmen, čísel,
obrázků i hudby.
Přejeme vám všem příjemné
prožití závěru tohoto
kalendářního roku
a těšíme se na společné setkání.
Vyučující tříd I. stupně
a vedení školy

Blíží se zima
a nemáte
vybavení na hory?
Zájemci o zapůjčení
lyžařského vybavení se mohou
obrátit se svým požadavkem
na ředitele školy, který spravuje
základní lyžařskou výzbroj
a výstroj.
Cena zapůjčení se odvíjí od počtu
částí půjčeného vybavení
(lyže, hůlky, lyžařské boty)
a je stanovena ve formě
denní taxy.
Podrobné informace můžete
získat přímo na telefonním čísle
581 76 20 36
nebo na e-mailové adrese:
reditel@zsnammiru.kojetin.cz
Přejeme příjemné prožití zimních
radovánek na horách.
Rudolf Pavlíček, ředitel školy

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Debatní liga
Ve dnech 22. a 23. listopadu se
uskutečnil již 8. ročník romské debatní ligy, který se konal v prostorech
SPŠ v Jedovnicích. Této soutěže se
zúčastnil tým „Pumy“ ze Základní
školy Svatopluka Čecha v Kojetíně
ve složení Aleny a Tomáše Pompových, pod vedením asistenta Mariana Gábora.
V této debatní lize o dvaceti řečnících, se jako třetí nejlepší řečník stal
Tomáš Pompa, který je nováčkem
debatérů DKRDL ZŠ Sv. Čecha Kojetín.
Marian Gábor, asistent pedagoga

Ředitelství Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov
oznamuje:

Zápis do 1. třídy
proběhne ve dnech 5. a 6. února 2009 v době od 15.00 do 17.00 hodin
v budově Základní školy Svatopluka Čecha, č. p. 586.
Žáci 1. ročníku se učí podle školního vzdělávacího programu Škola pro
všechny - klademe důraz na to, aby žák byl vzděláván dle svých schopností, podporujeme výchovu k vzájemné toleranci, kamarádství a vzájemné pomoci. Pokud budou mít rodiče požadavek výuky anglického jazyka
od l. ročníku, lze tomuto požadavku vyhovět. Děláme vše proto, aby se
v naší škole žák cítil dobře a bezpečně.
Děti se mohou účastnit plaveckého výcviku již od 1. ročníku.
Do 1. ročníku se zapisují děti, které 1. září 2009 dovrší 6. rok věku. Neníli dítě po dovršení šestého roku věku tělesně, nebo duševně přiměřeně
vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, může mu ředitelka odložit
začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost je nutno doložit
vyjádřením lékaře a psychologa z pedagogicko - psychologické poradny.
Vyšetření psychologa Vám na požádání může zajistit ředitelství školy. Žádost o odklad školní docházky vydá ředitelka školy po zápisu do 15. února
2009. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci, kteří přijdou do školy s dítětem,
přinesou jeho rodný list a doklad o bydlišti (občanský průkaz jednoho z rodičů).
Pokud se nemohou rodiče dostavit z vážných důvodů k zápisu, mohou
přijít do školy kdykoliv do 15. února 2009 (nejlépe domluvit se telefonicky
na telefonní čísle 581 762 284).
Olga Odehnalová, ředitelka školy
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Vážení rodiče,
máte doma prvňáčka? Zamyslete se
spolu s námi.
Zeptáme-li se rodičů, zda připravují
dítě do školy, dostaneme zajímavé
a velmi odlišné odpovědi. Někteří
ponechají veškerou starost škole,
jiní přehnaně a násilně učí dítě číst
a psát ještě před vstupem do první
třídy.
Co mají děti znát, než jdou do školy?
Co můžete ještě teď udělat, aby jim
to šlo ve škole hned od začátku dobře, aby do školy chodily rády? Stačí, když si budete s dětmi povídat,
necháte je vyjadřovat své poznatky

Projekt Vím, co smím
V prvním pololetí letošního školního
roku probíhal na naší škole projekt
„Vím, co smím“. Celý projekt byl financován Krajským úřadem Olomouckého kraje. V rámci Společenskovědního semináře se měli žáci
osmého a devátého ročníku seznámit s paragrafy. Jednotlivé měsíce
byly zaměřeny na jednotlivé oblasti
práva, které jsme chtěli s žáky probrat (pojem právo, trestní zákoník,
občanský zákoník, přestupkový zákon). Jeden měsíc byl věnován besedám s různými odborníky (sociální
kurátorka, městská policie…).
Září jsme věnovali seznámení s pojmem právo a vyhledávání informací
na internetu. Říjen jsme si zpestřili
besedami. První mezi nás zavítal Jiří
Hübner, velitel Městské policie v Kojetíně. Jako téma si zvolil trestní odpovědnost v jednotlivých věkových
relacích a zlomových okamžicích života. Navíc přidal své vlastní zkušenosti z praxe. O týden později jsme
besedovali se sociální kurátorkou
pro mládež paní Janů. Ta se zaměřila hlavně na řešení různých problémových úloh spojených s trestní
problematikou. Také nám přiblížila
svou práci a práci sociálních služeb
v této oblasti. Vynikající úroveň měl
workshop, se kterým k nám přijely
pracovnice Kappa-help Přerov. To
je zařízení, jež se soustředí na práci s drogově závislými lidmi v našem
kraji. Téma tedy bylo jasně dáno drogy a všechno kolem nich. Tedy
nejen samotné drogy, ale i na ně
navazující další trestná činnost jako
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a zážitky. Dbejte na správnou výslovnost, správné tvoření hlásek, čistý
a srozumitelný způsob mluvení. Dokonalá výslovnost je podmínkou pro
úspěšné psaní a čtení.
Při hrách je veďte k soustředění
a pozornosti. Dítě zralé pro vstup do
školy musí být schopno úmyslného
zaměření pozornosti po dobu alespoň 15 minut. Proto je hra tou nejlepší možností naučit dítě soustředění.
Neméně významným je také stav
sociálního přizpůsobení dítěte. Dítě
je schopno přijmout roli školáka, respektovat kázeň, přizpůsobit se jednání a myšlení skupiny. Vyžadujte
po dítěti, aby poslechlo na Vaši první

