Kojetínský
ZPRAVODAJ

Ročník X

Číslo 3

březen 2009

6,- Kč

Kojetín opět ožije divadlem
I letošní měsíc březen bude patřit v našem městě amatérskému divadlu. V týdnu od 17. do 22. března 2009 se
bude konat již 17. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů Divadelní Kojetín 2009. Vyhlašovatelem
a pořadatelem je Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín za podpory Ministerstva kultury ČR.
Jedná se o krajskou postupovou přehlídku, kdy vítěz přehlídky postoupí na Celostátní přehlídku činoherního a hudebního divadla Divadelní Děčín, která je posledním stupínkem jak představit svůj soubor na nejprestižnější přehlídce nejlepších ochotníků Jiráskův Hronov.
Na kojetínských prknech, která znamenají svět, přivítáme
celkem jedenáct divadel a divadelních spolků, které odehrají celkem 13 představení. Šest souborů změří své divadelní síly a bude soutěžit o nominaci a postup na celostátní
přehlídku. Všech šest soutěžních inscenací bude posuzovat odborná porota na veřejných seminářích, tzv. besedách
s odbornou porotou, které se konají vždy po představení.
V letošním roce se v Kojetíně představí amatéři ze všech
moravských krajů - Olomouckého, Moravskoslezského,
Zlínského i Jihomoravského.
Program festivalu nabízí především komediální žánr (loňský vítěz Divadelní spolek Kroměříž, DS Sokola Litovel,
DS OB Troubky i nováček přehlídky Divadlo U lípy Ostrava), který je vždy i diváky vítaný. Nenechte si ale ujít ani
experimentální kus od opavských mladých divadelníků
(Divadlo Vysokozdvižného soumara) a zajímavou grotes-

ku v podání Divadla bez střechy z Vyškova.
Přehlídku odstartuje v úterý naše známá Smotaná hadice
z Křenovic, která se se svou hanáckou hasičskou komedií
zúčastnila i národní přehlídky Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou. Nesoutěžně také tradičně
vystoupí DS J. K. Tyl Brodek u Přerova a v neděli přehlídku
zakončí jedno z nejúspěšnějších ochotnických divadel, věhlasné Ořechovské divadlo s komedií Vlastimila Pešky se
zpěvy a tancem s názvem Babička v trenkách.
Pokračování včetně programu na straně 17 - 20
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Z jednání Rady města Kojetín
Rada města Kojetín se na svém 52. zasedání konaném dne 17. února 2009
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- pověřila Městskou policii Kojetín
výkonem samostatné působnosti ve
veterinární péči na úseku problematiky toulavých psů s účinností od 1.
1. 2009,
- stanovila všem příspěvkovým organizacím zřízeným Městem Kojetínem jako závazný ukazatel rozpočtu
na rok 2009 dodržení výše příspěvku na provoz a příspěvku na pokrytí
účetních odpisů dle schváleného rozpočtu Města Kojetína na rok 2009,
- souhlasila se závěrečnou zprávou
o provedené inventarizaci majetku
Města Kojetína a příspěvkových organizací, zřízených Městem Kojetínem, ke dni 31. 12. 2008,
- předloží závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci ke schválení
zastupitelstvu města dne 31. března
2009,
- schválila pronájem nebytových
prostor v objektu polikliniky v ul. 6.
května č. p. 1373, Kojetín, o výměře 20,20 m2 společnosti EKSPOR s.
r. o., se sídlem Kvasice, za účelem
provozování realitní činnosti, finančního a právního poradenství, za nájemné ve výši 10.370 Kč/rok a služby
s nájmem spojené, na dobu neurčitou od 1. 3. 2009,
- schválila pronájem nebytových
prostor v objektu polikliniky v ul. 6.
května č. p. 1373, o výměře 76,80 m2
MUDr. Janu Küchlerovi, za účelem
provozování soukromé lékařské praxe, za nájemné ve výši 42.170 Kč/
rok a služby s nájmem spojené, na
dobu neurčitou od 1. 4. 2009,
- schválila pronájem pozemků vedených ve zjednodušené evidenci
původ parcel Pozemkový katastr,
p. č. 539/1, o výměře 3572 m2 a p. č.
540/1, o výměře 6944 m2, k. ú. Popůvky u Kojetína, za účelem zemědělského obhospodařování, na dobu
neurčitou, za cenu 3.500 Kč/ha/rok,
Agrodružstvu Morava, za podmínky úhrady nájmu ve stanovené výši
za uvedené užívané pozemky od
r. 2004,
- schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 5741/3,
v rozsahu cca 200 m2, bezúplatně,
k. ú. Kojetín, ul. Rumunská, na dobu
1/09 - 4/09 mezi Městem Kojetínem
a Všeobecnou stavební Přerov s.
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r. o., za účelem zřízení staveniště
a přechodné úložiště sypkých materiálů,
- souhlasila se zveřejněním záměru
prodeje pozemku p. č. 513/4, ostatní
plocha, o výměře 1282 m2, k. ú. Kojetín, ul. Padlých hrdinů,
- nesouhlasila se zveřejněním záměru prodeje pozemku vedeného ve
zjednodušené evidenci - původ parcel PK, p. č. 6330, o výměře 629 m2,
k. ú. Kojetín,
- souhlasila se zveřejněním záměru
prodeje pozemků v k. ú. Kojetín:
pozemek KN, p. č. 6328/1 o výměře 1354 m2 ; pozemek vedený
v ZE původ parcel PK, p. č. 6328/1
o výměře 2386 m2; pozemek vedený
v ZE původ parcel PK, p. č. 6328/2
o výměře 367 m2; pozemek vedený
v ZE původ parcel PK, p. č. 6329/1
o výměře 1543 m2 ; pozemek vedený
v ZE původ parcel PK p. č. 6329/2
o výměře 1155 m2; pozemek vedený v ZE původ parcel PK p. č. 6325
o výměře 450 m2 ; pozemek KN, p. č.
6325/1 o výměře 1560 m2,
- souhlasila s podáním žádosti Města Kojetína o dotaci v rámci integrovaného operačního programu pro
prioritní osu 2, oblast intervence 2. 1.
výzva č. 02 „eGovernment v obcích CzechPoint“,
- schválila poskytnutí peněžitého
daru ve výši 5.000 Kč organizaci
Roska Přerov, jako příspěvek na činnost organizace v r. 2009,
- schválila poskytnutí peněžitého
daru ve výši 5.000 Kč na činnost
Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu ALFA
HANDICAP, místní organizaci Kojetín v roce 2009,
- schválila poskytnutí peněžitého
daru p. Petru Dvořákovi ml., bytem
Kojetín, Kojetín I-Město, Jana Peštuky 1321 - na částečné pokrytí nákladů spojených s realizací mezinárodní taneční soutěže konané 9. 5. 2009
v sále Sokolovny v Kojetíně. O výši
příspěvku rozhodne RM na jednání
3/2009,
- schválila poskytnutí peněžitého
daru ve výši 6.000 Kč středisku rané
péče EDUCO ZLÍN, jako příspěvek
na úhradu pomůcek potřebných pro
práci poradkyň rané péče, poskytnu-

