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Před dvaceti lety...
Rok 1989 je možno označit za „rok naděje“. V jeho závěru došlo k zásadní změně charakteru politického života
v Československu. Pod tlakem veřejnosti se zhroutil monopol moci, který po léta dusil svobodné projevy lidí. Bezprostřední příčinou tohoto zhroucení byl brutální útok proti
pokojné demonstraci studentů v Praze dne 17. listopadu
1989. To byla poslední kapka do přeplněné číše narůstajících problémů, k jejichž řešení se nechtělo vedení Komunistické strany Československa odhodlat. Splnil se tak sen
mnoha generací demokraticky smýšlejících občanů, sen,
v jehož naplnění už nikdo nedoufal. Na konci roku, v němž
došlo ke svatořečení Anežky Přemyslovny, se zhroutil systém vlády jedné strany. Policejní zásahy proti pokojným
demonstracím v posledních létech (1988, 1989) doslova
polarizovaly národ a naznačovaly, že nespokojenost mezi
mladými lidmi dále narůstá.
O brutálním potlačení studentské manifestace na Národní
třídě v Praze v pátek 17. listopadu 1989 se občané Kojetína dovídají z vysílání zahraničních rozhlasových stanic,
především Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy. Naše sdělovací prostředky přinášely nic neříkající informace o situaci v Praze, o stávce studentů a umělecké fronty. Teprve
počátkem příštího týdne (pondělí, úterý) Svobodné slovo
a Mladá fronta přinášejí objektivní informace.
Také do Kojetína se dostává provolání studentů Palackého univerzity v Olomouci a brněnských škol. V pátek
24. listopadu 1989 se konal mítink kojetínských občanů na
dnešním Masarykově náměstí „u kašny“. Prostor před kašnou se stal místem shromažďování kojetínských občanů
v těchto revolučních dnech. Účast na prvním mítinku byla
malá. Mítink svolalo Občanské fórum v Kojetíně, které vytvořili tři mladí lidé - Leinert, Hýbner a Bedřich. Později se
mluvčími fóra stali: Lea Pískovská, Jaroslav Prášil, Miroslav Zdráhal a Zdeněk Němec.
Občanská fóra vznikala také na kojetínských školách, v závodech, organizacích a institucích. Např. na poliklinice, ve
s. p. Vítkovické železárny a strojírny, provoz Kojetín, s. p.
Seliko Kojetín, Stavební bytové družstvo a další. Postupně
však zanikala, případně se spojovala s městským Občanským fórem.
V pátek 8. prosince 1989 byl svolán mítink občanů do
kojetínské sokolovny. Sál byl zcela zaplněn, tzn. že bylo
přítomno více než 500 občanů. Za revoluční síly promluvil Tomáš Hradílek z Lipníka n. B., mluvčí Charty 77, člen

koordinačního centra OF a Jaroslav Skopal za Československou stranu socialistickou.
Také v Kojetíně se uskutečnila 27. listopadu 1989 dvouhodinová manifestační stávka. Lidé se opět sešli na kojetínském náměstí. Ti, kteří nemohli opustit svá pracoviště
vyjádřili svoji podporu a solidaritu revolučním silám jiným
způsobem.
V posledních dnech roku 1989 se mnohé změnilo. Vznikla
nová vláda - vláda národního porozumění, která získala
důvěru všech rozhodujících politických sil ve státě. Byl
zvolen nový prezident republiky, který představoval naději,
že přispěje k dovršení celospolečenského dialogu a porozumění. Byla obnovena svoboda projevu, svoboda myšlení, náboženství. Bylo však třeba obnovit demokratické
instituce, v nichž by se mohl vést demokratický dialog.
Vznikly nové politické strany a politická hnutí. Hnacím motorem politických změn - revoluce - byla nová občanská
iniciativa - Občanské fórum.
Nové politické strany a politická hnutí vznikly také v Kojetíně. Vznikla zde Československá strana socialistická,
Československá sociální demokracie, vzniklo zde také
Občanské fórum, zintenzívnila svoji činnost Československá strana lidová. Došlo ke změnám ve sbotu poslanců
MěstNV.
S nadějemi a v očekávání demokratických změn vstoupili
také občané Kojetína do roku 1990.
(Podle zápisu v kronice města Kojetín za rok 1989)
řez, foto: mm.dnes.cz
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Z jednání Rady města Kojetín
Rada města Kojetín se na svém 63. zasedání konaném dne 30. září 2009
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- zřídila komisi pro přípravu rozpočtu
Města Kojetína na rok 2010,
- zřídila na funkční období od 1. 10.
2009 do 30. 9. 2010 hlavní inventarizační komisi (HIK) k provedení jednotlivých inventur za rok 2009 dílčí
inventarizační komise (DIK),
- stanovila termíny k provedení fyzických a dokladových inventur, termín
k vyhotovení závěrečného protokolu
o inventarizaci majetku a závazků
města,
- schválila rozpočtové opatření
č.12/2009 ve výši 292,46 tis. Kč,
- vzala na vědomí informaci o aktuální finanční situaci Města Kojetína
a o předpokládaném vývoji naplňování daňových příjmů,
- souhlasila s bezúplatným převodem pozemku p. č. 160, zahrada,
o výměře 135 m2, k. ú. Popůvky
u Kojetína, z vlastnictví Pozemkového fondu ČR, Husinecká 1024/11a,
Praha 3, do majetku Města Kojetína,
předloží k projednání ZM 10/2009,
- schválila výběr dodavatele na re-

33 Kč/m2,
- na ulici Padlých hrdinů a Palackého - byty se sociálním zařízením
35 Kč/m2,
- ostatní byty se smluvním nájemným
(mimo byty v domě Sladovní 1309)
38 Kč/m2,
- schválila smluvní nájemné v obecních bytech v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I - Město,
ve výši 40 Kč/m2 s tím, že nebude
z čistého nájmu odečítána paušální
částka 500 Kč na pronájem parkovacího místa v garážovém stání tohoto domu, s platností od 1. 11. 2009,
u nově uzavíraných smluv a při prodloužení nájmů před uplynutím sjednané doby nájmu,
- souhlasila s položením optických
kabelů datových rozvodů (Internet)
a chrániček v lokalitách ulic Polní,
Jana Peštuky, Sladovní, Družstevní,
Svatopluka Čecha, Nová, Tyršova a
Dudíkova města Kojetína, Občanskému sdružení Cyrilek.net, Spáčilova 3194, Kroměříž.
Jiří
Šírek
Rada města Kojetín se na svém 64. zasedání konaném dne 21. října 2009
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila termíny svatebních obřa- s dobou splatnosti do 31. 3. 2010 a se - schválila předložený plán zimní
dů na rok 2010, a to každou sobotu způsobem zástavy úvěru - rozpočtem údržby a upravený plán pohotovosměsta, tj. budoucími příjmy,
ti při zabezpečení zimní údržby na
v měsíci,
- vzala na vědomí předloženou zprá- - schválila uzavření Smlouvy o vý- místních komunikacích v zimním obvu o vyhodnocení hospodaření Města půjčce a o uzavření budoucí smlouvy dobí 2009/2010,
Kojetína za I. a II. čtvrtletí 2009 včet- o zřízení práva odpovídajícího věcné- - uložila jednateli společnosti TECHně informací o naplňování sdílených mu břemeni mezi Vodovody a kana- NIS Kojetín s r. o. zabezpečit realizaci
lizace Přerov, a. s. a Městem Kojetí- schváleného plánu v plném rozsahu,
daní,
- souhlasila s rozpočtovým opatře- nem, kdy pozemky v k. ú. Popůvky - schválila Provozní řád sportovně
u Kojetína, budou dotčeny stavbou rekreačního areálu ulice Polní, Kojením č.13/2009
„Kanalizace Popůvky - odvedení od- tín, s účinností od 1. 3. 2010.
příjmy
- 6 758,23 tis. Kč
padních vod na ČOV Kojetín“,
Jiří Šírek
výdaje
- 6 758,23 tis. Kč,
- schválila rozpočtové opatření
Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín vyhlašují
č. 13/2009,
- předloží rozpočtové opatření
18. ROČNÍK PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÝCH
č. 13/2009 zastupitelstvu města
DIVADELNÍCH
SOUBORŮ DIVADELNÍ KOJETÍN 2010
ke schválení,
- souhlasila s rozpočtovým opatřekterý se bude konat v sále Sokolovny Kojetín
ním č. 14/2009
ve dnech 16. - 21. března 2010
financování
700 tis. Kč
a je postupovou přehlídkou s výběrem na XIX. ročník
výdaje
700 tis. Kč
Celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla 2010
- předloží rozpočtové opatření
IV. Divadelní Děčín (6. - 9. května a 13. - 16. května 2010)
č. 14/2009 zastupitelstvu města ke
Propozice přehlídky na www.kojetin.cz/meks
schválení,
Závazný termín pro zaslání přihlášek do soutěžní části
- souhlasila s přijetím krátkodobého
je do 31. LEDNA 2010 na adresu:
investičního úvěru na předfinancoMěstské kulturní středisko Kojetín, nám. Republiky 1033, 752 01 Kojetín
vání dotace k projektu „Víceúčelová
tel: 581 76 20 46, mobil: 774 001 405, e-mail: reditelka@meks.kojetin.cz
multimediální učebna“ od České spoTĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VAŠÍM SOUBOREM U NÁS V DIVADELNÍM KOJETÍNĚ!
řitelny a. s., ve výši 3,000.000,00 Kč

2

alizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Nabídka dodávky elektrické
energie pro odběrná místa - Město
Kojetín“ uchazeči: ČEZ Prodej s. r. o.,
28. října 152, 709 02 Ostrava, který
byl doporučen komisí pro posouzení
a hodnocení nabídek malého rozsahu na výše uvedenou zakázku,
- souhlasila s optimalizací (snížením) kapacity Základní školy Kojetín,
Svatopluka Čecha 586, z původního
počtu 420 žáků na 270 žáků, a to
s účinností od 1. 9. 2010,
- schválila navýšení počtu strážníků
Městské policie Kojetín na celkový
počet osm strážníků Městské policie
Kojetín,
- schválila přijetí jednoho strážníka
Městské policie Kojetín,
- schválila zvýšení smluvního nájemného v obecních bytech od 1. 11.
2009 u nově uzavíraných smluv a při
prodlužování nájmů před uplynutím
sjednané doby nájmu takto:
- na ulici Padlých hrdinů a Palackého - byty bez sociálního zařízení
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Evropský týden mobility a Evropský den bez aut
Evropský týden mobilty (ETM), který
se letos konal v Kojetíně poprvé, byl
zahájen dne 16. září 2009. V tento
den byla shodou okolností slavnostně uvedena do provozu dálnice D1,
stavba 0134.1 Mořice - Kojetín, II.
etapa, která otevřela možnost motoristům cestovat po dálnici z Prahy až
do Kroměříže. Pro občany má zprovoznění tohoto úseku dálnice nesmírný význam z hlediska kvality ovzduší
a omezení hluku v obytných částech
města a okolních obcí, jelikož dojde
k výraznému dopravnímu zklidnění
na stávající silnici I/47.
V našem městě byly tyto dny určeny všem věkovým kategoriím. První
den byl věnován především seniorům, zdravotně postiženým občanům
a dětem ze znevýhodněného sociálního prostředí. Konal se pochod, který byl nazván „Od altánku k altánku“.
Druhý den se nesl v cyklistickém
duchu. Program byl určen pro veřejnost, zastupitele města, úředníky
a jimi pozvané a měl název „Na kole
s místostarostou po okolí Kojetína“.
Program třetího dne byl věnován především předškolním dětem a byl nazván „Kolem kašny dokolečka, svezeme se na kolečkách“.
Čtvrtý a pátý den se odvíjel na téma
„Ve zdravém těle zdravý duch“ a byl
opět určen pro širokou veřejnost. Zú-

častnění mohli absolovovat spinningový trénink, prohlédnout si zařízení
rehabilitace, seznámit se s nabídkou
služeb nebo využít nabídku služeb
profesionálního trenéra v Kili Fitness
centru v Kojetíně.
Šestý den byl určen především žákům základních škol a studentům
zdejšího gymnázia, kteří měli za úkol
na stanovištích v ulici Svatopluka Čecha a ulici Palackého v Kojetíně provádět Monitoring městského provozu, v souvislosti s otevřením dálnice
D1. Žáci a studenti zároveň asistovali
Městské policii Kojetín při řešení přestupků při provozu na pozemních komunikacích v akci nazvané „Kyselý
bonbón“.
Závěrečný den, „Evropský den bez
aut“, byl vyvrcholením Evropského týdne mobility. Na tento den se
v poslední době soustředí Evropské
komise i státy EU. Evropský den bez
aut iniciovala evropská komisařka pro
životní prostředí Margot Wallströmová v roce 2000 na základě zkušeností z Francie a Itálie. Akce za posledních osm let svedla dohromady tisíce
malých i velkých měst, která tento
den uzavírají svá centra nebo celé
čtvrti automobilové dopravě. U nás
jsme nazvali tento den „Kojetínské
náměstí bez aut“. Cílem tohoto dne
bylo omezit automobilovou dopravu,

tím podpořit využívání udržitelných
způsobů dopravy a zvýšit povědomí
o dopadech dopravy na životní prostředí. Na Masarykově náměstí byl
od 7.00 do 16.00 hodin omezen
provoz dopravním značením, které
zakazovalo vjezd motorovým vozidlům mimo vozidel integrovaného
záchranného systému a autobusů.
Celodenní aktivitou byl ekojarmark
a výstava techniky hasičského záchranného sboru. Další akce mohly
zhlédnout všechny věkové kategorie,
ale aktivními účastníky se stali žáci
a studenti škol v Kojetíně. Týden aktivit byl ukončen besedou „Oceánie perly Havajských ostrovů“.
Co říci závěrem? Snad jen to, že se
v našem městě ETM zcela jistě vydařil. Určitě k tomu přispělo nádherné počasí, skvělá spolupráce všech
zainteresovaných, sponzorské dary
od místních podnikatelů a úplně bezchybná spolupráce s Evou Veverkovou - koordinátorkou Evropského
týdne mobility v ČR.
Všem vřelé díky, je radost s vámi
spolupracovat!
Pokud máte nebo budete mít nápad
jak ETM zorganizovat v příštím roce,
neváhejte, poraďte a podpořte. Už
teď se na vás a vaše nápady těšíme.
Za kolektiv pracovníků
Eliška Izsová a Jiří Stav

Informace pro občany
Svačí vaše dítě
ve škole? A víte co?
První desítky škol se v České republice
přihlásily k účasti na projektu „Svačiny do
škol“. Děti tak dostanou zdravou svačinu přímo do třídy, aniž musí mít u sebe
peníze a rozhodně ji nezahodí do koše
- samy si ji totiž objednají na internetu,
podle své chuti. Možná patříte k rodičům,
kteří vybaví svou ratolest každé ráno
domácí svačinkou. Možná jste rodičem,
který dítěti místo svačiny dá „na svačinu“.
Ať už patříte ke kterékoliv skupině rodičů,

často zjistíte, že domácí svačina zůstala
nedotčená v aktovce, nebo že z ranní
dvacetikoruny zbyl v zadní kapse kalhot
zmačkaný obal od čokoládových tyčinek.
Přitom právě na snídani a svačině závisí
energetické poměry v dětském organismu během školní výuky - a od nich se
odvíjí například míra pozornosti či základy budoucího zdraví. Dopřát školním dětem zdravou svačinu, dodat ji zaručeně
čerstvou až do školy, aniž by děti musely
mít při sobě peníze a udělat ze svačin zábavu je cílem projektu „Svačiny do škol“,
který v České republice právě startuje.