výzvu!
Naše škola Vám nabízí možnost prožít si se svým dítětem první školní
týden přímo ve třídě.
Vaše dítě získá jistotu v prvních
dnech školní docházky. Vy se můžete seznámit se základními přípravnými cviky ve čtení, psaní a v matematice.
Podporujeme individuální přístup,
preferujeme menší počet žáků ve
třídě.
Jakékoliv Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme.
Těšíme se na spolupráci s Vámi.

krádeže, násilí atd. Také s námi probraly techniky odmítání drog. Jako
poslední mezi nás přišla Jana Nakládalová z Městského úřadu v Kojetíně. Ta si vzala za svůj přestupkový
zákon. Velmi poučné pro nás byly
hlavně části týkající se občanských
průkazů, či silničních přestupků. Tak
skončily naše besedy a mohli jsme
se věnovat dalším částem projektu.
V říjnu začala práce na učebnici,
kterou jsme vytvořili ze získaných
poznatků. Celkem rychle jsme zjistili,
že vytvořit učebnici není tak lehké,
jak jsme si představovali. Vytvořit
obsah, kapitoly, jednotlivé strany, obrázky, vybrat to nejdůležitější. Musel
být rozdělen kolektiv, někdo musel
psát, někdo malovat a další připravoval text. Nakonec se vše ale povedlo a učebnice spatřila světlo světa.
Zatímco probíhaly tyto práce, nastal
27. listopad a my jsme měli možnost
zúčastnit se hlavního líčení u Okresního soudu v Přerově. Byl to asi největší zážitek v průběhu našeho projektu. Velmi působivé bylo už když
jsme pozorovali jak Justiční stráž ČR
vyvádí z policejního autobusu jednotlivé odsouzené. I samotné jednání
splnilo naše očekávání. Obviněný se
dopustil opakovaně krádeže, a proto
byl odsouzen na 400 hodin veřejně
prospěšných prací. Rádi bychom poděkovali panu Novotnému za vhodně zvolené téma procesu a za velmi
srozumitelné zdůvodnění rozsudku.
Exkurze tak splnila svůj účel.
V prosinci seznámíme žáky naší školy s naším projektem a hlavně s našimi poznatky. Tím také náš projekt
skončí. Zůstane ale učebnice, která

snad pomůže i dalším ročníkům.
Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem přednášejícím, kteří
nám věnovali svůj čas. V neposlední
řadě také žákyni Lence Černé, která
vzala projekt za svůj a obětavě vedla ostatní spolužáky při tvorbě naší
učebnice.
Pavel Navrátil, vyučující

učitelé ZŠ Sv. Čecha Kojetín

Výstava Tutanchamon
- jeho hrob a poklady
Ve čtvrtek 4. prosince jsme se s žáky
vypravili na výstavu Tutanchamon jeho hrob a poklady, která nyní probíhá
v Brně.
Na deset hodin byly objednány lístky
k vyzvednutí na pokladně. Samozřejmě
v onen den nefungoval objednávkový
systém, ale i tak vše dopadlo dobře.
V deset hodin se pro nás výstava otevřela. Zhlédli jsme napodobeninu Tutanchamonovy hrobky. Pak už jsme se rozprchli
obdivovat jednotlivé kusy pohřební výbavy. Nejvíce nás asi zaujaly sarkofágy
a mumie.
I když vystavené exponáty nejsou originály, přesto se nám výstava líbila a přinesla nám mnoho znalostí.
žáci ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín - školní družina
Veselá paleta
Na začátku prosince byly vyhodnoceny výtvarné práce již 3. ročníku
soutěže „Veselá paleta“. Jedná se výtvarnou soutěž pro školní družiny Mikroregionu Střední Haná. Letošního
ročníku se zúčastnily družiny z Chropyně, Křenovic, Tovačova, Měrovic,
Polkovic, a naše školní družina.
Výsledky soutěže: 1. Martin Gábor,
3. třída, Chropyně, 2. Vít Andrýsek,
5. třída Kojetín - Sv. Čecha, 3. Julie
Ondičová, 3. třída, Křenovice, 4. Monika Trojančíková, 5. třída, Měrovice,
5. Robert Miko, 2. třída, Kojetín - Sv.
Čecha, 6. Sofie Kovaříková, 2. třída,
Tovačov.
Zvláštní ocenění získávají děti z Křenovic a Měrovic za netradiční 3D pojetí, které bude velkou inspirací pro
následující ročníky. Práce dětí byly
vystaveny pro veřejnost při příležitosti Dne otevřených dveří ve škole Sv.
Čecha v Kojetíně.
Všem zúčastněným velice děkuji
a těším se na další spolupráci.