tí peněžitého daru ve výši 3.000 Kč
Centru setkávání,o. s., Přerov - jako
příspěvek na sociální služby (úhradu
provozních nákladů) v r. 2009,
- vzala na vědomí Hodnocení výkonu státní správy na Městském úřadě
Kojetín za rok 2008,
- vzala na vědomí Výroční zprávu
Městského kulturního střediska Kojetín za rok 2008,
- schválila Plán činnosti Městského
kulturního střediska Kojetín na rok
2009,
- vzala na vědomí Zprávu o činnosti
Školní jídelny Kojetín, příspěvkové
organizace, za rok 2008,
- vzala na vědomí Kalkulaci cen
stravného ve Školní jídelně Kojetín,
příspěvkové organizace, na období
březen 2009 - únor 2010,
- schválila Organizační řád Školní
jídelny Kojetín, příspěvkové organizace,
- vzala na vědomí informace o činnosti Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové organizace - Výroční zprávu za rok 2008,
- povolila Mateřské škole Kojetín,
příspěvkové organizaci, s účinností
od 1. 9. 2009 výjimku v počtu dětí
v naplňování jednotlivých tříd MŠ
a to na celkový počet 27 dětí ve třídě, při zachování stanovené kapacity mateřské školy - 158 dětí a předepsaných hygienických požadavků,
- souhlasila s termínem a dobou pro
podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Kojetín pro školní rok 2009/2010
dne 9. dubna 2009, od 9.00 do 15.30
hodin v budově MŠ Kojetín, Hanusíkova 10,
- schválila uzavření Dodatku č. 1
- změna ceníku poskytovaných služeb, Smlouvy č. 2001 - 55 - o odvozu
a odstranění nebezpečných odpadů
mezi Městem Kojetínem a firmou BIOPAS, Kroměříž,
- vzala na vědomí informace ve věci
Osadního výboru Popůvky,
- předloží návrh na rozšíření počtu
členů Osadního výboru Popůvky, návrh na jmenování předsedy Osadního výboru Popůvky, návrh na určení
členů Osadního výboru Popůvky,
k projednání ZM 3/2009.
Jiří Šírek
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Z jednání Zastupitelstva města Kojetín
Zastupitelstvo města Kojetín se na svém 20. zasedání konaném dne 28. ledna 2009
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- schválilo převod finančních prostředků ve výši 909 tis. Kč z Fondu rozvoje bydlení (povodňový) do
rozpočtu Města Kojetína, určených
na financování oprav bytového fondu ve vlastnictví města, které jsou již
zahrnuty v návrhu rozpočtu na rok
2009,
- schválilo rozpočet Města Kojetín
na rok 2009
Příjmy		 +86 107,16 tis. Kč
Výdaje		 - 89 446,15 tis. Kč
Schodek		 - 3 338,99 tis. Kč
Financování		 + 3 338,99 tis. Kč
- rozpočty peněžních fondů Města
Kojetín,
- rozpočet sociálního fondu na rok
2009,
- rozpočet ekologického fondu na rok
2009,
- rozpočet prevence kriminality na
rok 2009,
- rozpočty fondů rozvoje bydlení na
rok 2009,
- souhlasilo s rozpočtovým výhledem Města Kojetína na roky 2010 a
2011,
- uložilo radě města zabezpečit hos-

podaření města podle schváleného
rozpočtu na rok 2009,
- svěřilo radě města pravomoc provádět a schvalovat rozpočtová opatření do výše 500 tis. Kč v jednotlivém
případě,
- schválilo rozpočtové opatření
č. 12/2008 ve výši 2 644,32 tis. Kč
(proúčtování daně z příjmů právnických osob za obce),
- schválilo poskytnutí peněžitého
daru ve výši 5 mil. Kč akciové společnosti Vodovody a kanalizace Přerov v roce 2009,
- schválilo uzavření darovací smlouvy mezi akciovou společností Vodovody a kanalizace Přerov a Městem
Kojetín,
- schválilo poskytnutí peněžité dotace na rok 2009 pro Charitu Kojetín
v rámci schváleného rozpočtu města
ve výši 100.000 Kč,
- vzalo na vědomí Zprávu o realizaci
investičních akcí v roce 2008,
- schválilo Plán investičních akcí na
rok 2009,
- schválilo uzavření Darovací
smlouvy mezi Městem Kojetínem

Informace pro občany

a obyvateli domu č. p. 1179, ul. Jiráskova, Kojetín, kdy předmětem daru
je studna na pozemku p. č. st. 1470,
zastavěná plocha a nádvoří,
- schválilo prodej pozemku p. č.
507, orná půda, o výměře 7414 m2,
k. ú. Kojetín, za cenu 21 Kč/m2,
- vzalo na vědomí Zprávu o stavu
veřejného pořádku ve městě, o činnosti Městské policie Kojetín a PČR
Kojetín v roce 2008.
- vzalo na vědomí zprávu výborů
ZM o činnosti za rok 2008 ,
- schválilo plány činností na rok
2009, a to Osadního výboru Kovalovice, Kontrolního a Finančního výboru,
- vzalo na vědomí Zprávu o činnosti Svazku obcí mikroregionu Střední
Haná za rok 2008,
- schválilo podání žádosti Města
Kojetína o dotaci ze státního rozpočtu v programu „Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho
důsledků, Podprogram A. Podpora
terénní práce 2009“ a finanční spoluúčast Města Kojetína na projektu
ve výši 55.000 Kč.
Jiří Šírek

Pozvánka

Deratizace města Kojetín a místních částí v roce 2009
Městský úřad Kojetín, odbor výstavby, životního prostředí a dopravy
vám tímto oznamuje, že Město Kojetín bude provádět
běžnou ochrannou deratizaci v těchto termínech

Jarní: 1. 3. do 30. 3.2009
Podzimní: 1. 10. do 30. 10.2009
Vyzýváme vás, abyste zajistili běžnou ochrannou deratizaci
ve smyslu ustanovení § 57 zák. č. 258/2000 Sb.,
zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Městu Kojetín provádí deratizaci odborná firma:

SERVIS 3xd Olomouc, J. Glazarové č. 9 e, 779 00
Olomouc, tel. 585 418 391, mob. 603 400 300
mail: servis3xd@seznam.cz
doporučujeme vám tuto firmu kontaktovat a dohodnout se na provedení
deratizace ve stejných termínech a to vzhledem k co největší úspěšnosti
ochranné deratizace našeho města.
Eliška Izsová
referent odboru výstavby, ŽP a D

Starosta města Kojetína vás zve

na 21. zasedání
Zastupitelstva

města, které se uskuteční
v úterý 31. března 2009
od 15 hodin v sále Vzdělávacího
a informačního centra
(Masarykovo nám. 8)
Program:

1. Hospodaření města za rok 2008,
závěrečný účet
2. Zpráva o stavu pohledávek
města k 31. 12. 2008
3. Zpráva HIK - vyhodnocení
inventarizace majetku města, rok 2008
4. Zpráva o výsledku hospodaření
s bytovým fondem v roce 2008
5. Poskytnutí dotací podle
§ 85 zákona o obcích
6. Zpráva o činnosti školní
jídelny Kojetín za rok 2008
7. Zpráva o činnosti MěKS Kojetín
za rok 2008, plán práce
MěKS na rok 2009
8. Výroční zpráva o činnosti Centra
sociálních služeb za rok 2008