Rodiče mohou dětem svačiny předplatit
převodem na bankovní účet, složenkou,
nebo přes systém PaySec a děti si na
internetu svačinu samy vyberou a objednají, klidně na den, týden nebo i měsíc
dopředu. Zdravou svačinu dostanou až
do třídy, přímo z výrobny, čerstvě připravenou. Celý objednávkový systém je přístupný z internetové adresy www.svaciny.eu. Děti si mohou vybírat ze sladkých
i slaných svačin, salátů, jogurtů. Rodiče
mohou mít jistotu, že jejich dítě svačí a že svačí zdravě.
Alexandr Bílek, autor projektu
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Informace pro občany
Vážení občané,
jistě jste si všimli, že Město Kojetín
pokračuje ve výsadbě dřevin, která
byla započata již v minulém roce.
V podzimních měsících letošního
roku byly již vysazeny dřeviny v ulici Svatopluka Čecha, podle projektu
Anny Acostové. Výsadbou dřevin do-

šlo k rozšíření pásu zeleně lemující
jednu stranu ulice Svatopluka Čecha,
kde doposud výsadbu dřevin tvořily
jen starší listnaté stromy a usychající
keře. Nová výsadba dřevin svým řešením byla částečně limitována, jelikož se v této lokalitě nachází kanalizační síť a proto zde byla vyloučena
výsadba stromů. Projektantka proto
musela nové kompoziční řešení vy-

pracovat tak, aby nová výsadba byla
začleněna jednak do stávající výsadby a také aby se co nejvíce v této lokalitě objevily listnaté dřeviny. Proto
zde navrhla samostatné smíšené
skupiny listnatých keřů různých výšek, barev listů a tvarovaných forem.
Jako doplněk navrhla keřové a půdopokryvné jalovce nebo zakrslé jehličnany s kulovitou formou korunky. Po
celé délce oplocení navrhla vysadit
volný živý plot ze stálezeleného zimolezu, kde dominantním prvkem je
opakující se výsadba červenolistých
rují, které nahradí chybějící střední
patro a sjednotí uliční zeleň. Myslíme
si, že projekt Anny Acostové je velmi
zdařilý a že díky jejímu cítění a péči
firmy, která nám zajistí údržbu zeleně a budeme mít zase kousek města
krásnější.
Teď ta horší část mé informace. Ještě než byla výsadba dřevin dokončena, tak nám „milovníci zeleně“ odcizili 14 ks zimolezu kloboukatého, 1 ks
ruje vlasaté a 1 ks hortenzie, škoda
nebyla velká, jen asi 3000 Kč, což je
vzhledem k celkové částce nepatrné,
ale všichni se ptáme „proč to“?

Opravdu
si ten, kdo
tolik potřebuje keře,
nemůže
zajet
do
zahradnické
školky, kterou
máme, jak
se říká za
humny v Zářičí, kde si za pár korun
zakoupí dřevin do sytosti??? Jo, jo,
je to pořád stejné, chceme mít krás-

né, zdravé a útulné město, ale bohužel se ještě všichni neumí slušně
chovat!
Za odbor životního prostředí
Eliška Izsová

Když se řekne 17. listopad
17. listopad? Inu, sedmnáctý bývá po
šestnáctém a před osmnáctým. A listopad? Měsíc padajícího listí, u nás
spíše již sněhu. Čím je tak významný? Nacisté před sedmdesáti lety zavřeli vysoké školy, před dvaceti lety
padl komunismus neboli jsme měli
naši slavnou, dvakrát ukradenou sametovou revoluci.
A co nám z ní zbylo? V řadě prvé výdobytek nejzřetelnější: všemi společenskými vrstvami pozitivně přijímaný státní svátek. Během něj si rádi
všichni užijeme onu svobodu, o níž
jsme v listopadu tak usilovali. Co na
tom, že se komunismus spíše rozpadl, než byl poražen, že více, než
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byl poražen, pouze ustoupil ze své,
v tom čase nezpochybnitelné vůdčí
role.
Výdobytkem druhým, v očích mnoha bohužel druhořadým, je volební
svoboda, jíž se dvacet let po revoluci
chápe slabá polovina těch, kteří by
mohli.
Hlavně že tu svobodu máme…
A když ji máme, co bychom ji nerozdali - kousek do Prahy, ždibíček krajům
a něco do Bruselu…
Jak silný, jak neoblomně vytrvalý
a neohroženě odvážný musí být lev
českého národa. Musí to být vskutku velkolepé zvíře urostlé napohled
a šlechetné v duši, když dokáže snést

náturu Čechů - neméně tvrdohlavou,
leč podstatně méně obdivuhodnou.
Važme si jej, a když odpočívá, dejme
mu po dobře odvedené práci řádnou
flákotu masa a nesnažme se jej oslabovat vytrvalým snižováním přídělu
rozhodnosti a obdobně vytrvalým
zvyšováním přídělu BBB (blbých byrokratických blábolů).
A pokud by zklamal český lev, tak
máme v zásobě blanické rytíře. Ti
to za nás zvládnou, abychom se nedejbože nemuseli k něčemu vyjádřit
nebo chraňbůh dokonce postavit čelem.
Karel Beneš
student Gymnázia Kojetín
foto: i.dnes.cz, Reflex, krajane.net
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Anketní otázka měsíce listopadu
Anketní otázku, kterou položily
studentky sexty Gymnázia Kojetín
Lucie Valášková a Kateřina Šamajová zněla:
„Co Vám v Kojetíně schází a proč?“

Mila Sehnalíková, 56 let
„Abych pravdu řekla, tak v našem
městě mi toho moc neschází. Máme
tady všeho dostatek, z velké části
je vše opravené a vylepšené. Také
máme mnoho městských akcí, které
jsou každoroční tradicí, což přispívá
k vyšší úrovni Kojetína.“

Yvona Hübnerová, 16 let
„Ocenila bych určitě kino, v Kojetíně
není moc všedního kulturního vyžití.
V zimě se toho také moc dělat nedá,
ale jinak mám Kojetín ráda.
I když by se sem hodil i nějaký značkový obchod s oblečením.“

Lenka Kmíntová, 31 let
„Já osobně bych jako matka byla
velmi vděčná za pořádné, oplocené
hřiště pro děti, kde by si nemohly
ublížit. Pěkné by bylo i veřejné sportovní hřiště, nejen pro vybrané, které
by nebylo stále zavřené.
Líbila by se mi také pěkná, útulná kavárna či bufet, kde by lidé mohli být
i s dětmi, nebo třeba kino.
Naopak by na zastávce nemělo být
tolik kontejnerů - je to ostuda, když
je to první věc, kterou lidé v Kojetíně
uvidí.“

Miroslava Fabišíková a Pavla Kuchařová
„Obě se shodneme na tom, že ve
městě je málo obchodů a těch pár,
které máme, jsou skoro všechny asijské.“

Martina Krybusová, 33 let
„Napadlo mě, že by ve městě nebo
jeho okolí mohla být nějaká továrna,
která by poskytla více pracovních
míst a tudíž větší kupní sílu v Kojetíně.“

Iveta Pouperová, 41 let
„Myslím si, že v Kojetíně mi asi schází více českých obchodů. Byla by to
změna od obchodů vietnamských,
kterých je tu mnoho. Mohlo by to být
více vyrovnané.“

Došlo do redakce
Dočetl jsem knihu „Kojetín
v proměnách času“

Stanovisko redakční rady sborníku
„Kojetín v proměnách času“

Jsem velmi zklamán, že někdo udělá
chybu při opisování ze starších dokumentů, to se stávalo i vzdělaným
mnichům ze Sázavského kláštera,
ale že se zkreslily dějiny a historie po
roce 1950 - 1968 a 1989 to je opravdu závažnější. Nevím kolik stálo vydání, já jsem si ale za 300 Kč koupil
zmetek.
Miroslav Kapoun

Pane Kapoune,
kniha Kojetín v proměnách času“ je
sborník více než patnácti autorů.
Vaše vyjádření, že se jedná o „zmetek“ je příliš silné a myslíme si, že si
žádná kapitola v knize toto ohodnocení nezaslouží.
Vámi nejvíce kritizovaná kapitola
(léta 1950 - 1968 a 1989) byla pojata faktograficky a jak již sám název

říká,
údaje
byly čerpány
z
kronikářských zápisů
města Kojetína.
za redakční radu sborníku:
František Řezáč, Jiří Šírek,
Olga Odehnalová, Hana Svačinová
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Štafeta
Gymnázium Kojetín přináší nové
kolo „Štafety“, tentokrát v trochu
jiné podobě, než jste byli zvyklí.
2. ročník se ptá učitele Jaromíra
Růžičky:
Čím jste chtěl být, když jste byl
malý?
V dětství jsem měl představy o své
budoucí profesi asi jako téměř každý
malý kluk - automobilový závodník,
pilot stíhačky atd. V jinošském věku
už mé vize byly trochu realističtější,
ale nevzpomínám si, že bych měl nějaké jedno vysněné povolání.
Jak se Vám studovalo? Měl jste
nějaké problémy?
Nějaké problémy během studia má
asi každý. Nevyhnuly se ani mně. Po
čase ale člověk na to zlé zapomene
a vzpomíná jen na to dobré.
Co Vám ve škole šlo/nešlo?
Vždy jsem měl rád dějepis, zeměpis
a společenské vědy. To se také odrazilo v tom, že jsem zde dosahoval
slušných výsledků. Nikdy mi moc nešla matematika.
Jak jste se rozhodl pro své povolání?
Moje cesta k učitelské profesi byla
Jsou domácí knihovny v ohrožení aneb Jak se daří knihkupectví
Song
(Otázky učitele Jaromíra Růžičky
pokládají studenti druhého ročníku Gymnázia v Kojetíně)
Milovníci knih se v Kojetíně můžou
těšit z dlouhodobého fungování
knihkupectví Song, jež zde působí již osmnáct let. Za tu dobu se
z něj stala i nepostradatelná součást života pro studenty gymnázia
Kojetín.
Co se dnes nejvíce prodává?
Přesto, že doba přeje fenoménu fantasy, jako je čarodějnický učeň Harry
Potter či upíři ze Stmívání, na „ocet“
nezůstává ani běžná beletrie. Jak
tvrdí sám Zdeněk Němec: „Záleží na
období,“ a jeho žena mlčky přikyvuje.
Po otázce „Jak se vyvíjí současný
prodej knih?“ úsměv na tváři pana
Němce pohasl v grimase připomína-
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dosti komplikovaná. Jsem absolventem Střední průmyslové školy stavební v Lipníku nad Bečvou.
Je to škola, která mi hodně dala,
a nelituji, že jsem si zvolil tuto střední školu. Nějaký čas jsem i pracoval
ve stavebnictví a až poté si vybral
studium učitelství českého jazyka
a společenských věd. Bylo to však
spíše z důvodu zájmu o tyto obory než
o učitelství samotné.
Jaké jsou Vaše koníčky?
Dnes už je pro mě koníčkem stavařina - některé stavební práce v souvislosti s domem. Dále pak motorismus,
četba literatury faktu, volejbal a jízda
na kole.
Jak jste se dostal k nám na gymnázium?
V devadesátých letech jsem učil na
gymnáziu v Přerově. Na doporučení nejmenovaného kolegy jsem se
dozvěděl o volném místě učitele mé
aprobace na zdejším gymnáziu. Tento rok je výroční, protože zde učím
přesně deset let.
S čím jste tady spokojen/nespokojen?
Jsem spokojen s vybavením a vůbec s velmi hezkým prostředím škojící němý film, ze kterého je očividné, že zájem o knihy postupně klesá.
Eva Němcová bez váhání odpovídá:
„Knih se prodává mnohem méně.“
Pan Němec se zhostil role přikyvujícího. „Bohužel už to není, co to bylo,“
dodává vzápětí.
„Kdo jsou vaši nejčastější zákazníci?“
„Dveře jsou otevřeny pro všechny,“
odpovídají majitelé knihkupectví.
A taky tomu tak je. I když se zdá, že
internet pohltil většinu času a knihy
je možné stáhnout zdarma bez menších problémů, stále do obchodu
vcházejí maminky s malými dětmi
či stará paní shánějící výbornou kuchařku pro svoji známou, která pravě
oslavila narozeniny. Nebo pilný student, který nutně potřebuje „nenáviděnou školní četbu“ - Babičku od Boženy Němcové. „Dá se tedy říci,“ jak
tvrdí Němcovi, „že věkové kategorie
přicházejí a odcházejí. Jednou přijde
malý, podruhé velký zákazník.“
„Proč nese vaše prodejna název