Družinová čertovská
párty
V pátek 5. prosince se to ve školní
družině hemžilo čertíky všech druhů
a velikostí.
Pekelná generální ředitelka Peklinda přišla na nečekanou inspekci do
našeho krásně vyzdobeného družinového peklíčka. Abychom Peklindu
pobavili, předvedli jsme jí i ostatním

divákům, kteří se sešli v hojném počtu, zábavné představení se scénkami, tancem a zpěvem. Naše představení mělo velký úspěch, skvěle
se bavilo obecenstvo i my. Na děti
čekalo za odměnu velké překvapení, Mikulášský dárek v podobě velké
televize a DVD přehrávače. Všichni
měli z dárku obrovskou radost. Na
konec naší párty následovala diskotéka a zábava.
Alice Stonová

Gymnázium Kojetín
Debata s představiteli
Evropského parlamentu
Dne 5. prosince 2008 proběhla
v Praze debata s předsedou Evropského parlamentu a předsedy parlamentních frakcí na téma České
předsednictví EU. Kojetínské gymnázium na této debatě reprezentovalo pět studentů, kteří jsou debatéry
a členy Asociace debatních klubů
ČR, pod vedením profesorky T. Dohnalové. Sraz naší šestičlenné výpravy se uskutečnil v ranních hodinách na přerovském nádraží, odkud
jsme společně odjeli do našeho hlav-

ního města, vstříc mnoha novým poznatkům a zážitkům. Po příjezdu do
Prahy následoval téměř tříhodinový
rozchod a na každém z nás bylo, jak
vzniknuvší čas využije. Někteří neodolali předvánočním nákupům, jiní
si raději prohlédli historické centrum
s výkladem paní profesorky.
Něco málo po druhé hodině odpolední jsme se opět všichni sešli a společně se odebrali do Malostranského
paláce, kde od půl třetí až do čtvrté
hodiny odpolední diskutovali společně studenti středních a vysokých
škol z celé republiky s významnými
představiteli Evropského parlamentu
(včetně předsedy Evropského par-

lamentu H. G. Pötteringem) a také
s místopředsedou českého senátu Petrem Pithartem. Diskuse byla
pro nás velmi poutavá avšak krátká
a skončila dříve, než jsme stihli položit své dotazy. Po skončení diskuse
měl každý možnost osvěžit se připravenými nápoji a také si vzít domů
informační materiály o Evropském
parlamentě.
Poté již následoval večerní návrat
z Prahy zpět domů, což každý uvítal,
neboť pro všechny účastníky byl tento den velmi náročný.
Tomáš Šestořád
student GKJ

Základní umělecká škola Kojetín
Vánoční koncert
Byl adventní čas. V podvečer 11. prosince 2008 se sešli učitelé Základní
umělecké školy Kojetín, pozvaní muzikanti a milé publikum na již tradičním vánočním koncertě v sále Sokolovny.

V slavnostní atmosféře zazněly krásné melodie hudebních skladatelů
různých stylových období od 17. až
do 20. století. Kromě tradičních hudebních nástrojů jako je klavír, kytara,
housle, lesní roh, příčná a zobcová
flétna, jsme slyšeli hru na netradiční
hudební nástroj - xylofon. Instrumen-

tální skladby se střídaly se zpěvem.
Všichni účinkující hráli s chutí a procítěně, aby posluchačům v téměř
dvouhodinovém předvánočním čase
navodili ty nejsilnější prožitky.
Všem patří velký dík za krásný večer.
Miluše Venclíková
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Městský dům dětí a mládeže Kojetín
Po práci legraci
Je začátek prosince a já vzpomínám na říjen, kdy jsme byli s dětmi
ze zájmového kroužku Plastikových
modelářů na bodovací soutěži v Prostějově. Je to nejprestižnější soutěž
na střední Moravě, kde se sjedou
modeláři z celé Moravy a také Čech.
I letos tomu nebylo jinak. V družné
náladě probíhal den od začátku až
do vyhlášení výsledků. Chlapci mohli porovnat své výtvory s ostatními
dětmi a také „okoukat“, jak vypadá
práce starších kamarádů i těch, co si
můžou říkat mistři v oboru. S radostí jsem pozoroval, jak kluky zajímá
názor ostatních i jejich rady, co a jak
udělat lépe.
Tento koníček se jim dostal, jak se
říká „pod kůži“. Při vyhlášení výsledků jsem byl na tyto hochy opravdu
hrdý.