Mojmír Haupt, starosta města
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Sbor dobrovolných hasičů v Kojetíně slaví 135. výročí
Již odnepaměti lidé čelili ohni, který
se vymkl kontrole a ničil plody jejich
práce a snažení. Toto poznání vedlo
k tomu, aby lidé byli na podobné případy připraveni. Časté požáry byly
velkým nebezpečím pro rozvoj středověkých měst a obcí, proto již tehdy
byly vydávány směrnice a nařízení,
jak zabraňovat požárům a jak je likvidovat. V Českých zemích byl založen první hasičský sbor v roce 1864
ve Velvarech. Rozhodující pro rozvoj
dobrovolné požární ochrany však
bylo vydání Řádu policie požárové
v roce 1873, který ukládal starostům
a představeným obcí pečovat o zřízení hasičského sboru a poskytnutí
všestranné pomoci.
Také město Kojetín bylo v minulosti
často stíháno požáry. Jen v období
let 1800 - 1860 bylo zaznamenáno
šest velkých požárů, nebylo vlastně
desetiletí, aby v Kojetíně nehořelo.
První poradní schůze k založení hasičského sboru v našem městě se
konala 26. listopadu 1873 v nádražní
restauraci a byli na ni přítomni zástupci obecního zastupitelstva.
Stanovy nově zřízeného hasičského
sboru byly osvědčeny Moravským
místodržitelstvím v Brně 28. 3. 1874,
ustavující schůze sboru se konala
12. 5. 1874. Toto jsou tedy dvě významná data hasičů v Kojetíně. Byl
to jeden z prvních sborů, založených
na území dnešního okresu Přerov.
Velitelem byl zvolen Julius Tronner přednosta Severní dráhy, náměstkem
Jindřich Veselý - úředník cukrovaru,
pokladníkem Karel Siegel - pokladník Severní dráhy. Členy výboru dále
byli Theodor Redlich - továrník, David Stern - rolník, Šimek Rossenfeld
- majitel pivovaru, JUDr. Alois Nekrada - okresní soudce, Eduard Šandera - úředník velkostatku a Jan Hauk měšťan. Při svém založení měl sbor
sedmdesát dva členů přispívajících
a padesát dva členů činných. Povelová technika byla v prvním období
v jazyce německém. Mezi první technické prostředky nově ustaveného
sboru patřila sundavací stříkačka
s nářadím a vozem pro mužstvo.
Jako hasičské skladiště sloužila
v tomto období místnost v panském
dvoře.
Na valné hromadě 29. dubna 1883
byl náčelníkem sboru zvolen Rudolf
Kalovský, který tuto funkci zastával
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až do roku 1912, kdy byl zvolen předsedou sboru a tímto byl až do svého
úmrtí v roce 1922. V roce 1888 přičiněním starosty Eduarda Dudíka,
který byl také předsedou hasičského
sboru, bylo hasičské skladiště zřízeno v rozsáhlé a upravené budově
v tehdejší Židovské ulici (dnešní
Husova ulice). V roce 1883 došlo
na Moravě a ve Slezsku k ustavení
České ústřední jednoty hasičské Moravskoslezských dobrovolných sborů
hasičských. Vytvořením zemských
hasičských jednot umožňovalo sjednocení výcviku, řízení celé činnosti,
výměnu zkušeností apod. V roce
1885 se konala ustavující schůze
Župní jednoty střední Moravy č. III později nazvanou Župou Kalovského
- Rudolf Kalovský zastával od roku
1895 až do své smrti funkci předsedy
Župní hasičské jednoty.
Z roku 1911 se zachovala první zpráva o zásahu sboru při povodni. Po
skončení I. světové války se vznikem
Československé republiky došlo
k dalšímu rozvoji dobrovolné požární ochrany. V červnu 1921 se konala
v Kojetíně Hasičská škola Župní hasičské jednoty střední Moravy č. III
se sídlem v Kojetíně. Přednášky byly
o hasičské strategii a taktice o sanitární (samaritánské) službě, požární
technice a o vedení administrativy.
Dne 18. prosince 1922 zemřel dlouholetý náčelník sboru, jeho starosta a čestný člen, Rudolf Kalovský.
Pro myšlenku hasičské vzájemnosti
a rozvoji dobrovolné požární ochrany
pracoval plných 44 roků. Pohřbu tohoto významného člena hasičského
sboru se zúčastnilo na 600 hasičů
ve stejnokrojích.

V roce 1927 došlo k výstavbě hasičské lezecké věže, o čtyři roky později
byl sbor vybaven motorovou automobilovou stříkačkou. V období II.
světové války se vzdělávání hasičů
mohlo provádět jen v technických
otázkách. Od konce roku 1942 začínají hasiči při vyhlašování leteckého poplachu sloužit pohotovosti,
při osvobozování města Kojetína
1. až 6. května 1945 měli členové
hasičského sboru pohotovost stálou.
Po porážce hitlerovského fašismu
a osvobození Československa nastalo období nové aktivity v obnově
a budování nové republiky. Dne 10.
července 1949 oslavil sbor v Kojetíně 75. výročí svého založení. Oslav
se zúčastnilo 150 delegátů sborů
kojetínského okresu. Při této příležitosti byl sboru předán prapor a nová
stříkačka. Sbor byl přejmenován na
Místní hasičskou jednotu. Od roku
1956 je v Kojetíně ustavena trvalá
požární služba a sbor je organizován
jako smíšený. V roce 1957 byl sboru
přidělen pozemek na stavbu požární
zbrojnice v ulici Kroměřížské, č. p.
202. V roce 1964, když sbor slavil
90. výročí svého založení, mu byla
předána nová požární zbrojnice, na
jejíž výstavbě odpracovali členové
sboru mnoho tisíc brigádnických hodin. V roce 1980 se na nádvoří požární zbrojnice stavěl přístřešek pro
další možnost parkování požárních
vozidel. Počátkem srpna 1985 členové sboru zasahovali při velkých
povodních v Kojetíně. Rok 1990 byl
rokem změn politicko-společenských
podmínek v naší republice, Svaz
požární ochrany byl přejmenován
na Sdružení hasičů Čech, Moravy

Sbor dobrovolných hasičů v Kojetíně v roce 2009 (foto J. Večeřová)
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Sbor dobrovolných hasičů v Kojetíně slaví 135. výročí
a Slezska a náš sbor na Sbor dobrovolných hasičů v Kojetíně.
V roce 1997 došlo na celé Moravě k rozsáhlým povodním, které se
nevyhnuly ani Kojetínu, dne 10. července dosáhla hladina řeky Moravy
515 cm, došlo k zatopení velké části
města, členové sboru dnem i nocí
bojovali s následky povodně, evakuovali občany a jejich majetek, poté
čerpali vodu ze zaplavených oblastí. Během této přírodní katastrofy
bylo v Kojetíně zaplaveno 167 domů
a 15 provozoven, hasiči evakuovali
35 osob, z toho 16 dětí.
Ve dnech 21. až 26. srpna 2002 byla
naše jednotka vyslána na odstraňování následků po ničivých záplavách
v Čechách v okolí Neratovic na okre-

se Mělník, za tuto pomoc jsme obdrželi poděkování od Ministerstva vnitra ČR. A byla to opět povodeň, která
na jaře roku 2006 nejvíce zaměstnala
členy našeho sboru, došlo opět k zaplavení níže položených částí našeho města a bylo opět nutno několik
dnů vkuse bojovat s jejími následky.
Toho roku zaznamenala naše zásahová jednotka 41 výjezdů a plně ukázala své opodstatnění a význam pro
město. V roce 2007 jsme opakovaně
zasahovali při likvidaci následků přívalových dešťů v Křenovicích.
Členové zásahové jednotky však nezasahují jen při povodních, ale i při
požárech, haváriích a technických
zásazích, na tuto činnost se připravují pravidelnou odbornou přípravou,

Budova bývalého hasičského skladu v Husově ulici
v roce 1895. Nyní depozitář městského muzea a garáže MěÚ

včetně fyzické přípravy, získávané
i při požárních soutěžích. Spolková
činnost sboru je také pestrá, kromě
pravidelných schůzí se organizuje
hasičský večírek, poutě a zájezdy,
v neposlední řadě se pracuje s mládeží, pomáhá se organizovat její
volný čas a vychovávají se naši následníci. Věřím, že se nám úspěšně
daří navázat na odkaz našich předků, pokračovat ve 135-ti leté tradici
a především sloužit občanům a městu v duchu starého hasičského hesla:
„Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci“.
Václav Baďura,velitel SDH Kojetín