ly. Mohlo by se však zlepšit chování žáků mezi sebou navzájem, ale
i k učitelům. Vina však není pouze
na vyučujících a žácích naší školy,
ale z větší míry na celkovém vývoji společnosti v oblasti mezilidských
vztahů.
Myslíte si o sobě, že jste férový
učitel?
Určitě se o to snažím, ale je přirozeně lidské, že každý se občas dopustí
nějaké neobjektivity až nespravedlnosti. Důležité ovšem je, aby si učitel
dokázal tuto chybu přiznat a pro příště se jí vyvarovat.
Jaký je Váš názor na státní maturity?
Spíše záporný. Vadí mi na nich především veliká organizační složitost
a nepřehlednost.
A na konec: máte pro nás nějakou
radu do života?
Mám pro vás dvě rady:
1) „Naučte se radovat i z maličkostí, které vám přinese každý všední
den.“
2) „Chovejte se tak, abyste se nemuseli stydět sami před sebou.“
Zpracovaly: Dagmar Nosálová
a Vladimíra Pohlodková
Song?“
Oficiální název Song vypovídá
i o zaměření prodeje. Obchod nemá
v merku pouze knihy a učebnice, ale
dají se zde sehnat i aktuální hudební
alba. Momentálně se na pultech objevilo nové album skupiny Kiss.
Všichni tušíme, že o knihy je stále
menší zájem a že podnikat v tomto oboru je velmi rizikové. Žije tedy
ještě vůbec naděje, že přijde doba,
kterou bude charakterizovat kniha
v baťohu? Jak sami Němcovi přiznávají: „Zájem o knihy téměř nesnesitelně klesl a ani s hudbou na trhu
to není jednoduché - zde podnikání
ohrožuje padělání nosičů v podobě
mp3 formátů, které obchodníkům
bere cenné zisky.“
Manželům Němcovým děkujeme
za rozhovor a jim i knihkupectví
Song přejeme sílu, vitalitu a chuť
bojovat za „čtoucí“ mládež.
Děkujeme za rozhovor.
Kristýna Kaštylová a Milan Koláček
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Došlo do redakce
Drakiáda v Uhřičicích
Měsíc září začíná nejen nástupem
dětí do školy, ale i na stromech se
začíná krásně zabarvovat listí, pofukuje vítr a příroda se chystá na
podzim. Takové počasí je ideální na
pouštění barevných draků. V Uhřičicích připravily vedoucí skautského
oddílu v sobotu 19. září 2009 přesně
takové odpoledne, kde si děti mohly
zasoutěžit nejen v pouštění draků,

Stoleté narozeniny
v obci Uhřičice		
Dne 19. října 2009 oslavila paní
Marie Oralová své sté narozeniny.
V místním kulturním sále pro ni její
rodina připravila oslavu. Z Obecního
úřadu přišli jubilantce popřát místní
starosta Ctirad Chalánek s místostarostou Jaroslavem Křepelkou, kteří
předali krásnou kytici růží s blahopřáním a dar v podobě nástěnných

ale i ve vybarvování a kreslení draků
podle své fantazie. Každé z dětí, které přišlo na místní fotbalové hřiště,
kde se drakiáda pořádala, bylo odměněno barevným sluníčkem, které organizátorky věnovaly každému
účastníkovi akce. Po dobu konání
bylo zajištěno bohaté občerstvení
v podobě limonád, párků v rohlíku,
cukrové vaty a popcornu. Na závěr
celé drakiády bylo vyhlášení výsledků v jednotlivých kategoriích - nejvýš

létající drak, drak smolař, nejzajímavější konstrukce domácí výroby
a další. Ocenilo se také nejkrásnější vybarvení a nakreslení draků.
Všichni byli odměněni drobnými dárky. Počasí se vydařilo a myslím si, že
i děti byly spokojeny. Děkuji všem,
kteří se na téhle akci podíleli a také
maminkám, které drobné dárky po
večerech dětem vyrobily.
Marie Šestořádová
Foto: Pavla Zavřelová

hodin. Starosta přidal pár krásných
slov ze života oslavenkyně. Za
Obec Uhřičice přišly také Věra Tichá
a Drah. Toboláková, které chodí
blahopřát k významným událostem
svým spoluobčanům a předaly dárkový koš s kytkou. Na oslavenkyni čekalo překvapení v podobě přednesu
básniček o babičce a mamince, které secvičila s dětmi ředitelka místní
mateřské školy Jarmila Droběnová a
vedoucí skautského oddílu. Po před-

nesu básniček děti jubilantce popřály a předaly kytičku. Nezapomnělo se ani na přípitek šampaňským
s přáním hodně zdraví a štěstí do
dalších let.
Celá oslava narozenin byla zdokumentována Janou Večeřovou.
Tak ještě jednou paní Marii Oralové
přejeme hodně štěstí a pevné zdraví.
Marie Šestořádová
Foto: Jana Večeřová

Kroměřížská dráha, o. s. informuje
Zvláštními vlaky
do Tovačova i za větru
a deště
O víkendu 17. a 18. října 2009 vypravilo letos počtvrté a zároveň naposledy občanské sdružení Kroměřížská
dráha (KMD, o. s.) zvláštní vlaky na
lokálku z Kojetína do Tovačova. Po
dvojici květnových akcí objednaných
a zaplacených železničními přáteli

z Česka, Slovenska a Polska a velmi úspěšných srpnových jízdách na
Tovačovský portál a Kojetínské hody
to tentokráte byly zvláštní vlaky na
tradiční Výlov Hradeckého rybníka
v Tovačově.
Velmi nevlídné počasí už od sobotního rána vážně nahlodávalo optimismus pořadatelů, cestujících však
nakonec nepřišlo málo! A ti, kteří
přišli, rozhodně méně příjemné cesty na kojetínské nádraží nelitovali.
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Kroměřížská dráha, o. s. informuje
Elegantní brněnský motoráček přezdívaný „Singrovka“ otužilejším cestujícím nabízel příjemný komfort 60.
let, ti méně otužilí ale mnohem raději
usedli na sice méně pohodlné dřevěné lavice přípojného vagónku „Calmáčku“, ve kterém ale řádně roztopená kamínka na uhlí a dříví zajišťovala příjemné teploučko a u starších
cestujících vyvolávala vzpomínky na
dávno zašlé časy, kdy takováto kamínka byla běžnou součástí vagónků jezdících na mnoha vedlejších
tratích - tu tovačovskou nevyjímaje.
Zejména starší „koječáky“ a býválé
„ajznboňáky“ ze širokého okolí pak

mimo jiné potěšila přítomnost nového člena „modré armády“ Kroměřížské dráhy, Bohumila Gračky z Kojetína, který bez dlouhého přemlouvání
po rovných deseti letech od odchodu
do penze ochotně opět oblékl modrou uniformu, vzal do ruky konduktérské kleště a pohotově zastoupil
nepřítomného kolegu z občanského
sdružení. Tímto Vám, pane Gračko,
jménem KMD, o. s. ještě jednou moc
děkuji za pomoc a doufám, že nám
pohlídáte a rozveselíte cestující i při
příštích jízdách ;-)
Nedělní počasí už bylo mnohem příjemnější než to sobotní, a také na
počtu cestujících to bylo znát. Narozdíl od sobotních jízd, kdy se řada
cestujících přišla spíše jen povozit
vláčkem a z Tovačova se následujícím spojem hned vracela zpět do Kojetína, Uhřičic či Lobodic, v neděli se
mnohem více chodilo i na samotný
Výlov Hradeckého rybníka. Lidé se
odpoledne na vlak vraceli s rybami
v taškách, děti držely v rukou balónky a cukrovou vatu. Ve vlacích pano-

vala velmi přátelská a dobrá nálada
a s vysokým počtem cestujících se
rozplynuly i počáteční obavy organizátorů nad ekonomickým zdarem
akce.
Ta sice v konečném zúčtování sama
na sebe nevydělala, avšak díky finanční rezervě z úspěšných srpnových jízd neskončila KMD, o. s. svým
letošním působením na tovačovské
trati v mínusu.
Za to ale především patří velký dík
sponzorům, bez jejichž přispění by
historické vlaky nikdy nemohly do
Tovačova vyjet!
Za KMD, o. s. Rostislav Kolmačka

Zastávka Kojetín - sever
- jak dál?

informovali už v minulém zpravodaji,
v této chvíli řešení otázky vzniku vlakové zastávky na sídlišti „sever“ čeká
na další krok, který nemůže učinit nikdo jiný, než město Kojetín.
Ve zvláštních vlacích se objevila také
konkrétní nabídka z řad obyvatel lokality „sever“ na zajištění podpisů pro
petici, která by se pokusila město, pří-

padně i kraj v této věci „popostrčit“.
Rádi bychom tedy touto cestou avizovali, že zřejmě už v listopadu a prosinci tohoto roku proběhne v oblasti
„sever“ tato petiční akce. Podrobnosti
o petici a detaily k zastávce budou
k dispozici na stránkách tovačovské
trati: www.prototypy.cz/tovacovka.
Za KMD, o. s. Rostislav Kolmačka

V průběhu jízd zvláštních vlaků do
Tovačova se několik desítek cestujících ptalo na uvažovanou zastávku
Kojetín-sever (někteří na jejím místě
dokonce chtěli vystupovat). Jak jsme

Nové drobné památky na kojetínském katastru
Začátkem dubna 2008 byl
při budování nového sjezdu z D1 mezi Kojetínem
a Bezměrovem nalezen
v malém potoce silniční
kamenný hranečník z přelomu 19. - 20. století stojící
mezi okresem Kroměříž a
bývalým okresem Kojetín
se zajímavými údaji (vzdálenost v metrech do Prostějova apod.).
Na kameni je nápis: „Silniční hranice okresu Kroměřížského a Kojetínského“ a je tak
skromným připomenutím zaniklého
okresu.
Kámen byl vztyčen a umístěn na místo, kde patrně původně stál - po levé
straně silnice č. 367 naproti zahrádkářské kolonie v oblasti tzv. Solné.
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řík, František Hruška a Josef Psík
se svolením nadace Dr. L. Prečana,
které les náleží. Dílo vhodně doplňuje prostor u cesty využívané cykloturisty k odpočinku.
Jiří Šírek, Foto: P. Pálka, J. Šírek

Drobné církevní stavby na našem
katastru byly obohaceny plastikou
poutníka nazvanou sv. Jakub, která
byla vysvěcena 12. října 2008. Plastika stojí při lesní cestě v Horním
lese mezi Kojetínem a Záříčím. Na
jejím osazení se podíleli Cyril Mina-
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Lihovar Kojetín a jeho výročí
kost vyráběného velejemného lihu. To
byl dobrý základ pro založení nové,
samostatné akciové společnosti.
Ekonomickou a finanční stabilitu potvrzují dosahované výsledky společnosti i schopnost zabezpečit financování výrobní kampaně.
V posledních letech podnik dokončil
několik významných investičních projektů v řádech desítek miliónů Kč. Prioritou nadále zůstává důraz na kvalitu

V měsíci říjnu si lihovar v Kojetíně připomněl své 95. výročí založení. Stalo
se tak v roce 1914.
Vzhledem k výhodnému ekonomickému spojení bylo v roce 1912 rozhodnuto o výstavbě lihovaru Kojetín
jako součásti cukrovaru a výstavba
byla provedena v roce 1914. Na podzim byla již zahájena výroba, která
zahrnovala líh, denaturát, výpalkové uhlí a od roku 1931 bezvodý líh.