Mikulášská punčocha
Dne 3. prosince 2008 se v sále Hotelu Pivovar uskutečnila Mikulášská
punčocha. Součástí akce byla diskotéka, soutěže a tvořivé dílny, kde
si děti mohly vyrobit zapichovátka
a krémové košíčky.
V 18 hodin přišel již netrpělivě očekávaný Mikuláš a ten rozdal dětem
balíčky.
Přítomné děti a jejich rodiče mohli
vidět vystoupení zájmových kroužků
Hip Hop pod vedením Ivety Kořínkové, Orientální tance pod vedením
Míši Krejčířové a Aerobik pod vedením Lenky Křeháčkové.
Děkujeme všem vystupujícím a také
všem sponzorům.
Martina Dočkalová,
MěDDM Kojetín
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Pozemní techniku ovládli dokonale:
v kategorii 1:72 získal:
1. místo Mirek Mikulík.
v kategorii 1:35:
1. místo Kryštof Skřipec,
2. místo Lukáš Procházka,
3. místo Lukáš Bíbr.
Za letadla v měřítku 1:72 obsadili:
2. místo Kryštof Skřipec,
3. místo Honza Matoušek.
Za to jim patří náležité uznání. Jenže
kluci nelenili a hned na další schůzce
se domlouvala soutěž v Uherském
Hradišti. Je to další tradiční modelářská meta, na jejíž Vánoční cenu
jezdíme již mnoho let. Na tuto soutěž
se sjedou modeláři nejen z našich
zemí, ale i celého Slovenska. Modelů se nastaví k podívání několik
stovek. Alespoň na jeden víkend se

Pokus o rekord ve
vypouštění balonků
Děkujeme všem, kteří přišli v úterý
9. prosince 2008 na Masarykovo náměstí v Kojetíně, aby podpořili celorepublikový rekord ve vypuštění balónků s přáním Ježíškovi. V 15.45, na pokyn rádia Frekvence 1, jsme vypustili
k nebi 309 balónků. Dohromady bylo
vypuštěno 100 858 balónků!
Základem tohoto projektu je celonárodní soutěž, ve které děti budou
vyhledávat a zaznamenávat tradiční
vánoční události, zvyklosti a legendy. Součástí projektu je i vydání pohádkové knížky, vánočního časopisu
a vydání řady her s vánoční tématikou.

toto místo stane pro modeláře rájem
na zemi.
Modely našich kluků dokonale držely
krok s ostatními a zrak jen přecházel, co ti „špunti“ dokážou. Ve finále
můžou ceny převzít jen ti první, ale
všem patří uznání.
Z tohoto kotle vzrušení vyšel nejlépe
Mirek Mikulík, který obsadil 3. místo
za diorámu 1:72 s leteckou tematikou. Ostatní na ceny nedosáhli, ale
nechybělo mnoho. Kluci to vědí a již
plánují, co a jak budou stavět dál.
Pomalu hledám slova na závěr, ale
je to těžké, protože již i já přemýšlím,
co si postavím a kdy je nějaká další
soutěž v dosahu. Prostě sláva vítězům, čest zúčastněným a my jdeme
zase modelařit. Vždyť tma je tak brzy
a co venku…
Miloš Ševeček,
vedoucí ZK Plastikoví modeláři
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Plesová sezóna v roce 2009
MYSLIVECKÝ PLES
sobota 17. ledna 2009 - 20 hodin
Sokolovna Kojetín
PLES GYMNÁZIA KOJETÍN
pátek 23. ledna 2009 - 20 hodin
Sokolovna Kojetín
HASIČSKÝ VEČÍREK
K 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU
sobota 31. ledna 2009 - 20 hodin
Dům sv. Josefa Kojetín

PLES GYMNÁZIA KOJETÍN
pátek 6. února 2009 - 20 hodin
Sokolovna Kojetín
TRADIČNÍ HANÁCKÉ BÁL
sobota 14. února 2009 - 20 hodin
Sokolovna Kojetín
DRAČÍ PLES
sobota 21. února 2009 - 20 hodin
Sokolovna Kojetín

COUNTRY BÁL
sobota 28. února 2009 - 20 hodin
s pravými kovbojskými specialitami
Sokolovna Kojetín

DĚTSKÝ KARNEVAL
na téma:
HRAJEME SI S POHÁDKOU
sobota 14. března 2009 - 14 hodin
Sokolovna Kojetín

Kam za kulturou v lednu - březnu 2009
Leden 2009

Únor 2009

Březen 2009

Pokračuje výstava obrazů
člena tvůrčí skupiny Signál 64
Petra Leinerta
Výstava otevřena do 9. ledna 2009.
Galerie VIC Kojetín,
Masarykovo nám. 8, Kojetín

Pořad pro děti MŠ a žáky
1. stupně ZŠ
VODNICKÁ POHÁDKA
Jak se vodníci usadili v Čechách
aneb Kouzelný proutek
a praotec Šplouch
Hraje: Divadýlko Mrak Uherský Brod
čtvrtek 12. února 2009
- 8.15 a 10 hodin
Veselá, výpravná pohádka, plná
kouzel a čarování, protkaná
známými i neznámými písničkami
o vodě, rybách a rybnících.
O vodníkovi Šplouchovi, který utekl
před trestem vodnického krále
a zabydlel se i se svojí vdavek
chtivou dcerou Běličkou v klidné
tůňce v Čechách. Naneštěstí
u mlýna, který právě koupila lakomá
mlynářka, proto, aby v něm našla,
podle pověstí, zakopaný poklad...
Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč

Postupová přehlídka městských
amatérských divadelních souborů

Výstava fotografií
FANTASTICKÝ SVĚT KOLEM NÁS
Vystavuje SNAF 2008
(Sdružení nezávislých amatérských
fotografů 2008)
Vernisáž výstavy
16. ledna 2009 - 17 hodin
Výstava potrvá do 27. února 2009
Galerie VIC Kojetín
Masarykovo nám. 8, Kojetín
Pokračujeme v tanečním kurzu
POKRAČOVACÍ TANEČNÍ
PRO VŠECHNY
každou středu od 19.30 do 22 hodin
Začínáme 21. ledna 2009
Sokolovna Kojetín
kurzovné: 500 Kč/osoba/6 lekcí
Repríza pohádky, která u dětí
propadla a dospělé pobavila
Cimrman/Svěrák/Smoljak
DLOUHÝ, ŠIROKÝ
A KRÁTKOZRAKÝ
v podání divadelního souboru
Hanácká scéna MěKS Kojetín
v režii Hany Hásové a Jakuba Šírka
pátek 30. ledna 2009 - 19.30 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč
Otevření nové expozice muzea
NEJVZÁCNĚJŠÍ SBÍRKY
Z DEPOZITÁŘE MUZEA
Vzdělávací a informační centrum,
Masarykovo nám. 8, Kojetín

17. ROČNÍK PŘEHLÍDKY
AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH
SOUBORŮ
DIVADELNÍ KOJETÍN 2009
a je postupovou přehlídkou
s výběrem na XVIII. ročník
Celostátní přehlídky amatérského
činoherního a hudebního divadla 2009
III. Divadelní Děčín
(14. – 17. a 21. a 24. května 2009)
17. - 22. března 2009
(program dle přihlášených souborů)
sál Sokolovny Kojetín
Prožijte s námi svátek divadla
v našem městě a přijďte podpořit
divadelní soubory v soutěžním klání.

Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín
vyhlašují

17. ROČNÍK PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÝCH
DIVADELNÍCH SOUBORŮ DIVADELNÍ KOJETÍN 2009
který se bude konat v sále Sokolovny Kojetín
ve dnech 17. - 22. března 2009
a je postupovou přehlídkou s výběrem na
XVIII. ročník Celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního
divadla 2009 III. Divadelní Děčín (14. - 17. a 21. - 24. května 2009)

Propozice přehlídky na www.kojetin.cz/meks
Závazný termín pro zaslání přihlášek do soutěžní části je do
31. LEDNA 2009
na adresu:
Městské kulturní středisko Kojetín, nám. Republiky 1033, 752 01 Kojetín
tel: 581 76 20 46, mobil: 774 001 405, e-mail: reditelka@meks.kojetin.cz
TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VAŠÍM SOUBOREM
U NÁS V DIVADELNÍM KOJETÍNĚ!
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Z akcí MěKS Kojetín
28. listopadu 2008
jsme opět uspořádali tradiční prosincovou akci Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu na Masarykově
náměstí spojenou s programem nejen pro děti, zakončenou ohňostrojem. Na úvod zaznělo několik koled
a představila se děvčata z MěDDM
Kojetín s Mikulášským aerobikem.
Naše kamarádka Monča Nováková si pro děti připravila několik her
a soutěží, do kterých se děti aktivně
zapojily. Malý upomínkový předmět si
mohli všichni zakoupit na minijarmarku nebo si přímo vyrobit v pracovních
dílnách Domečku (MěDDM Kojetín).
Všichni na náměstí nadšeně přivítali návštěvu z nebes - Ježíškova
posla - pětimetrového anděla Fridolína (divadelní vstup Hanácké scény
MěKS Kojetín, za což jim patří velký
dík, především Zdendovi Novákovi
a Marušce Nemečkové za výrobu
a Kubovi Šírkovi a Hance Hásové za
scénář), který dětem vyprávěl příběh
o Ježíškovi, nechal dětem pod stro-

mem u kašny "nebeskou schránku"
na přáníčka Ježíškovi, obešel s dětmi náměstí, aby se s nimi zase příští
rok ve zdraví sešel a s místostarostou Jiřím Šírkem slavnostně rozsvítili
vánoční strom na náměstí. Na závěr
se nad kojetínským náměstím rozzářil ohňostroj.

3. prosince 2008
si účastníci kurzu tanečních pro dospělé pozvali na svou poslední lekci své známé a přátele, aby se všem
pochlubili, jaké kroky a tance se
v tanečních naučili. Na ukázku jeden
pár z taneční školy, kterou vede mistr
Pavel Nečesaný mimo Kojetín, všem
přítomným předvedl všechny základní standartní tance. Kurz tanečních
pro dospělé sice skončil, ale již od
21. ledna 2009 se můžete všichni
přihlásit do pokračovacích lekcí. Těšíme se na vás!

5. prosince 2008
byla slavnostní vernisáží otevřena
výstava obrazů našeho kamaráda,
dlouholetého člena tvůrčí skupiny
Signál 64, Petra Leinerta, který v letošním roce, přesně 26. října, oslavil
své krásné kulaté výročí. Jsme moc
rádi, že se rozhodl své kulatiny osla-

18

vit svou autorskou výstavou právě
u nás, v jeho rodném Kojetíně.
O hudební program se postaralo flétnové trio Základní umělecké školy
v Kojetíně. Petra a jeho dílo nám přiblížil vedoucí tvůrčí skupiny Signál
64 Jaroslav Kačírek. Petrovi přejeme
především pevné zdraví, co nejvíce
společných chvilek s rudkou, křídou, perem či barvou a výkresem
a ať mu jeho kreslení přináší to pravé
odvázání. Výstava potrvá do 9. ledna
2009 a stojí určitě za návštěvu.