Hasičské cvičení na náměstí v Kojetíně v roce 1921

Sbor dobrovolných hasičů Kojetín vás tímto zve u příležitosti oslav

135. výročí založení sboru dobrovolných hasičů na

Výstavu hasičských předmětů
přerovské sběratelky s rodinou, konané
v prostorách Hasičské zbrojnice v Kojetíně,
Výstava potrvá od 28. března do 1. dubna 2009.
Na výstavě budou k zhlédnutí: archiválie, historická výstroj a výzbroj,
hasičské modely, pozvánky, pohledy, filatelie, filumenie, kuriozity, apod.
Vernisáž výstavy v sobotu 28. března ve 13 hodin pro zvané hosty.
Otevírací doba: 28. března 2009 od 14.30 do 17.00 hodin,
29. března až 1. dubna 2009 od 9.00 do 17.00 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Srdečně zvou pořadatelé.
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Došlo do redakce
Vážení spoluobčané,
zastupitelé koalice ČSSD, Nezávislí
kandidáti, KDU-ČSL za podpory zastupitelů KSČM v rozporu se svým
„Programem rozvoje města Kojetína v období 2007 - 2010“, kde se
v článku hospodaření města zavazuje hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, schválili ztrátový rozpočet na
rok 2009 ve výši cca 3,5 milionu.
Opoziční zastupitelé ODS byli v tomto hlasování kategoricky proti, jelikož 3,5 mil. nebude dozajista číslo
konečné.
Rozpočet na straně příjmů nebere
vůbec v úvahu dopady současné
ekonomické krize. Nepočítá vůbec

s propadem výroby, vysokou mírou
nezaměstnanosti a tím pádem i snížení koupěschopnosti obyvatelstva
jak ve sféře obchodní, tak ve službách. Přesto v kapitole příjmů počítá
s nárůstem finančních prostředků
oproti roku 2008.
Na straně výdajů se z našeho pohledu připravují investice, jejichž realizaci lze odložit minimálně o jeden
rok za předpokladu, že nebude rozpočet zatížen darem akciové společnosti VaK Přerov a. s. ve výši 5,0
mil. korun.
Nejvíce je zarážející, že v kapitole příjmů můžete také nalézt dvě
splátky nájmů Hotelu Pivovar ve výši

cca 600 000 Kč. Zkusme se zeptat,
z čeho společnost „Pivovarský Hotel“
nájmy zaplatí, když se hospodaření
společnosti pohybuje ve ztrátě za
rok 2008 ve výši cca 3,0 mil. korun?
Celková situace s hospodařením Hotelu Pivovar dospěla tak daleko, že
si pan starosta - jednatel společnosti
musí na chod společnosti půjčovat
statisícové částky od soukromých
podnikatelských subjektů v Kojetíně
na pokrytí provozních nákladů.
Vážení občané, zvažme skutečnost
jestli takovéto hazardování s veřejnými financemi je vhodné zvláště
v takovéto vážné době.
Jaroslav Hýbner

Dětský karneval v Kovalovicích se vydařil
Fotografie z Dětského karnevalu v Kovalovicích, který uspořádala TJ Sokol Kovalovice v sobotu 14. února 2009

Inzerce

PRODÁM
DB 2+1
v Kojetíně.
Nová
plastová
okna,
podlahy,
koupelna.
Cena dohodou

tel: 602 762 662
6
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Významné osobnosti Kojetína
František Antonín
Šebesta (Sebastini)
Při příležitosti připomínky 775 let od
první písemné zmínky o Kojetíně nelze nevzpomenout také významné
osobnosti mající vztah ke Kojetínu.
Tyto osobnosti se buďto v Kojetíně
narodily, nebo v Kojetíně žily a působily. Jedná se o osobnosti, které
působily na poli literatury, vědy, dramatického umění, výtvarného umění,
sportu a dalších oblastí společenského, kulturního a sportovního života.
Galerie významných rodáků města Kojetín většinou začíná jménem
malíře Františka Antonína Šebesty,
známého také pod pseudonymem
Sebastini, který tvořil ve třetí a na počátku poslední čtvrtiny 18. století. Na
střední Moravě a ve Slezsku vytvořil
velmi zajímavé dílo. V jeho díle lze
vysledovat vliv F. A. Maulbertsche a
znalost díla současníků jako I. Raaba a J. Sterna.
Starší literatura (např. Frantšek Peřinka: Vlastivěda moravská. II. Místopis. Kojetský okres. Vydal muzejní
spolek v Brně. Brno, 1930, str. 77. J.
Kovařík, J. Kraťoch, B. Jelínek: Kojetínsko. Město Kojetín a okolí. Vydala Národohospodářská propagace
ČSR Brno, 1933, str. 15) uvádí F. A.
Sebastiniho - Šebestu jako kojetínského rodáka.
Tvorbou F. A. Sebastiniho - Šebesty
se zabýval historik umění Ivo Krsek,
ve své práci „F. A. Sebastini. Jeho
malířské dílo na našem území“,

Vnitřek kostela Milosrdných bratří v
Prostějově. Fresky z let 1753 - 1755

vydalo Krajské nakladatelství Olomouc, 1956.
Pro naše účely je významná především kapitola o životě F. A. Sebastiniho, ve které Ivo Krsek dokládá, že
Kojetín jako rodiště F. A. Sebastiniho
- Šebesty nelze doložit historickými
prameny. V kojetínských matrikách
žádná zpráva o jeho narození není.
Pobyt rodiny Sebastiniho v Kojetíně
dokládá autor až v letech 1749 - 1753,
kdy zde byly pokřtěny tři jeho dcery
(Barbora - 1749, Marianna - 1751
a Františka - 1753). Syn Maxmilián
byl pokřtěn 8. ledna 1756 již v Prostějově. Pravděpodobně v letech 1754
nebo 1755 se malíř se svou rodinou
přestěhoval do Prostějova, kde získal práci u Milosrdných bratří.
Ivo Krsek také uvádí, že u Milosrdných bratří, na fresce sakristie, se
již podepisuje poitalštěných jménem
„Sebastiny“. V matričních zápisech
se tento pseudonym objevuje poprvé při křtu dcery Františky v Kojetíně
(1753). Před tím je psán jako „Šebesta“ nebo „Schebesta“.
V Prostějově žila rodina F. A. Sebastiniho až do jeho smrti. Zemřel roku
1789. Tak jak neznáme datum jeho
narození, tak neznáme ani přesné datum jeho smrti. Ivo Krsek vysledoval, že datum jeho úmrtí není
zaznamenáno ani v matrikách prostějovské farnosti ani v okolních farnostech. Zjistil, že pravděpodobně
zemřel během února nebo počátkem
března, poněvadž 31. ledna 1789 mu
prostějovský děkan poukázal určitou
částku za obraz do kostela ve Vranovicích. Dne 24. března se děti Jan
a Barbora hlásí o pozůstalost po otci.
Zděděný dům však prodaly a odstěhovaly se do Nového Jičína.
Dílo F. A. Sebastiniho tvoří významnou část moravského malířství druhé
poloviny 18. století (např. Cyklus fresek k oslavě sv. Jana Nepomuckého
v kostele Milosrdných bratří v Prostějově, fresky v bývalém augustiniánském kostele ve Šternberku - dnes
farní kostel, obraz Všech svatých ve
farním kostele v Dobromilicích, obraz sv. Peregrína ve stejnojmenné
kapli v Teplicích nad Bečvou a jinde).
Ivo Krsek ve své práci přináší soupis zachovaného díla Sebastiniho
a zdůrazňuje, že ve své monografii
nezpracovává obrazy se světskými
náměty. Hodnotí jen jeho práce s ná-

Vyučování P. Marie, rok 1763, Prostějov, farní kostel Povýšení sv. Kříže
boženskými náměty a to jak nástěnnou malbu, tak i obrazy závěsné.
I když nelze doložit jako rodiště F. A.
Šebesty - Sebastiniho Kojetín, jeho
jméno a jeho památka je zachováno
v paměti obyvatel tohoto města.
- řez Fotografie převzaty z knihy:
Ivo Krsek: F. A. Sebastini:
Jeho malířské dílo na našem území,
Brno 1956

Mikroregion Střední Haná
vydal brožuru

o významném
světovém malíři
Martinu Chvátalovi,
rodákovi z Měrovic
nad Hanou, jehož díla
jsou vystavena
v předních světových
galeriích.
Brožura je k dispozici
na informacích VIC
v Kojetíně,
Masarykovo náměstí 8
a na městských
a obecních úřadech
mikroregionu.
7
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Procházky Kojetínem (ulice a náměstí)
Kroměřížské předměstí

Kroměřížské předměstí bylo pojmenováno podle Kroměřížské brány, která
byla klenutá a vjíždělo se jí do vnitřního
města. Nad bránou bydlel „druhý učitel“. Brána byla zbořena v roce 1858
a s ní také „špitál“ a stará škola.