K rafinaci se používaly přístroje typu
BARBET, melasové výpalky se zahušťovaly na čtyřčlenné odparce
a spalovaly se ve dvou Gammerových
pecích k výrobě potaše. Na začátku
2. světové války přešly Zborovickokojetínské cukrovary do Spolku moravských cukrovarů, tzv. Stoupalova
koncernu v Hodoníně. Za války činila
výrova průměrně 65 000 hl lihu ročně.
V roce 1948 byl lihovar začleněn do
n. p. Středomoravské lihovary Kojetín, další rok do Moravských lihovarů
v Brně, v roce 1952 do n. p. Hanácké
lihovary a konzervárny v Olomouci.
Konkurencí byl rolnický lihovar v Tištíně.
Již od počátku 50. let probíhala drobná výstavba a rozšiřování zařízení lihovaru - melasové nádrže, vrátnice,
jídelny, sociálního zařízení atd. V šedesátých letech byl lihovar postupně
rozsáhle zmodernizován - rekon-

strukce zahrnovala destilační zařízení, výměnu kvasných kádí, instalaci
čtyřčlenné odpařovací stanice, vybudování melasového a lihového hospodářství, teplárny se dvěma parními
kotli a parní turbínou, výstavbu úpravny vody, toruly a vnitřních komunikací. Provoz pokračoval až do počátku
devadesátých let, kdy se v rámci privatizačního projektu stal kojetínský
lihovar součástí velké potravinářské
společnosti.
V letech 1995 - 1996 proběhla klíčová investiční akce strategického významu. Celý závod prodělal zásadní
rekonstrukci. Bylo instalováno špičkové francouzské destilační zařízení
SPIDRO WWL a upraveny všechny
stávající provozy. Modernizací získal
lihovar kapacitu výroby 60 000 litrů
alkoholu za 24 hodin, výhodu nízké
energetické náročnosti technologie,
ale především vynikající a stabilní ja-

výroby, rozvíjení služeb zákazníkům,
ochranu životního prostředí i dobrá
sociální a personální politika.
MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN
a. s. byl v letošním roce úspěšný také
v podání žádosti o finanční podporu
z OP LZZ na grantový projekt „Efektivní vzdělávání zaměstnanců společnosti“, který vyhlásilo Ministerstvo
práce a sociálních věcí. Na podporu
zvýšení adaptability zaměstnanců
a konkurenceschopnosti podniku
byla přidělena finanční podpora z veřejných prostředků na výše uvedený
grantový projekt ve výši 4,4 mil. Kč.
V současné době má společnost 125
zaměstnanců.
Do dalších let je společnost připravena pokračovat v dalším rozvoji a udržet své významné postavení na trhu.
Eva Soldánová

Moravský lihovar Kojetín
oznamuje

všem příznivcům kvalitního ovocného destilátu, že přijímá

PŘIHLÁŠKY NA PĚSTITELSKÉ PÁLENÍ PRO SEZÓNU 2009-2010
Přihlášky budou vydávány a zapisovány v objektu vlastní pálenice Kojetín na Přerovské ulici
každou STŘEDU a NEDĚLI od 16.00 do 18.00 hodin
u vedoucího pálenice na adrese Přerovská 236, Kojetín.
Lze také kontaktovat přímo vedoucího pálenice a dohodnout si individuální termín.
Kontaktní osoba: FRANTIŠEK HLAVÁČ, vedoucí pálenice Kojetín, telefon: 728 732 712
Termíny přizpůsobíme individuálním požadavkům zákazníků!

“SVĚŘTE SVŮJ DRAHOCENNÝ KVAS ODBORNÍKŮM,
NEBOŤ U NÁS JE SLIVOVICE KLASICKY PÁLENÁ!!!”
9
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Mateřská škola Kojetín
Říjen v MŠ Kojetín
Přehoupli jsme se do podzimu a proč
se z toho netěšit, když v měsíci říjnu
proběhlo v mateřské školy hned několik akcí.
Mezi děti zavítal opět Kašpárek s maňáskovou pohádkou, kterou si pro ně
připravily učitelky a v úterý 13. října
zhlédly děti z obou školiček další pohádku „Princezna Husa“, tentokrát
v podání divadla „Dětského diváka Přerov“.
V pátek 2. října 2009 zahájily nejstarší děti předplavecký výcvik v plaveckém areálu Města Přerova. Čtyřicet
dětí si tak má možnost až do prosince
vždy jedenkrát týdně pořádně zařádit
a užít si vody a vodních radovánek pod
vedením zkušených plavčíků.
Podzim se přenesl i do tříd v mateřských
školách. Učitelky vyhlásily soutěž pro ro-
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diče a jejich děti na téma: „O nejzajímavější podzimní strašidýlko“. Výtvory dětí
za spolupráci rodičů postupně plní šatny mateřských škol i vstupní halu. Nejvíce byly využity dýně, kaštany, dřevo
i kukuřice. Děti každý den sledovaly,
kdo co nového vytvořil. Za svá zajímavá strašidýlka při použití netradičních přírodních materiálů bude každý
odměněn diplomem. V polovině října
mohly starší děti přivítat své rodiče na
podzimních besídkách, kde měly možnost ukázat, co nového se od prázdnin
naučily.
Podzim u nás v mateřské škole by
jistě nebyl podzimem bez draků
a dráčků a opékání špekáčků u táborového ohně. Vzhledem k nepříznivé
předpovědi počasí jsme byli nuceni
nejlákavější akci tohoto měsíce, již
5. ročník Drakiády, přesunout na nejbližší podzimní den bez deště. A vyšlo

to! Čtvrtek 22. říjen 2009 byl právě
tím pravým dnem. Zahájení drakiády proběhlo v areálu školní zahrady
v Hanusíkově ulici. Ředitelka přivítala všechny účastníky drakiády a popřála jim příjemné odpoledne. Děti si
připravily své dráčky a po zahájení
bylo pouštění draků na kopci za MŠ
odstartováno. Draci létali ohromně
a všichni si pořádně užili. Komu byla
zima, ohřál se u táboráku, dal si teplý
čaj a mohl si opéct špekáček. Závěr
drakiády patřil odměňování. Rozdávaly se sladké odměny, medaile
i diplomy. A když se dopil i teplý čaj, odcházeli všichni spokojeně domů s přáním, aby ta příští drakiáda dopadla tak
úspěšně, jako ta letošní. Poděkování
patří všem, kdo se na organizaci této
vydařené akce podíleli. Další informace
najdete na našich webových stránkách:
www.kojetin.cz/ms
vedení MŠ

Berušky

Koťátka

Pastelky

Rybičky

Sluníčka

Srdíčka
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Vybíjená dívek „O pohár
starosty města Kojetína“
Za krásného říjnového dopoledne se
konal na hřišti Základní školy Svatopluka Čecha turnaj ve vybíjené dívek
„O pohár starosty města Koejtína“.
Výsledky:
1. místo ZŠ Sv. Čecha Kojetín
2. místo ZŠ a MŠ Tovačov
3. místo Gymnázium Kojetín

Projekt na téma ZOO
ve škole, škola v ZOO
Dne 2. října 2009 žáci Základní školy Sv. Čecha v Kojetíně navštívili
u příležitosti Dne zvířat Zoologickou
zahradu Zlín - Lešná. Poněvadž se
jim tam velmi líbilo, rozhodli se na
základě informací z letáků a dalších
propagačních materiálů, že si vyberou ke sponzorství zvíře, které je jim
sympatické.
Po dlouhé rozpravě nakonec padla volba na zebru stepní, která není
tak hodně sponzorovaná jako ostatní
zvířata, což se naši žáci rozhodli napravit.
Ovšem v ZOO nežije jen zebra, to
všichni víme. A proto jsme usoudili,
že žáky neseznámíme v rámci sponzoringu jen se zebrou, ale i s ostatními zvířaty.
Učitelky prvního stupně v hodi-

4. místo ZŠ Přerov B. Němcové
5. místo ZŠ nám. Míru Kojetín
Poděkování
patří
učitelce
Vlastislavě
Jurajdové
za
výbornou
organizaci
turnaje
a panu starostovi za krásné poháry
pro 1. - 3. místo a sladkosti pro žákyně.
Blahopřeji žákyním naší školy k vítězství.
Olga Odehnalová, ředitelka školy
nách prvouky proniknou s dětmi do
tajů života zvířat, které žijí nejen
v ZOO, ale i ve volné přírodě. Vše
se pak zobrazí při práci ve výtvarné výchově nebo pracovní činnosti.
A protože rádi zpíváme, také hudební výchova nabídne jistě zajímavé
písničky.
Učitel Marcel Hrabal na druhém
stupni žáky seznámí v hodinách přírodopisu se životem exotických zvířat. Nezůstane jen u toho. V Lešné
můžeme vidět, jak úzce je propojena
příroda s lidmi. Hlavně některé národy se ne nadarmo nazývají přírodní.
Učitelka Marie Němečková ve výtvarné výchově se tedy nezaměří jen na
kresbu zvířat, ale žáci si také zkusí
vytvořit piktogramy, které budou napodobovat znaky těchto kmenů. Tato
tematika jistě zaujme i děti v hodinách společenskovědního semináře
a dějepisu, v kterých se učitel Pavel

Navrátil podívá na historii zoologických zahrad. Také si zkusíme vyrobit
vystřihovánky a modely z různých
modelovacích hmot v rámci pracovních činností. Nezapomeneme ale
ani na ostatní předměty, například na
anglický jazyk či hudební výchovu.
Doufáme, že tímto způsobem se žáci
seznámí s životem zvířat a nadchnou
se pro sponzorování vybraného zvířete. Zároveň se snad budou lépe
starat o své životní prostředí, aby
zvířat v zoo nemuselo přibývat.
Učitelé ZŠ Sv. Čecha Kojetín
Základní škola Kojetín
Svatopluka Čecha
hledá někoho, kdo by chtěl na škole
provozovat bufet a prodej
školního mléka od 15.11.2009.
Bližší informace na tel. 581762284
nebo osobně u ředitelky školy.

Základní škola nám. Míru Kojetín
Vysaďme si vlastní les
V úterý 6. října 2009 se uskutečnilo
první kolo naší sběrové soutěže „Vysaďme si vlastní les“. Žáci naší školy nasbírali celkem necelých 12 tun
starého papíru. Nejlepšího výsledku

Jak jsme zkoušeli
pana místostarostu
V pondělí 12. října 2009 se žáci
třídy 3.A a 3.B ZŠ nám. Míru Kojetín přesvědčili o tom, že vyučování
nemusí probíhat pouze ve školních
lavicích.
V rámci předmětu Prvouka jsme se
celý měsíc věnovali tématu „Město, kde žiji“. Navštívili jsme několik
významných kojetínských budov
a pamětihodností. Vyvrcholením

mezi třídami I. stupně dosáhla třída
5.B (učitelka Trefilková) s 1674 kg
odevzdaného papíru a mezi třídami
II. stupně byli nejlepší žáci třídy 8.A
s 927 kg. Blahopřejeme nejlepším
a děkujeme za spolupráci všem příznivcům naší školy i servisnímu týmu

žáků 8.A, kterému se podařilo naložit
dokonale dva kontejnery.
Další kolo soutěže proběhne v prosinci tohoto roku. Přesné informace
dáme všem včas na vědomí.

celé naší práce byla návštěva radnice.
Děti se vžily do rolí novinářů a připravily si společně spoustu dotazů.
Na radnici nás přivítal pan místostarosta Jiří Šírek, který našim
malým reportérům na „tiskové konferenci“ trpělivě odpovídal na všetečné otázky.
Musíme říct, že v této náročné
zkoušce obstál na výbornou.
Děkujeme tímto panu místostarostovi Jiřímu Šírkovi za velmi milé při-

jetí a spoustu zajímavých informací.
Jolana Pavlíčková,
Jana Dočkalová třídní učitelky

Zdeněk Šípek
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Pozvánka na Den
otevřených dveří 2009
Náš tradiční Den otevřených dveří
se uskuteční v úterý 8. prosince
2009 od 8.00 hodin.
Tradičně seznamujeme zájemce
z řad rodičů i široké veřejnosti s kompletním prostředím naší školy. Snažíme se každoročně připravit žákům
alespoň malou novinku, která může
přispět k celkovému vylepšení podmínek pro výuku.
V tomto roce budeme kromě jiného
představovat novou víceúčelovou
multimediální učebnu, která byla

První akce v nové
učebně

slavnostně otevřena 7. října 2009
za přítomnosti všech partnerů (realizačního týmu i kolegů ze školských
zařízení města). Otevíráme dveře do
budoucnosti - tak znělo motto na pozvánce. Naši žáci se pokusí předvést
ukázky ze širokých možností tohoto
moderního zázemí pro výuku.
Rádi uvítáme všechny naše příznivce - rodiče, širokou veřejnost, naše
absolventy i další potencionální partnery, kteří by byli ochotni s námi spolupracovat při zdokonalování podmínek ve škole.
Srdečně vás zveme a věříme, že se
máme čím pochlubit.
vedení školy
Do přerovského kola postupuje celkem 10 soutěžících, jejichž seznam

je zveřejněn na našich školních webových stránkách (Soutěže).

Prvním testem možností nové učebny byla pěvecká soutěž žáků našich
1. - 5. tříd, která se uskutečnila v pondělí a úterý 12. a 13. října 2009. Zpěváci i diváci prověřili technické možnosti (zvuková aparatura) i vybavení
učebny. O celkové atmosféře nejlépe
vypovídají přiložené snímky z akce.

Základní škola Sladovní Kojetín
Jsme rádi, že nás
chráníte
Ve středu 14. října 2009 bylo nepříjemné chladné ráno a vítr vháněl kapky deště do obličejů dětí spěchajících
k přerovskému výstavišti. Před nimi
se konečně objevila budova Okresního ředitelství PČR Přerov. Kluci
a holky rychle vešli skleněnými dveřmi a čekali, až si je přijde vyzvednout
nprap. Miluše Zajícová. Ve druhém
patře je přednáškový sál Preventivní informační skupiny, která se stará
o programy pro děti a mládež. Přednášková část týkající se dopravy
a pravidel silničního provozu byla pro
děti poněkud nezajímavá a moc je
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nebavila. Ale jak se ve dveřích objevili dva policisté s plnýma rukama výstroje, bylo hned veseleji. Představili
se jako členové pořádkové jednotky
a ukázali kompletní vybavení těžkooděnce při zásahu (například při demonstraci nebo fotbalovém zápase).
František Šišák posloužil jako figurant, na kterého navlékli více než 10
kg výstroje. Za chviličku vypadal jak
gladiátor a moc mu to slušelo - šel
z něj opravdový respekt a skoro až
strach.
Dalším bodem programu byla ukázka
práce při zajišťování stop pachatelů - Markétka Vránová zanechala na
zrcadle otisk dlaně a technik zajistil
stopy, včetně odborného výkladu.