7. prosince 2008
jsme naposledy v letošním roce pozvali děti do kojetínské Sokolovny na
víkendovou pohádku. Herci Divadla
Duha Polná Jitka Smejkalová a Petr
Vaněk scénicky ztvárnili lidovou pohádku Čert a Káča. Hubatá Káča se
chtěla za každou cenu vdát, třeba
i za čerta. Při „návštěvě“ pekla však
toho pořádně litovala. Představení bylo plné písniček, překvapivých
scénických řešení s netradičním
koncem. Po pohádce čekalo na děti
slíbené překvapení - koš plný sladkostí, které dětem za básničku nebo
písničku naděloval samotný Mikuláš
s Andělem. Na zlobivé děti si posvítili
a v pytlích potahali čerti, ale nakonec se všichni rozcházeli v přátelství
a s úsměvem na tvářích.
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Z akcí MěKS Kojetín
12. prosince 2008
nastal slavnostní den, kdy jsme uspořádali veřejný program, abychom
všichni společně oslavili kulaté narozeniny - osmdesátiny kojetínské
Sokolovny (1928 - 2008).
Program byl sestaven z tanečních,
pěveckých, výstavnických a divadelních vstupů všech pěti zájmových
souborů, které pracují pod hlavičkou
MěKS Kojetín.
Zalistujme společně kojetínskou historií a připomeňme si, proč jsme se
v letošním roce 2008 sešli v kojetínské sokolovně: V březnu roku 1888
byla založena Tělovýchovná jednota
Sokol a stala se nedílnou a důležitou
součástí dění v Kojetíně. Letos Sokol
Kojetín oslavil 120. výročí.
Jednota stále rozšiřovala své řady,
ale bohužel se potýkala s nedostatkem vhodných prostor. Nejdříve se
cvičilo v hostinci, potom v tělocvičně chlapecké školy, v sále Pivovaru,
v sále Okresního domu i jinde. V roce
1910 bylo vybudováno letní cvičiště ve Ztracené ulici. V roce 1927 se
naplnilo dlouholeté úsilí členů Sokola v čele s Ferdinandem Venclíkem
o vybudování vlastní tělocvičny. Na
pozemku mezi městem a nádražím
(původní náměstí Svobody - dnes
náměstí Republiky) se započalo
se stavbu sokolovny podle návrhu
architekta Aloise Pilce z Přerova.
Stavba byla dokončena v roce 1928.
K sokolovně přiléhal a přiléhá dodnes
rozsáhlý venkovní sportovní areál.
Za osmdesát let kojetínská sokolovna
zažila a prodělala několik rekonstrukcí. Tu největší v letech 1981 - 1983,
kdy došlo k oddělení prostor pro kulturu a tělovýchovu, bylo vybudováno
sociální zařízení, rekonstruováno jeviště, šatny, nové vytápění.
V roce 1985 byla opravena střecha
a Sokolovna dostala nový kabát
v podobě nové fasády.
Poslední velká rekonstrukce proběhla
v roce 2004, kdy byly v budově vyměněny stávající okna za plastová, vybudována přístavba pro šatny sokola,
vznikly také důstojné prostory pro činnost MěKS a sokolovna získává opět
novou fasádu.
K budově sokolovny má velmi úzký
vztah náš nejstarší a nejdéle pracující soubor Hanácká beseda Kojetín.
Soubor svým tanečním vystoupením

přispěl do programu už v roce 1928
při slavnostním otevření budovy. Členové souboru pod vedením Karla Drbala vystupují na různých folklórních
slavnostech a v sokolovně každoročně pořádají tradiční Hanácké bály.
Národopisný soubor se nám představil s tancem „Lobodice“, se svatebním
tancem „Kolo“, žertovným tancem
„Hanko rozmilá“ a na závěr pásmem
hanáckých tanců „Ty Kojecky hatě“.

neční country skupina Lucky While,
která pod naší hlavičkou pracuje od
roku 2007. Skupina se zabývá country
a mexickými tanci, ve velké míře
také tanci moderní americké country lines dance. Jako doplněk skupina zkouší také tance skotské,
irské a řecké. Inspiraci většinou
členové skupiny čerpají z akcí pořádaných pražskou Dvoranou, což
je organizace zabývající se pořádá-

Další v pořadí gratulantů, který přispěl do programu kytičkou písní
byl náš staronový pěvecký soubor
Cantas, který od letošního září začal
opět pracovat pod naší hlavičkou.
Počátky sboru sahají někde do roku
2001 a kojetínská Sokolovna byla
svědkem jeho několika úspěšných
koncertů - za zmínku stojí „Glory
Haleluja“, „Dobrá zpráva“, „Chodci
nebo poutníci“, „Stejně bych oknem
za muzikou plách‘...“

ním seminářů a festivalů spojených
s tancem, ale samozřejmě vystupují
i s tanci z vlastní produkce.
Narozeninový program nám zpestřili
pásmem čtyř mexických tanců.
Tvůrčí skupina Signál 64 je v kulturním životě našeho města činná od
roku 1964. Těšme se na další oslavu, protože v příštím roce oslaví své
45. výročí. Členové skupiny - amatérští výtvarníci, kreslíři, malíři, keramici, sochaři a fotografové uspořá-