Kroměřížská ulice se prostírá po obou
stranách silnice vedoucí od Kojetína
do Kroměříže. Obyvatelé byli povětšině rolníci. V době, kdy byl Kojetín
chráněn vodním příkopem býval pod
městskou bránou zděný cihlový můstek, pod kterým voda odtékala mezi
zahradami až do mlýnské strouhy Na
Hatích. Za tímto můstkem začínalo
předměstí, ke kterému se počítala
Kroměřížské ulice, Žebračka (dnešní
ulice Tyršova), Žabák (dnešní Blanská
ulice) a dnešní ulice Padlých hrdinů.
Kroměřížská ulice končí u přejezdu
železniční tratě na Přerov. V Kojetíně
se říkalo, že se táhne až „po štreku“.
V ulici stával známý hostinec a uzenářství Hynka Dostála, budova Orlovny, kopytárna M. Götzlingera, hostinec

8

U Vranků a jiné významné objekty.
Mnohé domy měly výklenky, v nichž
bývaly umístěny tzv. výklenkové sošky, které ochraňovaly dům a jeho
obyvatele před živelnými pohromami
a dokládaly jejich zbožnost.
Na počátku 20. století bylo v ulici 62
domovních čísel, v minulosti to bylo 65
gruntů a chalup. Do Kroměřížské ulice
se ještě počítaly některé domy z dnešní ulice Padlých hrdinů.

tzv. „ Reitschule“. Zrušena byla v polovině 19. století. Kromě Wurmovy foroty
v ulici stávala také „Stejskalova forota“,
tedy skladiště stavebního dříví.

Blanská ulice

Ulice Nádražní

Blanská ulice odbočuje z Kroměřížské
ulice východním směrem. Její jméno
se odvozuje od přilehlých pozemků,
nazvaných „Blaň“ nebo „Blana.“ Jiný
název je také „Žabák“, „Na Žabáku“.
Nejstarší pojmenování je „Žabokrky“.
V panském urbáři z roku 1566 se píše,
že tuto ulici počal stavět Matyáš, písař
z Tovačova a že v této ulici se nachází
19 poplatníků. Na počátku 20. století
zde bylo 32 domovních čísel.
Ulice Padlých hrdinů

Kroměřížská ulice končí u železničního přejezdu a za ním začíná ulice
Padlých hrdinů, dříve nazývaná také
Za Kroměřížskou ulicí. Již před rokem
1914 byla pojmenována jako „Tovární
ulice“.
Po levé straně stávala tzv. Wurmova forota, veliké skladiště stavebního
dříví. Říkalo se zde také „na rajčudě“,
protože zde bývala vojenská jízdárna,

Nádražní ulice odbočuje z Kroměřížské ulice vpravo, západním směrem.
Na počátku 20. století se o ní hovoří
jako o ulici blátivé, krkolomné, která je
za deštivého počasí a večer neschůdná. V roce 1928 je to již ulice vydlážděná, s širokými chodníky po obou
stranách. V tomto roce zde stálo 10
domů.
- řez -
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Anketa
Anketní otázka, kterou položili Lucie Krčová a Josef Grygar, studenti sexty
GKJ, zněla: „Zdají se vám ulice města Kojetín bezpečné?“

Zdají se mi nebezpečné, ale jen trochu. Hlavně kvůli náledí a také se
docela bojím volně pobíhajících psů
na Přerovské ulici.

Ve většině případů se mi ulice našeho města zdají bezpečné, ale myslím, že by pořádek na ulicích hlavně
v noci mělo hlídat více policistů.

Je tu docela bezpečno, jen mi vadí
podnapilí lidé a hlavně jejich nemístné narážky.

Radši moc nevycházím ve večerních
hodinách z domu. Připadá mi, že je
v noci hodně rušno. Městští strážníci většinou nejsou tam, kde mají být,
a proto dochází k případům např.
rozházených košů apod.

Moc ne, je tu spousta neřádů, se
kterými měl můj bratr nedávno pár
obtíží. Ale přesto se v ulicích našeho
města nebojím.

Myslím, že v noci to není v žádném
městě bezpečné. Aspoň, že tu máme
otevřené hospody.

Co vše vyřídíte přes
Czech POINT
na MěÚ v Kojetíně:
- výpis z rejstříku trestů,
- výpis z katastru nemovitostí,
- výpis z obchodního rejstříku,
- výpis z živnostenského
rejstříku,
- výpis z bodovacího
systému řidičů,
- informační systém
o veřejných zakázkách,
- informační systém
odpadového hospodářství.
Matrika MěÚ Kojetín,
přízemí budovy, dveře č. 9.

Jana Filípková

Štafeta
Štafetu převzali Jana Bibrová
a Daniel Štěpánek ze sexty Gymnázia Kojetín a ptali se Renaty Zápařkové na tyto otázky:
1) Jak se připravujete na příchod
jara?
Nijak. Zatím prožívám hezkou zimu.
Jaro je ještě daleko, zatím se na něj
nepřipravuji.
2) Kam pojedete na dovolenou?
Na Vranovskou přehradu.
3) Jak jste obdarovala dítě za vysvědčení?
Velkou dobrou čokoládou.
Příště se budeme ptát paní Dany
Dvorníkové.

Ani se nebojím, ale stává se, že mladí házejí po starších lidech sněhové
koule, popřípadě kameny.

bez fota

V ulicích našeho města není bezpečno. Vím o pár případech, i mně se
stalo, že mě Romové okradli. Setkáváme se s rozkopanými koši, rozbitými lampami a velmi často s nepříjemnými a otravnými lidmi.
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Mateřská škola Kojetín
Únor v mateřské škole
Kojetín
Koncem dlouhé zimy se už sice každý těší na jaro s jeho teplými slunečními paprsky, ale my jsme zatím neměli ani čas o tom moc přemýšlet…
Hned 2. února se děti z předškolních oddělení zúčastnily sportovního
dopoledne v tělocvičně na ZŠ Svat.
Čecha pod názvem „Zimní olympiáda“. Děti dostaly kartičky a svoji
zdatnost prokazovaly v různých disciplinách: střelba do plechovek, lezení po žebřinách, šplh po tyči, chytání
rybiček na udici… Na stanovištích
dětem ochotně pomáhali žáci ZŠ,
za splnění úkolu dostaly do svých
kartiček tiskátka. Na závěr všechny

děti byly odměněny malou sladkostí.
Ve škole se nám líbilo a poděkování
patří všem, kteří se na programu pro
nás podíleli.
Ve čtvrtek 12. února děti z obou
mateřských škol v sokolovně Kojetín zhlédly vodnickou pohádku
„Jak se vodníci usadili v Čechách
aneb Kouzelný proutek a praotec
Šplouch“ v podání Divadýlka Mrak
z Uherského Brodu. Byla to veselá
výpravná pohádka plná kouzel a čarování, protkaná písničkami o vodě,
rybách a rybnících.
Zima se nás pevně drží, takže pokud to šlo, využívali jsme k zimním
radovánkám kopec u MŠ i zahradu
u MŠ Masarykovo náměstí. A celý
měsíc nejstarší děti chodily na polikliniku do sauny a zacvičit si pod

vedením zkušených terapeutů. Tento program bude pokračovat ještě
celý březen.
Všichni se ale asi nejvíc těšili na
26. únor, kdy proběhl na obou MŠ
karneval, který je na konci února
již tradiční… Děti si za pomoci učitelek vyzdobily třídy, namaskovaly
se do svých připravených masek
a karneval mohl vypuknout. V každé
třídě byly připraveny zábavné soutěže, takže po úvodním reji masek
jsme prošli postupně všechny úkoly
- přenášení vajíčka na lžičce, prolézání strašidelným pytlem a házení
míčku do medvědí tlamy. V závěru jsme si společně zatancovali
a protože jsme byli šikovní, každý
dostal diplom a nějakou tu dobrůtku.
			
vedení MŠ Kojetín

Den otevřených dveří
Pro všechny budoucí zapsané děti
a jejich rodiče, ale i pro všechny
příznivce naší MŠ budou dveře
Mateřské školy Kojetín otevřeny

ve čtvrtek 19. března 2009
od 9 do 15 hodin
V 10 hodin mohou všichni
návštěvníci zhlédnout v obou
budovách mateřské školy
maňáskové divadélko.
V MŠ Hanusíkova v oddělení
„Pastelek“ je také připravena
výtvarná dílna, kde si děti za
pomoci svých rodičů mohou
vyrobit malé překvapení.
Přijďte se k nám podívat,
všichni jste srdečně zváni!