Sejmuté otisky si odnesla domů jako
trofej. Největší úspěch mělo sestavování tzv. identikitu, kdy děti vybíraly
z databáze obrázků portrét pachatele. Vytvořily imaginárního lumpa jako
z komiksu. Nakonec byla připravena
ukázka práce psovoda belgického
ovčáka Baska. Psovod ovládal psa
jednoduchými krátkými povely a dokonce pouhým pohybem ruky. Bask
byl zpočátku roztěkaný a nechtělo se
mu poslouchat, ale nakonec provedl
každičký příkaz.
Daniel Šivák na závěr programu předal nprap. Zajícové obrázky, které
děti nakreslily a poděkoval. Moc hezky to řekl... fakt!
Vilma Ottová
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Základní škola Sladovní Kojetín
Zmizelí Romové
a Romové dnes
Dne 29. září 2009 nás navštívili
pracovníci Muzea romské kultury
v Brně.
Cílem besedy bylo seznámit žáky
naší školy s historií Romů na území
bývalého Československa a České
republiky ve 20. století a prodiskutovat současné soužití majoritní společnosti a Romů. Podstatná část programu byla věnována osudům Romů
v Protektorátu Čech a Moravy. Žáci

byli seznámeni s osudem Romů zařazených do táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. Připomněli jsme si Osvětim, kde od roku
1942 putovaly transporty mužů, žen
a dětí.
Celkem bylo za války zavražděno asi
200 - 500 000 Romů (Evropa).
Z Protektorátu Čechy a Morava
bylo deportováno cca 5000 Romů
a z koncentračních táborů se jich
vrátilo 583 (zdroj - Muzeum romské
kultury v Brně).
Žáky zaujalo působivé vyprávění
paní Machálkové, pamětnice událos-

tí v Protektorátu Čech a Moravy.
V závěru besedy naši žáci všem zazpívali romskou píseň.
Jaroslav Šiška, ředitel školy

Odborné učiliště Křenovice
Informace o možnostech studia
Ve školním roce 2010/2011 budeme otevírat:
1. Obor 65-51-E/01 Kuchař
- délka přípravy 3 roky
- učební obor je určen pro hochy a dívky
- způsob ukončení studia závěrečná zkouška (výuční list)
2. Obor 66-51-E/01 Prodavač
- délka přípravy 3 roky
- učební obor je určen pro hochy i dívky
- způsob ukončení studia závěrečná zkouška (výuční list)
3. Obor 41-52-E/01 Zahradník, aranžér
- délka přípravy 3 roky
- učební obor je určen pro hochy i dívky
- způsob ukončení studia závěrečná zkouška (výuční list)
4. Obor 74-41-E/01 Pečovatel
- délka přípravy 3 roky
- učební obor je určen pro hochy i dívky
- způsob ukončení studia závěrečná zkouška (výuční list)
5. Obor 29-51-E/02 Pekař
- délka přípravy 2 roky
- učební obor je určen pro hochy i dívky
- způsob ukončení studia závěrečná zkouška (výuční list)

Ke studiu na odborném učilišti jsou přijímáni žáci
a další uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku
a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí
prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů
a zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor
vzdělání v souladu s § 59 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání. Všechny obory jsou určeny pro dívky i chlapce.
Nabídka vzdělání v nabízených učebních oborech na
naší škole je určena především žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a těm žákům základních
škol, kteří mají v 9. třídě slabý až velmi slabý prospěch
a u nichž není pravděpodobné, že by úspěšně zvládali
náročnější učivo na SOU, popřípadě těm, kteří nebudou
ke studiu na SOU přijati.
Škola nabízí ubytování ve vlastním internátu, stravování
ve vlastní školní jídelně a finanční odměny za produktivní práci žáků.
Další informace rádi poskytneme při osobní návštěvě
školy, na telefonních číslech 581 769 045, 581 769 059
nebo na:
www.oukrenovice.cz
krenovice@kejnet.cz, plesnik@iol.cz

Odborné učiliště Křenovice 8
zve všechny uchazeče o studium, jejich rodiče a ostatní zájemce na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
spojený s VÝSTAVKOU PRACÍ ŽÁKŮ
ČTVRTEK 3. prosince 2009 8.00 - 17.00 hodin
CO ZÍSKÁTE:
- informace o studiu ve školním roce 2010/2011
- přehled o učebních oborech: kuchař, prodavač, zahradník, aranžér, pečovatel, pekař
CO NABÍZÍME:
- prohlídku školy, prohlídku dílen, prohlídku internátu, tombolu, prodej školních výrobků
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!!!
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Městský dům dětí a mládeže Kojetín
Turnaj ve volejbale
„O pohár majitele
pohřebního ústavu“
V sobotu 19. září 2009 byl MěDDM
Kojetín a oddílem volejbalu TJ Sokol Kojetín uspořádán v sokolské
zahradě 9. ročník turnaje neregistrovaných družstev „O pohár majitele pohřebního ústavu“.
Akce je pořádána pro kolektivy,
kteří mají smysl pro recesi, zábavu

Po stopách lovců
mamutů
První říjnovou neděli 3. října 2009
jsme se rozhodli přijmout pozvání
ZŠ J. A. Komenského Přerov - Předmostí a u příležitosti otevření nového infocentra se zúčastnit oblíbené
a již tradiční akce pro děti a rodiče.
V krásném počasí mohly děti soutěžit v pravěkých hrách, poznat, jak
ti pravěcí lidé vlastně žili a samozřejmě jsme také hledali mamuta.
U Památníku na školním kopci nás
čekal krásný pohled na celý Přerov
a nedalekou „Rokli“. Do cíle jsme
došli se spoustou krásných zážitků
a dobrou náladou. Tam na nás také
čekalo kromě sladké odměny zajímavé pravěké muzeum.
Domů jsme přijeli možná trošku unavenI, ale přesto spokojeni, plni dojmů
a již teď se těšíme na další rok.
Martina Dočkalová
MěDDM Kojetín

a legraci.
Turnaje se zúčastnilo osm družstev
s originálními názvy jako např: „Já nevím“, „A je to“...
O 3. a 4. místo se utkal loňský vítěz
„Kosťa ředitel cirkusu“ (přerovský
team) s kojetínským teamem „Já nevím“. Ve finále si to rozdaly „Gute
Šmake (Kojetín) a „Squadra Azzura“
(Kojetín).
Výsledková listina:
1. místo „Gute Šmake“ - Roman Kusák, Ladislav Zaoral, Jaromír Krčmař,
Zdeňka Judasová, Milan „Kepin“ Křepelka a Naďka Šoborová.
2. místo „Squadra Azzura“ - Luděk Ondrušek, Jan Segiň, Vendula Kozárková, Kristýna Dostálová, Petr Novotný
a Petr Hamala.
3. místo „Kosťa ředitel cirkusu“ - Alena Müllerová, Silvie Neméthová, Matěj
Orálek, Ctibor Hošek, Květoslav Lej-

sal, Ondřej Vidlař, Miroslav Kostelníček, Miroslav Ambros a Libor Špalek.
Na dalších místech se umístila tato
družstva: „Já nevím“, „A je to“, „ZŠ na
Míru“, „Gymláci“ a „Fun people“.
Jako každý rok byli zvoleni z recese
Miss - Kristýna Dostálová a Misák turnaje - Milan „Kepin“ Křepelka
Počasí nám přálo, vše proběhlo
v úplné pohodě a příjemné atmosféře.
Jana Hrušáková, MěDDM Kojetín

Turnaj ve stolním tenise
Dne 19. října byl uspořádán turnaj
ve stolním tenise, který se konal
v klubovně stolního tenisu v Dudíokvě ulici Kojetín.
Turnaje se zúčastnily děti ze ZŠ
nám. Míru a Gymnázia Kojetín.
Umístění: 1. místo Martin Kubalík
2. místo Martin Rosík
3. místo Jan Tabara
Děti mají před sebou ještě jeden
vánoční turnaj, ze kterého budou postupovat do okresního kola
v Přerově.
Jana Hrušáková
MěDDM Kojetín

Připravujeme:
Kurz práce s keramickou hlínou pro dospělé
15. - 17. 1. 2010 a 19. - 21. 2. 2010

Lyžování v Krkonoších
Lyžování v Jeseníkách

( 5 sobot v lednu až únoru 2010)
Přihlášky do 31. 10. 2009
6. - 12. 3. 2010

Jarní prázdniny
v Kunčicích pod Kralickým sněžníkem
( pro rodiče s dětmi)
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Pionýrská skupina Kojetín
Pionýrská skupina Kojetín

LEDOVÁ PRAHA 2010
29. 1. - 31. 1. 2010

Pro děti, které se v období pololetních prázdnin
chtějí pobavit a také rozšířit své vědomosti
o kulturních památkách, je tady Ledová Praha.
Na tuto akci Vás zve Pionýrská skupina Kojetín.
Akce je určena dětem od 10 do 16 let.
O tomto víkendu budou pro děti zdarma
nebo za symbolické vstupné zpřístupněny
pražské památky a muzea,
ale také bobová dráha a Žižkovská televizní věž,
dále pak Pražský hrad, Muzeum policie,
Poštovní muzeum, Národní muzeum, Národní galerie,
Muzeum hlavního města Prahy, Botanická zahrada,
Muzeum voskových figurín a ZOO Praha.
V letošním roce je nabídka rozšířena
o Aquapalác Praha, návštěvu Mořského světa
na Výstavišti a o prohlídku Martinického paláce
na Pražském hradě (mj. Muzeum hracích strojů)
Ubytování na ZŠ v Praze
- vzít s sebou karimatku a spací pytel.
Děti budou mít na tento víkend zlevněnou jízdenku
na MHD za 60 Kč.

Strava: snídaně a večeře si budeme připravovat sami.
V sobotu je zajištěn teplý oběd.
Pitný režim po celý víkend.
Odjezd je v pátek ráno 29. ledna
z železniční stanice Kojetín.
Příjezd v neděli 31. ledna (večer) do Kojetína.
Vzít s sebou: Spací pytel, karimatku, hrnek nejlépe
plecháček, plavky, teplé oblečení, malý batůžek,
hygienické potřeby, pevnou a teplou obuv, přezůvky,
svačinu na pátek, kapesné cca 200 - 300 Kč.
Cena za víkend: 1100 Kč
(doprava 450 Kč, ubytování 2 noci 180 Kč,
MHD 60 Kč, strava 250 Kč, vstupné Mořský svět 60 Kč,
ostatní vstupné 100 Kč).
Aquapalác Praha v případě zájmu
samostatné vstupné 100 Kč/2 hod.
Informace: Marek Štětkář tel. 777 709 432
nebo na www.ledovapraha.cz
Přihlášky od 10. prosince 2009:
Videopůjčovna HANAČKA, Masarykovo nám. 34 Kojetín
nebo Marek Štětkář, Olomoucká 353, 752 01 Kojetín.
Akce je pořádána za podpory
Ministerstva školství a tělovýchovy.
Počet míst je omezen!

Kam za kulturou v listopadu 2009
Výstava ze soukromé sbírky Stanislava Hlobila ml.

Pekelný klubový večer na živo

Otevřeno od 12. 10. 2009 do 20. 11. 2009
Galerie VIC Kojetín - Vzdělávací a informační centrum
Masarykovo náměstí 8 Kojetín

pátek 13. listopadu 2009 - 21.00 hodin
Bloodground (trash-core / Kojetín)
The Sage (grunge / rock / Kojetín)
DJ Torin (old school techno set / Kojetín)
DJ Funsmaker (breakbeat set / Kojetín)
Peklo Sokolovny Kojetín, vstup: 30 Kč

aUTOGRAMY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ

Přinďite na besedo!
Hanácká beseda MěKS Kojetin vás zve na

SETKÁNI BÉVALÉCH I SÓČASNÉCH
TANEČNIKO A PŘIZNIVCO
HANÁCKÉ BESEDY KOJETIN

„Možete si poklábosit, zatancovat
nebo enem tak poseďet!“
V soboto 14. listopada 2009
od 16 hoďin odpoledňa v kojecké Sokolovňe
Do tanca a k poslecho bode vehrávat cimbálovka
Dubina, program zpestřijó vestópenim naši némenši
ze Slonéčka a taky všeci poheblivi z Hanácké besedy...
O idlo aji piti bode postarany!