Sbormistrem souboru je Zuzana Zifčáková, která je zároveň korepetitorem i dirigentem. Cantas tedy znovu
otevírá své pěvecké brány všem
zpěvákům a zpěvačkám a těší se na
nové členy. My všichni se zase určitě
těšíme na navázání na sérii předešlých úspěšných koncertů.
Naším nejmladším souborem je ta-

dali bezpočet výstav nejen v našem
městě. Několik výstav bylo otevřeno
i v sokolovně. Dnes skupina pracuje
pod vedením Jaroslava Kačírka a její
členové si pro nás připravili výstavu
ze svých děl a také výstavu k výročí
Sokolovny z let 1928 po současnost,
která byla nainstalována ve vestibulu
Sokolovny.
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V kulturním životě města Kojetín
a nejširšího okolí působí amatérský
divadelní soubor Hanácká scéna
Kojetín. Za dobu své činnosti se
soubor zapsal do podvědomí obyvatel celého regionu jako kulturní těleso, přinášející divadelnímu publiku
hodnotné umělecké zážitky.
Amatérské divadlo v Kojetíně má
dlouholetou tradici. Ochotnická představení zde byla hrána již na konci
19. století.
Na podzim roku 1949 byl oficiálně
založen nový divadelní soubor, který
si dal název Hanácká scéna Kojetín. V příštím roce bude další důvod
oslavovat!
Hanácká scéna Kojetín hrála především pro diváky v Kojetíně a okolí.
Získala si hodně příznivců na vesnicích jak okresu Přerov, tak také
okresů Kroměříž a Prostějov. Každá
hra měla premiéru právě na prknech
kojetínské Sokolovny.
V páteční slavnostní den nám herci
Hanácké scény, v čele s Lenkou Šípkovou, premiérově zahráli komediální pohádku Divadla Járy Cimrmana
autorů Svěráka a Smoljaka - Dlouhý
Široký a Krátkozraký v režii dvou členů souboru - studentů místního gymnázia Hany Hásové a Jakuba Šírka.
MěKS Kojetín děkuje všem účinkujícím gratulantům - všem členům
našich zájmových souborů - národopisnému souboru Hanácká beseda,

pěveckému souboru Cantas, taneční
country skupině Lucky While, tvůrčí skupině Signál 64 a divadelnímu
souboru Hanácká scéna.
Naší osmdesátileté oslavenkyni přejeme, aby i nadále sloužila ke kulturnímu, společenskému i sportovnímu
vyžití v našem městě, abychom na
jejích prknech stále vítali a obdivovali herce, hudebníky, zpěváky, tanečníky a sportovce, aby nová sedadla
v sále byla stále zaplněna a aby diváci - návštěvníci kojetínské sokolovny byli vždy spokojeni a rádi se do
sokolovny vraceli.

13. prosince 2008
se kojetínská Sokolovna zaplnila
noblesně oděnými účastníky kurzu
tanečních - konala se tradiční Závěrečná kolona tanečních. Sokolovna
byla zcela zaplněna děvčaty v překrásných plesových šatech s bílými
růžemi a chlapci nastrojenými v nóbl
oblecích s bílými kapesníčky v klopě.
Na své si přišli i jejich rodiče a přátelé, kteří se přišli podívat, co vše se
v kurzu naučili a zároveň si všichni
zatančili. Studenti poslední lekci tanečních zahájili slavnostní kolonou
a prvním tancem - valčíkem. O hudební repertoár se postarala skupina
Kornet z Lipníku n. B. a přestávky

vyplnil také mistr Pavel Nečesaný,
který pouštěl jeden taneční hit za
druhým a parket byl po celý večer
zcela zaplněn tanečníky. O zpestření miniplesu se postarali tanečníci z Taneční školy Přerov a Hranice
s ukázkami standartních a latinskoamerických tanců. Tak byl úspěšně
zakončen další ročník tanečních
v Kojetíně a my už se můžeme těšit
na další taneční, které budou pokračovat již od 21. ledna 2009 a jsou určeny pro všechny, kteří mají chuť si
zatancovat.

16. prosince 2008
navštívily kojetínské děti z mateřských škol a 1. stupně základních
škol poslední pořad v tomto roce,
který jsme pro ně připravili. A jelikož se blíží vánoční čas, tak za dětmi přijeli oblíbení brněnští Kamarádi
s pořadem Kamarádi v Betlémě. Děti
si společně s kamarády Vojtou, Dášou
a Jirkou zavzpomínali na téměř všechny Večerníčkovy pohádky, zazpívali si
známé koledy a krásně si zahráli příběh o Ježíškovi. Kamarádi dětem připomněli, že pomalu ale jistě přichází
nejkrásnější svátky v roce - Vánoce.
vše a více najdete na
www.kojetin.cz/meks

-svah-

Městské kulturní středisko Kojetín
příspěvková organizace
oznamuje,
že je volná k pronájmu

bývalÁ trafika v Tyršově ulici
budova bez čísla popisného, o velikosti 10,6 m2
postavená na pozemku p. č. 1437 v Kojetíně.