Zápis do mateřské
školy
se bude konat 9. dubna 2009
od 9 do 15 hodin v budově
MŠ Kojetín, Hanusíkova 10.
S sebou si přineste: občanský průkaz
a rodný list dítěte.
Vhodné je i potvrzení o zaměstnání
rodičů. Zápis je pro děti, které nastoupí
do MŠ od září 2009 případně
v průběhu školního roku 2009 - 2010.
MŠ nabízí: saunování a rehabilitační
cvičení, předplavecký výcvik,
rozšířenou TV a vycházky do přírody,
tvořivé práce v keramické dílně, výuku
anglického jazyka, dopravní výchovu,
kulturní pořady atd.
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Kriteria pro přijetí dítěte
do mateřské školy

je tuto skutečnost doložit potvrzením
od zaměstnavatele).

Základním předpokladem pro přijetí
je trvalé bydliště dítěte v Kojetíně.
V případě zájmu o umístění dětí do
mateřské školy nad kapacitu školy
bude postupováno podle následujících kritérií:

5. Dítě ze sociálně znevýhodněného
prostředí.

1. Včas podaná přihláška dítěte k zápisu do MŠ (v době zápisu do MŠ)
a na ni navazující rozhodnutí o přijetí
2. Věk dítěte 5 - 6 let (dítě před nástupem do základní školy).
3. Zaměstnání obou rodičů (vhodné

4. Doporučení lékaře, okresní pedagogicko psychologické poradny,
spec. ped. centra.

6. Děti od rodičů na RD budou přijaty
pouze v případě volné kapacity školy. Dětem, pobývajícím v MŠ max. 4
hodiny denně, či 5 dnů v měsíci nebude docházka ze strany MŠ nijak
omezována, budou přijímány za stejných podmínek, jako děti celodenní.
Ivana Krčmařová,
ředitelka MŠ
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Přání ke Dni učitelů
Poslední dobou se o učitelské profesi mluví pouze v okamžiku, kdy se
to někomu hodí. Ale bohužel jenom
mluví bez konkrétních kroků, které
by výrazně pomohly celé naše školství posunout tam, kam si zaslouží,
na čelní místa nejen v Evropě, ale
i ve světě.
Tradice máme obdivuhodné. Je
smutné, že takový velikán, jako byl
Jan Amos Komenský, nestojí dnešní
společnosti ani za zmínku, natož aby
se připomenulo, že s jeho jménem
je spojena učitelská profese v celém
kulturním světě.
Dovolte mi tedy, abych všem pedagogickým, ale i správním zaměstnancům naší školy popřál k jejich svátku (28. března) vše nejlepší, hodně

zdraví, pracovních i životních úspěchů. V dnešní složité době je velmi
důležitý životní optimismus, který je
většině příslušníků učitelského stavu
dán, protože jinak by tuto profesi nemohli vykonávat.
Bez spolupráce se všemi partnery
- rodiči, zřizovatelem i spolupracujícími organizacemi - není další postup dopředu možný. Udělejme proto
všichni maximum pro to, abychom si
dokázali vzájemně vyhovět a najít
vždy optimální řešení. Neměli bychom nikdy zapomenout, že máme
v rukou budoucnost našich dětí,
a tím i budoucnost celé společnosti.
Ještě jednou přijměte upřímné přání životní i pracovní pohody, kterou
si všichni v plné míře zasloužíte.
Vedení školy

Poděkování

Docela nedávno jsem se cestou do
práce setkal s docela rozšířeným
pohledem veřejnosti na profesi učitele. Seděli přede mnou dva mladí
otcové, z nichž jeden pronesl: „Syn
mi včera oznámil, že v pondělí a ve
středu mají prázdniny. Ti učitelé, ti se
mají, skončí si po polední a jdou si
domů, samé prázdniny - hned bych
tu profesi dělal.“
Zanedlouho jsem byl svědkem pohledu z druhé strany. Ve sborovně si

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

Poděkování

Chceme tímto vyslovit poděkování Městské knihovně v Kojetíně za
zprostředkování velmi zajímavého pořadu s malířem a ilustrátorem
Adolfem Dudkem. Vystoupení bylo
připraveno pro žáky našich 1. - 3.
tříd a mezi dětmi i vyučujícími mělo
velice příznivý ohlas. Z vystoupení
přinášíme i několik snímků
vedení školy, foto: M. Čmelová

Multifunkční učitel

Blíží se zima
a nemáte
vybavení na hory?

Děkujeme široké veřejnosti
za darovanou použitou lyžařskou
výzbroj (lyže, hole, boty),
kterou dále využíváme pro potřeby
našich lyžařských kurzů.
Výzbroj je k dispozici
i pro zájemce z řad veřejnosti.
vedení školy

vyučující vylévali srdce a konstatovali, že takovou zátěž, kterou zažívají
v poslední době nepamatují za celou
svoji praxi. Jak to tedy je?
Často se při hodnocení naší profese
uvádí příklady ze zahraničí, argumentuje se různě, od počtu žáků na
vyučujícího až po rozsah pracovního
úvazku a tak dále. Neuvádí se však
informace úplná (nesrovnatelné zázemí zahraničních škol - asistenty
počínaje, zajištěním služeb ve škole
konče), o finančním zázemí ani nemluvě (podívejte se na podíl HDP pro

školství v evropských zemích - u tradičních členů EU). Několik postřehů
z našeho reálného života kantorského. Nemohu si pomoci, ale považuji
povolání učitele za jedno ze stěžejních ve společnosti. Kdo buduje základy vzdělanostní úrovně každého
jedince? Na koho se obrací nepřízeň
v případě nezdaru? Na učitele. Jaké
má základní podmínky k vlastní práci? V jakém společenském prostředí
pracuje? Jaké má zázemí pro kvalitní práci?
Uvedu jenom několik příkladů čin-
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Základní škola nám. Míru Kojetín
ností, které vykonává učitel v rámci
své náplně a další, které jsou již nad
rámec povinností, ale profesní zaujetí mu nedá, aby danou věc přešel.
Ve firmách jsou některé úkony zajišťovány specialisty nebo jsou zadávány externím dodavatelům.
Činnost, profese:
- Starost o učební pomůcky v kabinetech - skladník,
- Administrativní zajištění chodu třídy
- asistent,
- Starost o žáky s poruchami učení
a chování - psycholog,
- Pomoc při řešení výchovným problémů - psycholog, sociolog,
- Příprava projektů na podporu výuky
(EU) - projektový manažer,
- Tisk materiálů pro výuku - asistent,
- Zajištění pokladních operací v rámci chodu třídy - pokladní,
- Tvorba vzdělávacích programů projektový manažer.
Tyto profese se objevují v běžném
školním provozu, kromě toho jsou
většinou učitelé takovými příznivci
své školy, že jsou ochotni jí věnovat
i daleko více. Zajištění celé řady aktivit, které souvisí s jejím životem berou jako přirozenou součást své práce. Nefunguje zde komerční přístup
typu: „Co za to?“
Ve školách tvoří většinu pedagogických sborů ženy, které řadu problémů
vnímají daleko citlivěji, a to se plně
odráží i na jejich zdravotním stavu
a zprostředkovaně zcela pochopitelně na jejich profesním výkonu. Dalším nezanedbatelným faktorem je
stav, kdy se po 5. ročníku základní