Přispivat se bode padesátikorunó

Ze srdca zvó Hanáci z Kojetina

(Všichni členové i příznivci Hanácké besedy obdrží pozvánku.
Ten, který pozvánku neobdrží, nechť se prosím přihlásí na
MěKS Kojetín - tel: 581 76 20 46, 774 001 405 - děkujeme)

Tradiční taneční středa pro rodiče a přátele
účastníků tanečního kurzu

PRODLOUŽENÁ TANEČNÍ

středa 18. listopadu 2009 - 17.00 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč

MADE IN KOJETÍN

Travesti skupina opět v Kojetíně

TRAVESTI SKUPINA SCREAMERS
„UVOLNĚTE SI PROSÍM!“
sobota 21. listopadu 2009 - 19.30 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 170, 160 Kč

Předprodej vstupenek na VIC Kojetín, telefon: 581202202, 774001403

Zeměpisná přednáška pro žáky základních škol
a studenty gymnázia

POHODÁŘI - INDONÉSIE

pondělí 23. listopadu 2009 - 8.15 a 10.15 hodin
Uvádí: Pohodáři Kopřivnice, Sokolovna Kojetín
Tradiční akce, která oznamuje příchod
předvánočního adventního času

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ
pátek 27. listopadu 2009 - 17.00 hodin
Tradiční program na náměstí s ohňostrojem...
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Připravujeme na prosinec 2009
Výstava

Mikulášská nadílka dětem přímo u vás doma
- domluvte si návštěvu a příjde k vám

Výstava otevřena
od 30. listopadu do konce roku 2009
Galerie VIC Kojetín - Vzdělávací a informační centrum
Masarykovo náměstí 8 Kojetín

sobota 5. prosince 2009 - od 16.00 hodin

fotografie
Honza Mrňka z Kojetína

Otevřeno: po - pá 9 - 11 a 12 - 17 hodin
so, ne po telefonické dohodě - 581 202 202, 774 001 403
(provoz VIC bude v období Vánoc omezen)

Divadelní soubor Hanácká scéna MěKS Kojetín
1949 - 2009
zve širokou veřejnost na akce,
které se budou konat u příležitosti 60 let trvání souboru

- VERNISÁŽ VÝSTAVY
60 LET HANÁCKÉ SCÉNY

pátek 4. prosince 2009 - 17.00 hodin
Výstava bude otevřeno do konce roku 2009
Galerie Vzdělávacího a informačního centra Kojetín
Masarykovo náměstí 8, Kojetín

- DIVADELNÍ PLES

pátek 4. prosince 2009 - 20.00 hodin
K tanci a poslechu bude hrát Z.O.N.A. Kojetín
Program: Krátké ukázky z divadelních her
„Holt někdo to rád hot“, „Dlouhý, Široký
a Krátkozraký“, „Tenor na roztrhání“
O půlnoční překvapení se postará
country skupina Lucky While Kojetín
Očerstvení zajištěno!
Sokolovna Kojetín Vstupné: 50 Kč + 10 Kč místenka
Slosovatelné vstupenky!!!
„Divadlo je divadlo!
Proto na společenský oděv nehleďte!
Oblečte divadelní kostým
nebo cokoli v čem se cítíte dobře
a pojďte si s námi hrát a bavit se!“
Předprodej vstupenek na VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8,
telefon: 581202202, 774001403

Koncert s vůní Vánoc

VÁNOČNÍ KONCERT
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
KOJETÍN
čtvrtek 10. prosince 2009 - 19.00 hodin
Hosté: Entuziasté Přerov
Sokolovna Kojetín
Koncert s vůní Vánoc

VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO
SOUBORU CANTAS MěKS KOJETÍN
„Pastýři nespěte...“
pátek 18. prosince 2009 - 18.00 hodin
Jako hosté vystoupí: žáci ZŠ Želatovská Přerov,
Dechové trio pod vedením Karla Zouhara
Sokolovna Kojetín

16

MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERT

Zájemci hlaste se na VIC Kojetín
telefon: 581 202 202, 774 001 403

Víkendová mikulášská a čertovská pohádka
pro děti ve volné dny

ČERT A KÁČA

neděle 6. prosince 2009 - 14.30 hodin
Hraje: Divadlo Genus Brno
Po pohádce přijde Mikuláš, Anděl a Čert, kteří
budou dětem rozdávat mikulášskou nadílku!
Sokolovna Kojetín, vstup: 30 Kč
Slavnostní ukončení tanečního kurzu pro dospělé

ZÁVĚREČNÉ TANEČNÍ

středa 9. prosince 2009 - 19.30 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 20 Kč
(účastníci kurzu zdarma)
Plesová záležitost

ZÁVĚREČNÁ KOLONA TANEČNÍCH

sobota 12. prosince 2009 - 18.00 hodin
K tanci a poslechu zahraje Karel Crha a Olga Nováková
Občerstvení zajištěno!
Sokolovna Kojetín, vstup: 50 Kč, místenka: 10 Kč
(účastníci kurzu zdarma)
Pekelný klubový večer

ŠTĚPÁNSKÝ OPIČÍ GULÁŠ (4)

sobota 26. prosince 2009 - 17.00 hodin
Vystoupí: XINDL X (hip hop-folk/Praha)
IQ OPICE (crossover/Kojetín)
BARRICADE (hardcore/ Kroměříž)
VESELÁ ZHOUBA (rock-alternative/Prostějov/Kojetín)
SKINNED ALIVE (hardcore/Kojetín)
BUMBRLÍCI Z POMERANČOVÉ ZAHRADY
(hiphop hard-rock/Přerov)
LLUVIA DE SANGRE (alternative-metalcore/Chropyně)
THE SAGE (grunge-rock/Kojetín)
BULLET PROO (crossover/Prostějov)
PEŤA MALÝ(kojetínská legenda/folk)
Ochutnáte: KORŇÁKŮV GULÁŠ 35 Kč
Peklo Sokolovny Kojetín
vstup: 100 Kč (CD IQ Opice zdarma)
Slavíme příchod Nového roku 2010

SILVESTROVSKÝ KOKTEJL 2009

čtvrtek 31. prosince 2009 - 20.00 hodin
SAURIA (grunge-rock/Dobrátky, Hruška, Doloplazy)
IQ OPICE (crossover/Kojetín)
SKINNEAD ALIVE (hardcore/Kojetín)
NIBIRU (alternative-hardcore/Kroměříž)
AD LIBITUM (rock-melodic/Kroměříž)
TOJS (gotic-gotic /Kroměříž)
DJ´s: FUNSMAKER, TORIN, LUIS, LECHER
Sokolovna Kojetín, vstup: 50 Kč
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Z kulturních akcí
Divadlo Háta Praha
v Kojetíně
Divadelní společnost Háta Praha
uvedla 30. září 2009 v sále Sokolovny francouzskou komedii s názvem
„Na správné adrese“.
V Kojetíně se představili - Lucie Zedníčková (Jacquelina), Ivana Andrlová (Jeanina), Ludmila Molínová
(Georgette), Vlasta Žehrová (MarieLouisa), Martin Zounar (Spartakus),
Zbyšek Pantůček (Bertrand), Michal
Jagelka (Bernard) a Marcel Vašinka
(Jean). Děj komedie nás seznámil
s odkvétající varietní umělkyní Geor-

Výstava autogramů
významných osobností
Od pondělí 12. října byla v galerii
VIC na Masarykově náměstí otevřena výstava autogramů významných
osobností ze sbírky akademického sochaře Stanislava Hlobila ml.,
které MěKS Kojetín zapůjčila jeho
manželka Zdena Hlobilová.
Akademický sochař Stanislav Hlobil
ml. se narodil v roce 1933 v Kojetíně
na Hané do rozvětveného rodu kameníků. Po absolvování Sochařsko
- kamenické školy studoval na vysoké škole výtvarného umění v Bratislavě obor Sochař - medailér u Profesora Rudolfa Pribiše, Jána Kulicha a Jána Želibského. Po ukončení
akademie a po vojenské prezenční
službě se stal učitelem v kamenic-

První Hubertova jízda
v Kojetíně

V sobotu 17. října 2009 se za nepříznivého počasí sjeli do našeho
města milovníci koní a country na
první Hubertovu jízdu Kojetín 2009.
Pořadatelem byl Svaz chovatelů
a příznivců moravského teplokrevníka a MěKS Kojetín. Tuto akci také
podpořilo Město Kojetín a Agro-druž-

gettou, která pronajímá ve svém pařížském bytě pokoje. A tak spolu na
jedné adrese bydlí ještě klavíristka
Jeanine, malířka Jacqueline a služebná Marie-Louisa. O tom, že soužití žen takto rozdílných temperamentů není jednoduché, nás přesvědčila
expozice hry. Všechny obyvatelky
bytu se nezávisle na sobě rozhodly radikálně změnit život a všechny
(opět bez vědomí těch ostatních)
si podaly inzerát. Majitelka bytu
hledala nového nájemce, pianistka
žáka, malířka model pro obraz Spartaka a služebná životního partnera.
Zájemci, čtvero mužů nejrůznějšího
ražení, se brzy dostavili, ale samo-

zřejmě jak to bývá zrovna ve chvíli,
kdy nebyla doma správná inzerentka. Navíc zkratkovitá řeč inzerátů,
známá i z našich novin, možnost dorozumění ještě více zkomplikovala.
A tak jsme sledovali složité eskapády jednotlivých zájemců, kteří sice
přišli na správnou adresu, ale chtěly
se po nich nebo se jim naopak nabízely prapodivné věci. Že si nakonec všichni přišli na své je nasnadě,
i když zdaleka ne tak, jak si původně
představovali. Ve Francii nesmírně
úspěšná komedie nabídla řadu vtipných situací a dialogů. Jistou pikantnost přitom herci zvládli s pověstným
francouzských šarmem.

kém učilišti v Žulové. Od roku 1968
pracoval jako občanský pracovník
v Československé armádě, ve funkci metodika zájmové umělecké
činnosti, nejdříve v Příbrami a od
roku 1978 v Hradci Králové. V roce
1957 se oženil se svou spolužačkou
z keramické školy. Žili spolu 43 let
a vychovali dvě děti. Pro svůj špatný
zdravotní stav se stal Stanislav Hlobil brzy invalidní a sochařské práci
se nemohl věnovat. Věnoval se tedy
svým mnohým koníčkům, z nichž
posléze sběratelství autogramů zvítězilo, i když ani ostatní nezůstaly
bez povšimnutí. Autogramy sbíral
neobvyklým způsobem. Fotografoval význačné osobnosti z televizní
obrazovky. Bylo to pracné, nicméně
však úspěšné. Jeho zdravotní stav
se však zhoršoval a už nebylo možsto Kojetín. Jezdci se sjeli na pole
(tzv. Levý trávník) za mostem Dr. Šíleného u bývalé farmy Račové, kde
proběhl start i cíl. Hubertovy jízdy se
zúčastnilo 18 jezdců na koních a vyrazili na téměř tříhodinovou vyjížďku,
na které bylo připraveno 20 překážek.
Lišku představovala Ida Sedláčková
a hlavní lot jel pod vedením mástra
Petry Remešové. Trasa Hubertovy
jízdy vedla souběžně s cestou, po
níž bez problémů projelo auto a di-

né fotografování a vyvolávání fotografií, přesto se jeho sbírka rozrůstala o podpisy na kartičkách. Sbírání
bylo jeho potěšením, zábavou i pracovní povinností a určitě prožil i přes
svou nemoc hodně šťastných chvil.
Sbírka je společným dílem obou
manželů. Po smrti Stanislava Hlobila v roce 2000 pokračuje v nedokončeném díle manželka Zdena
Hlobilová. Sbírka obsahuje úctyhodných 9000 autogramů od 3000
významných osobností naší kultury.
Na výstavě můžete objevit přes dvě
stě vlastnoručních podpisů slavných
osobností České a Slovenské republiky - naleznete zde autogramy
spisovatelů, hudebních skladatelů,
malířů, sochařů, hudebníků, herců
a tanečníků. Výstava bude otevřena
do 20. listopadu 2009.
váci mohli celou dobu jezdce sledovat. Ti otužilejší mohli využít povozů
a vleček, které byly pro ně připraveny
a viděli jezdce přímo v akci. V cíli se
rozhodovalo o králi honu, který ukořistil liščí oháňku a také proběhly tři
soutěže - závody amazonek, pánů
a soutěž na čas mezi barely. Ten, kdo
si prožil projížďku lesem, dá za pravdu, že počasí sice moc nepřálo, celou
trasu pronásledovalo deštivé a ponuré počasí - ale pořadatele, diváky,
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Z kulturních akcí
ani zúčastněné jezdce a koně to neodradilo a dojeli všichni šťastni, uvolnění, dostatečně provětraní a zdraví
do cíle. Co se všechno jezdcům na
trase přihodilo a semlelo se diváci
dozvěděli při Hubertově soudu, jenž
proběhl na country zábavě, která sekonala večer v místní sokolovně. Jednotliví viníci byli vyzváni ke své obhajobě a vyjádření se k prohřeškům
učiněným během vyjížďky (např. nepřeskočení překážky, ztráta klobouku, pád z koně, ztráta stužky apod.).
Na večerní Hubertově country zábavě zahrála k tanci a poslechu
grygovská skupina Žízeň. K jídlu se
podávaly pravé kovbojské speciality, nechyběla dobrá zábava, ukázky westernového umění (Libor Krčmař - bič, Honza Krčmař a Pepan

Zahradník - laso a pistolnice Petra
Adamcová a Dáša Martinová - kolty), výuka tanců a mnoho dalšího.
A jak to všechno dopadlo? Kdo se stal
pro letošní rok králem honu a ukořistil
liščí oháňku? Ve jménu svatého Huberta byl králem honu pro rok 2009
slavnostně pasován Honza Krčmař
z Kojetína - mladík s nejmenším koněm, zato s největším kloboukem.
Další výsledky soutěží - závod amazonek: 1. místo Petra Adamcová, 2.
místo Simona Svitková, 3. místo Jiřina Kistanová, závod pánů: 1. místo Pepan Zahradník, 2. místo David
Pokora, 3. místo Milan Smištík, soutěž na čas mezi barely: 1. místo Radek Zlámal, 2. místo Pepa Večerka,
3. Simona Svitková. Gratulujeme.
Děkujeme tímto všem jezdcům a jezd-

kyním, že se naší první Hubertovy
jízdy zúčastnili a doufáme, že se jim
u nás líbilo a příští rok zase mezi nás
rádi přijedou. Velké poděkování patří
všem, kteří se zasloužili na úspěšném
zorganizování a realizaci Hubertovy
jízdy samotné (příprava trasy a překážek, veterina, vlečky a povozy, zajištění zázemí, občerstvovací stanice
a další) a také večerní country zábavy.
První Hubertova jízda z pohledu nás
organizátorů dopadla velmi úspěšně
a doufáme, že se v našem městě
zrodila další krásná tradice, ve které
chceme i příští rok pokračovat. Těšíme se tedy na Hubertovu jízdu Kojetín 2010!
Více ze všech našich akcí včetně fotografií na: www.kojetin.cz/meks
-svah- foto: svah, A. Vitalík

Nebe počká - setkání s hudbou a poezií
Pořad Nebe počká - setkání s hudbou a poezií vstupuje letos do svého pátého ročníku.
Předešlé série pořadů, uváděné
v Přerově od roku 2001, kdy uplynulo
30 let od úmrtí významného přerovského rodáka Josefa Kainara, přivedly na scénu Městského domu již hez-
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kou řádku zajímavých umělců jako
je Jiří Suchý, Vladimír Mišík, Zuzana
Navarová, Karel Plíhal, Irena Budweiserová, David Vávra, Jiří Dědeček,
Chantal Poullain, Václav Cílek, Přemysl Rut, Jan Hrubý, Vladimír Merta
a další.
Letošní ročník bude opět pestrou pře-

hlídkou hudby, divadla, literatury a již
tradičně - připomenutí si části málo
známé oblasti přerovské historie.
S režisérem Švandova divadla a tvůrcem známého seriálu Šumná města
Radovanem Lipusem a se členy činohry Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, se přeneseme
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Nebe počká - setkání s hudbou a poezií
v literárně hudební soirée Stesk kavárenského povaleče do jiného světa.
Čeká nás dobrodružný i poetický příběh z dějin kávovníku, kávy a kaváren. 24. listopadu 2009 v Městském
domě se přitom bude hrát na klavír,
popíjet káva a publikum se tak stane
součástí netradičního kavárenského
dění.
Michala Prokopa netřeba divákům
představovat. Naše rocková legenda
přijede do Přerova zazpívat se svojí
skupinou Framus Five 7. listopadu
2009. Koncert zahrne legendární písně z alb Město Er (na kterém spolupracoval ještě s Josefem Kainarem)
a Kolej Yesterday. V roce 2006 vydal
Prokop nové řadové album Poprvé
naposledy, které otextoval Pavel Šrut.
A právě úspěch tohoto alba u posluchačů i kritiků se stal podnětem ke
znovuobnovení Framus Five, která
nyní přijede ve složení: Luboš Andršt
- kytara, Jan Hrubý - housle, Jan Kolář
- klávesy, Jiří Šíma - saxofon, Roman
Kubát - trubka, Zdeněk Tichota - basa
a Pavel Razím - bicí. Myslím, že se
posluchači mají opravdu na co těšit!