Bližší informace na adrese:
Městské kulturní středisko Kojetín, nám. Republiky 1033, 752 01 Kojetín
telefon: 581 76 20 46, 774 001 405, e-mail: reditelka@meks.kojetin.cz
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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov
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.
O své církvi věří, že vznikla z milosti Boží proto,
aby skrze ni byli do jediné svaté obecné církve
přivedeni mnozí, kteří by jinak zahynuli bez spásy
a v beznaději.
„Nemožné u lidí je u Boha možné.“

Lukáš 18,27

V lednu LP 2009 slaví husitská církev 89. výročí od
svého znovuzaložení v roce 1920. U této příležitosti
zveme všechny bratry a sestry v ekuméně i občany
města Kojetína ke slavnostním bohoslužbám, které
se uskuteční v neděli 11. ledna 2009 od 10,00 hod.
v Husově sboru.
„Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám své požehnání.“
					
Žalm 67,1
Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho
dalšího najdete na našich webových stránkách:
http://ccshkojetin.wz.cz/

Stolní kalendář na rok 2009
plný fotografií nejen Kojetína, ale i okolních měst a obcí,
který vydal Mikroregion Střední Haná
zakoupíte na informacích Vzdělávacího a informačního centra,
Masarykovo náměstí 8, Kojetín, za cenu 25 Kč.
Otevřeno po - pá 9 - 11 a 12 - 17 hodin
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Centrum sociálních služeb Kojetín
Dne 8. prosince 2008 se ve velkém
sále Pivovarského hotelu konala
,,Mikulášská besídka“, kterou si
pro obyvatele DPS a seniory z řad
veřejnosti připravili zaměstnanci
Centra sociálních služeb Kojetín. Pro
všechny zúčastněné bylo připraveno chutné občerstvení a bohatý kulturní program. Na akci vystoupili žáci
ZŠ, ul. Sladovní, Kojetín s vánočním
pásmem a romskými písněmi. Na
závěr předali všem přítomným vlastnoručně vyrobené vánoční přání
a upečené perníčky. Dívky z kroužku

při Městském domě dětí a mládeže
Kojetín si připravili moderní Step aerobic. Poté přišla na řadu pravá mikulášská nadílka a volná zábava při
hudbě pana Přikryla, která mnohé
návštěvníky roztančila. Akce se zúčastnilo 71 osob převážně z řad seniorů z domů s pečovatelskou službou, pozvaní hosté z vedení Města
Kojetín, ředitelka Charity Kojetín
a pracovnice Centra sociálních služeb Kojetín. Mikulášská besídka
měla velký úspěch.
Lenka Slováková

Charita Kojetín
Zpráva o využití peněz
z Tříkrálové sbírky 2008
Při Tříkrálové sbírce, která probíhala 5. ledna 2008 bylo v Kojetíně
a okolních vesnicích vybráno 93.043
Kč. Částku, která se nám vrátila zpět,
tj. 53.964,94 Kč a my jsme s ní mohli
disponovat, jsme rozdělili následujícím způsobem:
- Na zakoupení kompenzačních
a rehabilitačních pomůcek pro rozšíření půjčovny jsme použili částku
41.964,94 Kč.

- Na přímou pomoc potřebným bylo
věnováno 12.000 Kč.
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 výzvu
uslyšeli a přispěli tak na dobrou věc.
Současně Vás všechny prosím
o pomoc při organizování sbírky
2009. Budeme velmi rádi, když budete mít chuť a čas strávit s námi sobotní dopoledne dne 10. ledna 2009
a vyrazit tak s našimi koledníky do
ulic. Každá Vaše pomoc je vítána

„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám!“

Tříkrálová sbírka 2009
V Kojetíně a okolních vesnicích
vyjdou králové do ulic a zazvoní u vašich dveří

v sobotu 10. ledna 2009

Každý vedoucí skupinky je vybaven průkazkou
a zapečetěnou pokladničkou.
Otevřete prosím svá srdce a přispějte tak těm,
kteří se bez vaší pomoci neobejdou.
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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 2009.
Kontakt: Charita Kojetín,
Kroměřížská 198, Kojetín
telefon 581 761 828
Helena Gračková,
ředitelka Charity Kojetín
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Letecká fotografie města Kojetín
Redakční rada Kojetínského zpravodaje přeje svým čtenářům úspěšný rok 2009.
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Blahopřání
Dne 14. prosince 2008 oslavili

manželé Marie a Jindřich Burešovi
40 let společného života
Do dalších let jim přejí vše nejlepší a hlavně pevné zdraví
syn Roman s manželkou Lenkou a vnoučata Veronika a Radim.

Dne 3. ledna 2009

oslaví své 80. narozeniny

náš tatínek, dědeček a pradědeček

pan Jan Dvořáček z Kojetína
Mnoho štěstí, zdraví a božího požehnání mu ze srdce přejí dcera Marie
a syn Jan s rodinami, vnoučata Katka s manželem Romanem,
Jarek s přítelkyní Luckou, Honzík s přítelkyní Markétou, Pavlík, Mirek, Klára
a Jana, pravnoučata Románek, Míša a Filípek posílají velkou pusu.

Dne 11. ledna 2009

oslaví své 60. narozeniny

pan Vladimír Zaoral
Hodně štěstí, zdraví a pohody přejí maminka,
bratři s rodinami a švagrová Vlasta s rodinou.

Vzpomínky
„Ač nemohli se rozloučit, v našich srdcích budeš žít.“

Pan Rostislav Krumpoch
zemřel v bolestech 23. listopadu 2008
po těžké nemoci.

Vzpomínají dcera Renata, vnučky Lucinka a Vendulka, dcera Marie,
vnuci Petr a Lukášek, vnučka Kačenka a syn Rostislav.

Dne 12. ledna 2009 vzpomeneme

1. smutné výročí úmrtí

pana Josefa Hlaváče
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Zdeňka,
synové Leoš, Radek a Petr s rodinami.
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