školy vytrácí z třídních kolektivů žáci,
kteří mají motivaci k dosahování
výborných výsledků ve škole, a tím
dochází k velice nepříznivému výchozímu stavu pro závěrečnou fázi
výuky na škole (II. stupeň). To vše
za podmínek, kdy stagnuje podpora škol ze strany ministerstva (viz
tvorba vzdělávacích programů, normativy pro školy - učební pomůcky,
systém účelových dotací). Naděje v
podobě grantů z Evropské unie je
velice diskutabilní a závisí na řadě
faktorů, které běžná základní škola
nemá šanci ovlivnit.
To vše je kromě tradiční povinnosti
vyučujícího - kvalitního kompletního zabezpečení výuky. To znamená
nejen řádnou přípravu na výuku (je
nezbytné reagovat na vývoj v jednotlivých oborech - člověk nevystačí s jednou přípravou do důchodu),
zajištění nezbytných pomůcek, ale
samozřejmě i vyhodnocení výsledků
práce žáků, což v sobě skrývá kromě
jiného opravy písemných prací (od
sešitů až po prověrky různého typu
- což v případě „jazykářů“ nebo vyučujících I. stupně znamená i sadu
100 sešitů denně). Pokud se vezme
jenom časová dotace této „operace“,
jedná se řádově o hodiny. Podobně
jsou na tom i matematici. Učitelé odborných předmětů mají svá specifika
v přípravě pokusů i ukázek z jednotlivých oborů. Každý předmět má své
požadavky, ale vyžaduje pečlivou
přípravu. Tu lze provést pouze v situaci, kdy je člověk v relativní pohodě
a může se bezpečně spolehnout na

zázemí (pracoviště, ale také rodinu).
Výsledky práce žáků je nezbytné
v klidu prokonzultovat s rodiči (což
není vždy jednoduchá záležitost)
a dohodnout společné kroky vedoucí
k co nejlepším výsledkům.
Zatím bohužel ve společnosti převažuje převážně komerční filosofie,
která v případě stanovení jasných
ekonomických priorit ponechává
vzdělávání až na jednom z posledních míst (přes veškeré proklamace). Pokud se někde při rozdělování financí škrtá, jsou „školáci“ jedni
z prvních na řadě. Vždy se spoléhá
na tvůrčí schopnosti pedagogů, kteří
dokáží opravdu mnohé. Ale i zde se
hranice únosnosti tak přiblížila, že
hrozí kolaps systému. To vůbec nezmiňuji personální vyhlídky školství.
Většina absolventů pedagogických
fakult míří mimo školství. Proč asi?
Zajištění řádného provozu škol se
začíná ve stále větší míře přenášet
na zřizovatele a ti nemají vždy k dispozici dostatečné ekonomické zázemí (příklad financování IT na školách
v letech 2007 a 2008).
Chci tímto všechny zainteresované
oslovit a požádat o chvilku zamyšlení
a aktivní podporu učitelského stavu,
protože by nám všem mělo společně
jít hlavně o nejcennější poklad, který
nám byl svěřen do rukou - naše děti
(naši budoucnost). Ony budou v příštích letech vést naši společnost, jak
je připravíme, taková ta budoucnost
bude. Nemělo by nám to být lhostejné a učitelé sami to nespasí.
Zdeněk Šípek

Fotogalerie ze „Zápisu do 1. tříd“
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Zápis do 1. třídy
Na zápis se vyučující připravovali
již od začátku školního roku, několik akcí bylo zaměřeno na kontakt
budoucích prvňáků se školou - pravidelně se mateřská škola účastní
vánoční besídky, před zápisem díky
iniciativě vychovatelky Alice Stonové bylo připraveno zábavné dopoledne v duchu olympijských her,
děti soutěžily s velkým zaujetím
a byly velmi spokojené. Po celý školní rok spolupracujeme i s mateřskou
školou v Uhřičicích, kde učitelka Jitka
Šajerová vede kroužek anglického
jazyka. Zejména pro rodiče byl připraven informační leták o aktivitách,
které jsou pro děti připraveny v naší
škole.
Zápis proběhl ve dnech 5. a 6. února,
tentokrát v indiánském duchu, děti

se mohly hned u vchodu orientovat
podle indiánského totemu, ve třídě
byl indiánský stan a učitelky byly ve
stylovém indiánském oblečení. Disciplíny, které děti plnily, zábavnou
formou zjišťovaly předpoklady ke
zvládnutí nástupu do školy, děti dostaly indiánskou čelenku, zhotovily si
na krk indiánský amulet a odcházely
se zářícíma očima, také i rodiče byli
velmi spokojeni. Poděkování patří
učitelkám a vychovatelce školní družiny.
Děkuji rodičům, kteří si zapsali své
dítě na naši školu, za důvěru. Dětem
se bude vyučující maximálně a profesionálně věnovat.
Naším pracovním krédem je, aby
byly děti ve škole v bezpečném prostředí a spokojené.
vedení školy

Úspěch naší žákyně

Karneval v ŠD

Žákyně naší školy Lenka Černá zvítězila v okresním kole olympiády
v německém jazyce. Za její úspěch
a píli ji byla udělena pochvala ředitelky školy. Poděkování patří Miluši
Štefanové za přípravu na soutěž.
Lenka postupuje do krajského kola,
přejeme jí hodně úspěchů a dík za
příkladnou reprezentaci školy a města.
Olga Odehnalová, ředitelka školy

Páteční odpoledne 13. února bylo
u nás ve školní družině veselé
a zábavné. Již tradičně jsme
si uspořádali karnevalový rej masek s diskotékou. Některé masky
byly samozřejmě vlastní výroby
a vysoce originální. Jako vždy panovala dobrá nálada a pořádně
jsme se vyřádili ve víru tance.
Alice Stonová

A co připravujeme?
Těšíme se na jaro - vítání jara, módní
přehlídku školní družiny na náměstí,
školu v přírodě, turistický kurz.
Všechny naše aktivity jsou součástí školního vzdělávacího programu
a napomáhají naplňovat klíčové
kompetence.
Olga Odehnalová, ředitelka školy
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Gymnázium Kojetín
Pozvánka na Veřejnou akademii 2009

Olympionici a recitátoři

Vážení rodiče a přátelé školy,
naše gymnázium každoročně pořádá veřejnou akademii, na které mají
možnost vystoupit studenti s ukázkami své zájmové činnosti, jíž se věnují
v čase mimo vyučování v rámci školy nebo v době mimoškolní.
Letošní akademie proběhne

Během prvních dvou měsíců letošního roku proběhla na gymnáziu
školní kola Olympiády v českém
jazyce a recitační soutěž.
Olympiády se zúčastnilo přes čtyřicet žáků, do okresních kol postupují ti, kteří se umístili na prvních dvou
místech:

ve čtvrtek 12. března 2009 v 17.00 hodin
v sále Sokolovny Kojetín.
V programu uvidíte a uslyšíte mimo jiné hudbu a tanec různých žánrů,
umělecký přednes textu, studentské divadlo, mažoretky Šarm TJ Sokol
s premiérou nového vystoupení a historický šerm skupiny Aqua fortis.
V předsálí KD bude připravena výstavka výtvarných prací studentů školy
a bude možno zde zakoupit malé občerstvení.
Na místě budeme vybírat dobrovolný příspěvek na uhrazení nákladů
a všichni návštěvníci si zakoupí místenku
(s rozlišením na řady) v hodnotě 10 Kč.
V předstihu si ji lze zajistit ve škole nebo prostřednictvím
našich studentů do 10. března 2009.
Srdečně zvou studenti a učitelé Gymnázia Kojetín.
Za organizátory akce Miroslav Matějček