Již tradičně představujeme v Přerově
i méně známé umělce v pořadech pro
školy.
Petr Váša se skupinou Ty Syčáci již
u nás vystupovali, ale nyní ve svém
pořadu pro střední školy budou jistě
inspirací k trošku jinému pohledu na
náš český jazyk, jeho hravost a bohatost. Váša při vystoupení pracuje
s výrazem hlasu a těla, slova v jeho
podání jaksi ožívají a přestávají být
jen pouhým označením věcí a jevů.
Je opravdu ojedinělým umělcem na
naší české scéně.
Koncert se uskuteční v Městském domě
4. listopadu 2009
v 10 hodin.
Výstava, kterou jsme
připravili ve spolupráci se Státním
okresním archivem
Přerov a Muzeem
Komenského mapuje přerovskou historii
kaváren, hospůdek,
restaurací a hotelů
do roku 1945.

Návštěvníci budou jistě překvapeni
jejich pestrými „příběhy“, na výstavě
budou připomenuty jejich budovy,
vnitřní vybavení i stálí hosté. Vystaveny budou předměty a materiály
z archivu, muzea i od některých přerovských sběratelů. Součástí vernisáže, která začíná 5. listopadu 2009
v 17 hodin na přerovském zámku
bude i zajímavý komponovaný filmový a hudební retrovečer Zavřete oči
odcházím…
Marta Jandová, Přerov

Městská knihovna Kojetín
Týden knihoven 2009

Exkurze žáků základních škol a gymnázia do knihovny

„Den otevřených dveří“

Školní družiny v dětském oddělení knihovny

Ve dnech 18. a 19.listopadu 2009 (středa a čtvrtek)
Městská knihovna v Kojetíně pořádá

VÝPRODEJ STARŠÍCH VYŘAZENÝCH KNIH.
Knihy se budou prodávat v přízemí budovy VIC
na Masarykově náměstí
v době od 9.00 do 11.00 a od 12.00 do 17.00 hodin.

Týden knihoven v číslech
V rámci celostátní akce „Týden
knihoven“ se do knihovny přihlásilo
128 nových čtenářů a do knihovny
přišlo v tomto týdnu 477 návštěvníků.
H. Divilová
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Centrum sociálních služeb
Do „Evropského týdne mobility“
(ETM), se letos poprvé zapojilo
i Město Kojetín. Týden mobility zahájilo ve středu 16. září 2009 Centrum
sociálních služeb Kojetín pochodem
s názvem „Od altánku k altánku“, který byl uspořádán pro seniory, zdravotně postižené občany a děti ze znevýhodněného sociálního prostředí.
Akce byla zahájena ve 14 hodin. na
domě s pečovatelskou službou Dr. E.
Beneše. Účastníci pochodu se sešli
ve Víceúčelové klubovně, kde jim ředitelka CSS vysvětlila význam ETM
a jakou roli v ochraně klimatu sehrá-

vají jednotlivci. V zahradě na DPS Dr.
E. Beneše, byly vystaveny práce žáků
základních škol na téma „Naše město - naše klima“. Po shlédnutí obrázků
a hlasování pro nejlepší z nich se skupina účastníků procházkou přemístila
na první stanoviště pochodu, a to do
altánku na DPS J. Peštuky, kde bylo
připraveno malé občerstvení, soutěž
v poznávání květin a výtvarné práce
dětí. Ti nejlepší si ze soutěží odnesli
diplomy a drobné ceny. Po soutěžích
se skupina účástníků, která se stále
zvětšovala, přemístila na zahradu
DPS St. Masara. V altánku byla při-

Seminář řídící skupiny
KPSS

vání stávajícího komunitního plánu,
vymezení cílů a priorit práce, stanovení způsobu monitorování a evaluace, které budou podkladem pro jeho
aktualizaci. Školení se zúčastnilo
9 členů KPSS Kojetín a 4 hosté
z Krajského úřadu Olomouc, kteří
zároveň proškolili členy KPSS Kojetín.

V úterý 29. září 2009 se ve Víceúčelové klubovně na DPS Dr. E. Beneše konal seminář řídící skupiny
Komunitního plánování sociálních
služeb ve městě Kojetín. Seminář byl
zaměřen na sledování a vyhodnoco-

pravena soutěž o nejlepšího rybáře
a soutěžili děti i senioři. Byly zde také
vyvěšeny práce žáků, jenž účastníci
pochodu hodnotili a pečlivě vybírali
tu nejlepší. Poslední zastávkou pochodu byl DPS 6. května, kde akce
končila. Zde byla připravena poslední
soutěž v házení míčků, vyhodnocení
výtvarných prací a předání památečních placek a drobných dárků všem
účastníkům pochodu. Akce „Od altánku k altánku“ se zúčastnilo 68 seniorů, zdravotně postižených občanů
a dětí ze znevýhodněného sociálního
prostředí.
Lenka Slováková

Charita Kojetín
DŮM SVATÉHO JOSEFA - CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY
Komenského náměstí 49 (bývalý klášter), 752 01 Kojetín
Tel. 581 76 21 60, mob. 720 126 475, e-mail: stacionar.josef@seznam, www.charita.kojetin.cz

PROGRAM NA MĚSÍC LISTOPAD 2009
pondělí 2. 11. 2009 v 9.00 hodin

TRÉNINK PAMĚTI

středa 4. 11. 2009 v 10.00 hodin

PROCHÁZKA DO PŘÍRODY
- sběr přírodnin
na podzimní dekorace

pondělí 9. 11. 2009 v 9.00 hodin

INTERNETOVÉ OKÉNKO

středa 11. 11. 2009 v 9.00 hodin

VAŘÍME - PEČEME
plněné rohlíky
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středa 18.11. v 9.00 hodin

DÍLNA PRO RADOST

- vyrábíme podzimní dekorace
pondělí 23. 11. 2009
a úterý 24. 11. 2009
v 9.00 hodin

DÍLNA PRO RADOST

- vyrábíme adventní věnečky
středa 25. 11. 2009
od 12.00 hodin

PEDIKÚRA

Každé úterý a pátek
od 9.00 hodin

zdravotní cvičení

pod vedením cvičitelky.
Přijďte ve vhodném oblečení.
Každý čtvrtek od 9.00 hodin

duchovní setkávání
Dovoz a odvoz na programy
zajistíme
po předběžné domluvě
na telefonních číslech
581 762 160 nebo 720 126 475.
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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov
„Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých; právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli
v něm.“ 1. Tesalonickým 4,14

Program setkání v LISTOPADU 2009

1. 11. 2009 - neděle
vzpomínkové bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
1. 11. 2009 - neděle
Vzpomínkové bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
2., 9., 16.*, 23. a 30. 11. 2009 - pondělí
Duchovní výchova
od 13.30 hodin na ZŠ Svat. Čecha (8.A)
2. 11. 2009 - pondělí
Vzpomínková pobožnost
od 15.00 hodin v DS Tovačov (kaple)
3., 10., 17.* a 24. 11. 2009 - úterý
Duchovní výchova
od 12.40 a od 13.30 hodin na ZŠ Sladovní ul. (3. a 8. tř.)
4., 11. a 25. 11. 2009 - středa
Modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

8. 11. 2009 - neděle
Památka Bílé hory - Slavnostní bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
15. 11. 2009 - neděle
Vzpomínkové bohoslužby
od 8.15 hodinv Polkovicích (obřadní síň Obecního úřadu)
15. 11. 2009 - neděle
17. listopad - Den boje za svobodu
- Slavnostní bohoslužby od 10.00 hodin v Husově sboru
18. 11. 2009 - středa
Mezinárodní den přímluv a modliteb
- Modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru
22. 11. 2009 - neděle
Den Bible a J. A. K. - Slavnostní bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru

5., 12., 19. a 26. 11. 2009 - čtvrtek
Biblická hodina
od 16.00 hodin na faře

29. 11. 2009 - neděle
1. adventní bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
* v období prázdnin - kancelář fary

„Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná. Proto se nebudeme bát, i kdyby se země propadla
a hory hroutily se do moře...“ Žalm 46,2-3
Naše setkávání jsou otevřena veřejnosti, všichni jsou srdečně zváni. Přijďte, těšíme se na vás. Podrobnější
informace a aktuální data setkání i mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách: http://ccshkojetin.wz.cz/
„Vždyť i nás má ve své moci láska Kristova.“ 2. Korinským 5,14
Milé
sestry
a bratři,
srdečně vás
zveme
na
vzpomínkové
bohoslužby
u
příležitosti
„památky
zesnulých“.
Přijďte se společně pomodlit a vzpomenout Vašich drahých, kteří nás
již předešli v náplň věčnosti. Modlitba a vzpomínka je
naší jedinou možnou službou, kterou jim můžeme prokázat. Je to také důkaz, že jsme nezapomněli a že všichni,
mrtví, živí, nezrození, tvoříme nekonečné Boží pokolení.
I my jednou, až překročíme práh věčnosti, budeme takovou službu potřebovat.
Na přiloženou obětinku napište jména těch, které chcete
v modlitbě vzpomenout a před bohoslužbou je odevzdejte duchovnímu.
S láskou a v lásce Vaši duchovní
farářka Olga Malá, FÚ CČSH Kojetín a Tovačov
kazatel Jiří Pleva, RS CČSH v Kojetíně a v Tovačově,
předs. Věra Uhrová a Jiřina Páleníková

21

Kojetínský zpravodaj

11/09

Ze života katolické farnosti
Milí čtenáři,
kdybychom udělali mezi lidmi anketu a zeptali se jich, který
měsíc mají nejraději, asi bychom jednoznačného vítěze nenašli - někdo má rád červencová horka, jiný se už nemůže
dočkat Vánoc či lyžování a další se zase rozplývá nad jarní přírodou. Jasno by však zřejmě bylo na opačném konci
žebříčku - těžko si představit, proč by vůbec někdo měl mít
rád listopad.
Tento měsíc, do kterého jsme právě vstoupili, toho, zdá se,
moc nenabízí. Zima je už pořádně lezavá, ale sněhu se zatím příliš nedočkáme a s opadaným listím skončila i barevná krása podzimu. Když se navíc zadíváme do listopadového kalendáře, hned na jeho začátku nám do očí padnou
dušičky a atmosféra jedenáctého měsíce je úplná.
Přesto bychom se právě u tohoto dne, v kalendáři označeného jako Památka zesnulých, chtěli dnes zastavit. Překvapující pro někoho může být zjištění, že se původně jednalo o svátky dva - alespoň v církevním kalendáři, kde 1.
listopadu najdeme slavnost Všech svatých a o den později
Vzpomínku na všechny věrné zesnulé. V lidové tradici se
tyto svátky smísily a tak není divu, že například v Americe
se připomínka zemřelých slaví už 31. října jako Halloween,
jehož název pochází ze sousloví „All Hallows Even“, tedy
předvečer svátku všech svatých.
Pro dnešního člověka představují dušičky jednu z mála příležitostí k návštěvě hřbitova - v lepším případě proto, aby
zavzpomínal na všechny blízké i známé osoby, které jej již
opustily, a nechal se unést atmosférou hřbitova rozzářeného tisíci svíčkami, v horším případě jen proto, aby očistil
a nazdobil hrob, „nebo by nás sousedi pomluvili.“ Smysl původního církevního svátku (respektive svátků) je však jiný.
Jak jsme se zmínili již v některém z minulých zamyšlení,
stojí totiž vědomí lidské smrtelnosti u samotného kořene
křesťanství i jiných náboženství. Z druhé strany bychom
mohli říci, že otázky spojené se smrtí patří mezi základní problémy, na které každé náboženství hledá odpověď,
a první listopadové dny, navazující svým datem na původní
keltské svátky zemřelých, to jen dokládají.
Katolické učení rozděluje posmrtný život na tři oblasti - nazývají se nebe, peklo a očistec, lépe je však mluvit o třech
situacích, mezi kterými si každý svým životem vybírá.
Člověk, jehož život byl v souladu s ideálem lidství, jak jej
křesťanství spatřuje v Ježíši Kristu, dochází plné radosti

v nebi, naopak lidé, kteří Boží nabídku odmítli, se odsuzují
k věčnému utrpení, jež spočívá ve vědomí promarněného
života. Konečně ti zbývající, kteří Boha nezavrhli, ale také
se nedokázali zbavit všeho špatného, čím se člověk proti
zmíněnému ideálu proviňuje, musí před vstupem do nebeské radosti projít konečným očištěním.
Listopadové svátky pak ukazují na spojení všech, kdo náleží do první a třetí skupiny, s námi žijícími. Zatímco 1. listopadu se věřící radují s těmi, kdo byli přijati k Bohu, následujícího dne se modlí za všechny, kdo procházejí očistcem.
Klíčové je zde vědomí sounáležitosti a solidarity - člověk
putující po této zemi v naději na spásu prosí všechny, kteří
již přebývají s Bohem, aby se za něj přimlouvali a prosí za
spásu těch, kdo již sami nemohou nic udělat a čekají na
konec očistného procesu. Duch obou svátků je radostný,
prodchnutý vědomím, že všichni směřují ke stejnému cíli,
společné radosti s Bohem.
Kéž tedy tato atmosféra provází o dušičkách nás všechny,
věřící i osoby bez vyznání - ne bezútěšný smutek a už vůbec ne honba za nazdobeným hrobem, ale pokojné a odevzdané spojení s těmi, kdo již zemřeli. Modlitba za ně, pokud věříme ve shledání na věčnosti, nebo odhodlání svým
životem naplnit všechny naděje, které do nás naši drazí zesnulí kladli, a žít tak, abychom jim mohli v duchu říci: „Snad
bys takhle byl se mnou spokojený.“
Jiří Gračka

Výzva
Divadelní soubor Hanácká scéna při MěKS Kojetín
pro realizaci výstavy k 60. výročí trvání souboru
vyzývá a zároveň prosí bývalé členy, ale i ostatní

zapůjčení
fotografií, kostýmů,
rekvizit i kulis
z divadelního souboru
Hanácká scéna
Ten, kdo ve své soukromé sbírce vlastní
tyto materiály, nechť se přihlásí na
Městské kulturní středisko Kojetín,
náměstí Republiky 1033, 752 01 Kojetín
telefon: 581 76 20 46, 774 001 405
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Minigolf v Kojetíně
„Nedělní odpoledne stane se pro
mnohé chvílí nudy…“ zpívá Jiří
Schelinger v jedné ze svých nejznámějších písní. To ovšem rozhodně
neplatilo pro minigolfisty z oblasti
Morava Jih, kteří poslední zářijovou
neděli věnovali tréninku na minigolfovém hřišti v Kojetíně. V pondělí,
28. září 2009, se zde totiž pod záštitou Města Kojetína konal 8. Open
a 2. liga družstev. Turnaj byl pořádán
klubem MGC Holešov, v jehož barvách toho času hráli 4 hráči původem
z Kojetínského KGB Kojetín. Jediný
aktivně hrající člen KGB Kojetín,
Ivan Roemer, nyní ovšem hostující
v MGK Adara Radějov, se nemohl
zúčastnit, protože jel „kaučovat“ své
slovenské spoluhráče z Adary na
nejvyšší soutěž družstev v Evropě do Lichtenštejnského Vaduzu.
Hřiště bylo pro turnaj skvěle připraveno. Dalo by se říct, že bylo připraveno lépe než leckteré hřiště, na kterém se hrají turnaje vyšší třídy. Největší zásluhu na to měl Technis Kojetín, který se o hřiště celoročně stará
a MGC Holešov, který hřiště upravil
po odborné stránce tak, aby odpovídalo celosvětovým standardům.

Soutěžilo
se v 9 kategoriích.
Nejvíce
obsazenou kategorií byla
kategorie
mužů, kde
startovalo
15 hráčů.
N e j l e p š ího výkonu dosáhl
Jan Láník
z
MGC
Jedovnice, kterému na 4 okruhy (4x
18 drah) stačilo 90 úderů, což byl
zároveň nejlepší výkon turnaje. Druhý nejlepší výsledek padl v kategorii
juniorek (92 úderů) a tento zajistil
Janě Nakládalové, hrající za MGC
Holešov, prvenství také v kategorii
absolutních žen. Mezi nejmladšími
účastníky turnaje, žáky a žákyněmi,
zvítězil Radek Doležel (MGC Holešov) - 106 úderů a Karolína Jandová (SK Mlýn Přerov) - 116 úderů. Nejlepším juniorem byl Martin
Skoupý (ME Blansko), který ovšem
své prvenství obhájil až v rozstřelu
s brněnským Romanem Jendruščákem (oba 105 úderů). Kategorie
žen byla nezvykle málo obsazena
kvůli neúčasti bystřických žen (nejlepší ženské družstvo v ČR, které ve
stejném termínu hájily barvy České
Republiky na Poháru mistrů ve Vaduzu). K vítězství v kategorii žen na
Openu v Kojetíně tedy stačilo Aleně

Šustové (MGC Holešov) 111 úderů.
Méně obsazenými kategoriemi byly
už jen juniorky a seniorky, kde v kategorii seniorek zvítězila Vladimíra
Dostálková (SK Mlýn Přerov) - 136
úderů. Kategorii seniorů máme od
letošního roku rozdělenou na dvě
skupiny podle věku. V mladších seniorech po rozstřelu s Janem Řehulkou (MGC Jedovnice) zvítězil
Petr Složil (Start Brno) - 108 úderů.
V seniorech II. pak se 101 údery zvítězil Jiří Karásek (KDG Šternberk).
V soutěži družstev se nejlépe vedlo
týmu MGC 90 Brno, který uhájil prvenství před týmy MGC Jedovnice
a MGC Holešov.
Nejen díky příjemnému počasí patřil
turnaj v Kojetíně k nejlepším v oblasti. Velké poděkování patří zejména
Městu Kojetín, firmě Technis Kojetín
spol. s r. o. a všem dalším sponzorům.
Jana Nakládalová
(MGC Holešov)

TJ Sokol Kojetín - oddíl základního lyžování
V roce 2010 připravujeme opět tradiční jednodenní lyžařské zájezdy!
1) Nabízíme lyžařský výcvik
předškoláků a dětí 1. třídy.
Děti se učí základům lyžování a pohybu na lyžích
vůbec ve 4-5 jednodenních kurzech (dle zájmu).
Doprovod rodičů je podmínkou.
2) Výcvik dětí, který je veden lyžařskými instruktory
s dlouholetou praxí a probíhá v areálech vhodných
pro výuku začátečníků a mírně pokročilých
(vhodné pro děti od 12 do 14 let).
3) Pokročilým a zdatným lyžařům
nabízíme 5 zájezdů do známých lyžařských středisek
Beskyd, Javorníků a Jeseníků. Program zájezdu není
organizován, volba sjezdovek či běžeckých tras je na
účastnících.

Přihlášky a informace: od 4. listopadu 2009:
Vzdělávací a informační centrum Kojetín,
Masarykovo nám. 8, Kojetín, tel: 581 202 202.
Předpokládaná uzávěrka přihlášek je 13. prosince 2009
do naplnění kapacity autobusu.
První zájezd je plánován na 9., příp. 10. ledna 2010
budou-li sněhové podmínky

Informace o odjezdech a místech jednotlivých zájezdů
budou upřesňovány vždy několik dní předem.
Cena: Dítě 650 Kč, doprovod 450 Kč,
dospělý účastník 1.400 Kč

(Úhrada nákladů na vleky není součástí vkladu.)

Upozornění: Účastníkům nabízíme zapůjčení lyží a bot.
Půjčovna bude otevřena od 14. 11. 2009
každou sobotu od 10 -12 hodin nebo po telefonické dohodě.
Informace: Bronislav Bobiš, telefon: 777 116 443

www.sokolkojetin.estranky.cz
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Inzerce
pivovarský hotel

Kojetín

Nabídka Hotelu Pivovar kojetín
Vážené dámy a pánové!

vám nabízí:

Dovolujeme si vás pozvat do prostor
našeho milého a útulného hotelu na

zajišťování

- vašich rodinných oslav
- smutečních posezení
- podnikových školení i oslav
včetně ubytování

SVATOMARTINSKÉ HUSÍ HODY,
které připravujeme na 11. listopad 2009.

Tímto vám nabízíme možnost rezervace, která bude pro vás výhodnou z důvodu
velkého zájmu o tuto jednodenní akci. Pro prvních 20 zájemců, kteří využijí
této nabídky, nabízíme 10% slevy na celou konzumaci.

Dále nabízíme

možnost rezervací
v restauračních
prostorách
na čísle 581 277 882

Věříme, že budete mile
překvapeni z přijatelných cen,
vzorné obsluhy
a krásného prostředí
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Vedení a personál
Pivovarského hotelu Kojetín

K tomuto se váže i další naše velmi zajímavá akce

otevření STUDIA HARMONIE
v prostorách hotelu.
Prezentace a slavnostní zahájení

REHABILITAČNÍHO A RELAXAČNÍHO STUDIA,
STUDIA KOSMETICKÉHO A NEHTOVÉHO,
ASTROLOGICKÉHO A EZOTERICKÉHO

bude rovněž 11. listopadu 2009 od 11.00 hodin do 18.00 hodin.

Těšíme se na váš zájem.

Jarmila Hodanová a personál hotelu
Leona Deutschelová - majitelka rehabilitačního a relaxačního studia
Sylvie Malíková - majitelka astrologického a ezoterického studia
Božena Šťěpánková - majitelka kosmetického a nehtového studia
MS ODS Kojetín
srdečně zve
všechny spoluobčany
na vzpomínkovou akci v rámci
dne boje za svobodu
a demokracii
a k 20. výročí
sametové revoluce
Kdy: Úterý 17. 11. 2009
od 17.00 hodin
Kde: Masarykovo náměstí
u kašny
V programu zavzpomínají
pamětníci na revoluční dobu
roku 1989.
Srdečně všechny zvou členové
MS ODS Kojetín

Řešení pro budoucnost

,

Automechanici a autoelektrikáři
NEVÁHEJTE!

Cukrářská
výrobna

ve specializované opravně automatických převodovek,

Chropyně

Máme pro vás práci

která je svou činností výjimečná ve svém oboru, se sídlem v Kojetíně.
Nabízíme: atraktivní platové ohodnocení, motivující práci, zaškolení,
možnost profesního růstu, zaměstnanecké výhody
Požadujeme: praxi v oboru, naprostou flexibilitu,
technickou zručnost
Nabídky zasílejte strukturovaným životopisem
na e-mail kaps@kaps.cz
popř. telefonicky na čísle 581 764 086, www.kaps.cz
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Masarykova 155
Příjímá

objednávky
Na vánoční
cukroví
Telefon: 606 74 55 77
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Inzerce

Nabízím

kompletní úpravu srsti
všech plemen psů,
koupání, stříhání,
čištění análních žláz,
stříhání drápků
a prodej psích oblečků.
Katka Mračková
Polní 750, Kojetín 752 01
Telefon: 721 968 403

- GALERIE - MUZEUM - INFORMACE JAKÉ INFORMACE VÁM
RÁDI SDĚLÍME NA VIC KOJETÍN:

- dopravní (vlakové i autobusové spojení),
- aktuální adresy úřadů a firem,
- kulturní a společenské akce ve městě a okolí,
- plesová sezóna 2010
- programy kin, divadel, koncertů, festivalů,
- ubytování, stravování, kulturní a sportovní vyžití,
- informace o historii a památkách města,
- o památkách a přírodních zajímavostech okresu.
Sborník Kojetín v proměnách času
(1233 - 2008)
Sborník byl zpracován k 775. výročí
od první písemné zmínky o Kojetíně.
Sborník vydalo Městské kulturní středisko
Kojetín v květnu 2009.
Záměrem redakce sborníku bylo nejen
zmapovat minulost, ale také
zdokumentovat přítomnost města.
Kniha je v prodeji na informacích
Vzdělávacího a informačního centra
v Kojetíně za cenu 300 Kč.

JAKÉ SLUŽBY VÁM NABÍZÍME
NA VIC KOJETÍN:

- propagační materiály města, mapy,
- prodej suvenýrů, keramiky, pohlednic, bižuterie...
- prodej turistických průvodců
- prodej turistické známky Kojetín
- předprodej vstupenek na kulturní akce v Kojetíně,
- prodej měsíčníku Kojetínský zpravodaj,
- kopírování, skenování a faxování pro veřejnost
- zajišťujeme výlep plakátů v Kojetíně.
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Vítání občánků
V sobotu 17. října 2009 byly slavnostně přivítány Blahopřejeme!
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:
Foto: J. Večeřová

Eliška Hájková

Marie Anna Horká

Andrea Kopečná

Jakub Langr

Jakub Soušek

Anežka Zdražilová

Daniela Krčmová

Nikola Mirwaldová

Zpěvák Karel Gott na Hané
Dne 16. června 1976 navštívil pracovně
naši Hanou populární zpěvák Karel Gott,
který letos oslavil své sedmdesáté narozeniny.
Natáčel zde s televizním štábem
pořad s názvem „Pohlednice z Moravy“
pro německy mluvící země.
Natáčelo se převážně v okolních obcích
- v Křenovicích, Lobodicích,
Polkovicích a Uhřičicích.
Housenka
štětconoše
ořechového
Televizní
štáb měl po
dobu natáčení své sídlo
na bývalém Okresním domě v Kojetíně.

Kormoráni

Jespák obecný

Netykavka žlaznatá
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