Tři fejetony
o „Vysvědčení“
Musím ti to, milé vysvědčení, na
rovinu říct - skoro nikdo tě nemá
rád.
Existuje pár bílých vran, ale těch je
opravdu málo, možná bys je spočítalo na prstech jedné ruky. Jen si to
vezmi: učitelé - průměrně mají ve třídě třicet žáků a než tě naťukají do
počítače…; paní ředitelka - průměrně má ve škole, dejme tomu, čtyři
sta studentů a než naškrábe čtyři
sta podpisů…; i tiskárna musí být po
vyplivnutí čtyřstého papíru úplně grogy… Není to s tebou holt lehké.
Ale aby sis nemyslelo, že jsi na tom
jen špatně. Ono je totiž pravda, že
postoj k tobě se různí v rámci jednotlivých věkových skupin. Představme si nějako obecnou rodinu, třeba
Skočdopolovi, v den pololetního vysvědčení:
Domů přijde malá Anička Skočdopolová, prvňačka. Jelikož u ní po půl
roce povinné školní docházky ještě
neopadlo nadšení z toho, že je konečně školačkou, nese si tě, své první, hrdě a s úsměvem. Její o sedm let
starší bratr Vojta Skočdopole k tobě
přistupuje možná ne zlatou, ale rozhodně střední cestou: ve složce sice
zasunuté nejsi, každopádně ne-
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máš oslí uši a končíš na stole spolu
s učebnicemi a sešity. Ale to jsi na
tom pořád ještě dobře. Osmnáctiletý
Pepa Skočdopole přijde domů a ani
neví, kde tě má, navíc ho to ani netankuje.
Objeví se rodiče - táta, Pepa Skočdopole st., v závěsu za ním máma,
Táňa Skočdopolová, rozená Vopršálková, a hned je po tobě sháňka
…a už to jede, hlava rodiny si bere
slovo: „Matika tři? Co je tak těžkého
na vynásobení dvou čísel, proboha?!
Čeština…, to se mi snad zdá! Ty neumíš česky? Fyzika …taky hezký!
Já měl z fyziky vždycky výbornou.“
Tatínek srší špatnou náladou a výjimečně toho nakecá šestkrát víc než
maminka. Ta jenom vzdychá.
Na scénu přicházejí prarodiče Vopršálkovi. Ať jsi jakékoliv, je to pro
babičku vždycky důvod své vnuky
a vnučky pochválit, pohladit a strčit
jim nějakou tu bankovku. Děda to nechává bez komentáře, jednak proto,
že si někam založil brýle, a tudíž na
tebe totálně nevidí, a i kdyby viděl,
neví, kde má zuby. Když je náhodou má, zakouká se ven, přivře oči
a pak pronese: „Upálení Jana Husa
- 1415.“ Jsi mu putna, jen si vzpomene, že je příležitost rodině ukázat, že
ještě nepatří do starého železa.
Takže suma sumárum: máš to dob-

kategorie (tercie a kvarta)
1. místo Simona Juříková,
2. místo Lukáš Knob,
3. místo Dominika Fidrová.
kategorie (vyšší gymnázium)
1. místo Martin Chytil,
2. místo Karel Beneš,
3. místo Daniel Štěpánek.
O recitační soutěž byl zájem bohužel mnohem menší, přesto můžeme
konstatovat, že všichni podali velmi
pěkné výkony a ti nejlepší nás budou reprezentovat v okresním kole
Wolkerova Prostějova a okresním
kole Přehlídky dětských recitátorů:
kategorie (prima, sekunda)
1. místo Alexandra Hájková,
2. místo Julie Sedlářová,
3. místo Lukáš Procházka.
kategorie (tercie, kvarta)
1. místo Klára Ligurská,
2. - 4. místo: Jana Macourková,
Lucie Matějčková, Kristýna Rosecká.
kategorie (vyšší gymnázium)
1. místo Dagmar Nosálová,
2. místo Petra Gahurová,
3. místo Hana Küchlerová.
Děkujeme všem soutěžícím
a postupujícím přejeme
hodně úspěchů.
rý, máš to pestrý, co víc by sis mohlo
přát!? Dokud můžeš, užívej si to, že
jsi na čerstvém vzduchu, za moment
můžeš být na dně krabice mezi pavouky a krysami. A to tě pak odtud
vytáhnou třeba za čtyřicet, padesát
let. Jenže to už na tebe nebudou
koukat ty mladé ksichtíky s bublinou
žvýkačky u pusy, tahleta tvář už bude
mít vějířky vrásek kolem očí, šedivé
vlasy a možná tě zmáčí slzami nostalgie.
Rozhodně se, vysvědčení, neboj, zažiješ toho hodně.
Kristýna Štecová, sexta GKJ
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Gymnázium Kojetín
„Neučíš se pro nás, ale pro sebe!“
Kdybych měla spočítat, kolikrát již tuto
větu vyřkli mí rodiče, nedopočítala
bych se. Obzvláště zajímavé na tomto
výroku je, jak se v průběhu roku mění.
Ano, změnu zaznamenávám hlavně
v období před pololetním a závěrečným vysvědčením. Možná právě v tuto
dobu se hvězdy nacházejí v nějakém
jiném rozpoložení, a možná ne. Možná
je to jenom vysvědčením samotným.

Nevěřili byste ale, kolik stresu může
takový kus papíru přinést důvěřivému
rodiči.
Jak už to bývá, rodičovské schůzky
jsou obvykle svolávány právě v tom
kritickém „předvysvědčenínovém“ období. Živě si představuji svoji maminku, jak tráví čas na takovém setkání
rodičů s učiteli. Sedí, poslouchá chválu
na ostatní spolužáky a přitom se hrozí
toho, co bude, až se na řadu dostanu

já, její dcera. Hrozí se správně.
Pak už je to vždycky stejné. Rozčarovaná a rozčílená přiletí domů a spustí …a trvá to dlouho, než vypne. Ten
slavný úvodní výrok je právě v tomto
okamžiku zcela negován. Ne nadarmo se říká, že se mění názory, nikoli
lidé. Ale proč, proboha, každého půl
roku?!

Nervi mi nervy a nech ty nehty,
když lezeš nahoru na horu.
Jestli jste se právě nepříjemně zapotili při vzpomínce na útrapy školních
let nebo, nedejbůh, na včerejší hodinu češtiny, dáte mi jistě všichni za
pravdu, že získat JE bez poskvrnky
není snadné.
Koho? Co? No přece VÝSTUP získaný ze vstupů. VĚC materiální povahy, která je pro vás citově hrozně
důležitá. SPRAVEDLNOST SAMA

zhmotněná v několik prostých slov
a čísel.
Ano, tušíte správně. Málokdo se TÍM
chlubí, leckdo TO již vyhodil, kdekdo kvůli TOMU hrubě nadává, někdo TOMU nepřičítá žádnou váhu.
A všichni dělají správně a každý se
plete.
Lze JE učinit modlou, zlatým teletem
moderních školních snaživců, odporným kusem papíru, ideálním materiálem pro výrobu vlaštovek. Všichni

můžete mít pravdu, a zrovna tak já,
když řeknu, že ji nemáte.
Velmi často je to synonymum pro
slovo PRŮSER a plně podléhá Murphyho zákonům.
Máte-li TO špatné, běda vám, nepoučitelní.
Máte-li TO dobré, pak běda vám,
klesnete-li někdy pod nastolenou laťku.
Taky ho mám rád. VYSVĚDČENÍ.
Karel Beneš, sexta GKJ

Ladislava Minaříková, sexta GKJ

Městský dům dětí a mládeže Kojetín
Akce, které se konaly
Zimní koulování aneb „Školička“
na horách (16. - 18. 1. 2009)
...tak by se dal nazvat víkendový pobyt pro rodiny s dětmi v Kunčicích na
chatě „U smrku“. Pobyt na „kyslíku“,

„Bavíme se s želvou Áňou “
Pololetní prázdniny (30. leden) se
dají prožít různě. Koukáním na televizi, „pařením“ na PC, spaním, lelkováním, návštěvou babičky…
My jsme chtěli prožít prázdninový
den zábavně, v pohybu a získat nové
zážitky.
Krytý bazén Sportcentra v Holešově
nás mile překvapil svou „domáckou“
atmosférou a toboganem. Během
1,5 hodinového pobytu jsme si stihli zasoutěžit, zajezdit na toboganu,
zaplavat si a zadovádět s plaveckými pomůckami.

bobování, saňování, koulování, dovádění, první sjezdy na lyžečkách,
ale i mazlení, tulení a užívání si času
spolu... To jsou slova, která charakterizují tento víkend.
Zkrátka… Bylo nám spolu moc prima.

V další části dne, po obědě v restauraci na bazéně, jsme se přesunuli
do zábavného TyMy centra. V jejich
čajovně jsme se polehali do křesílek

a na koberec a relaxovali, mnozí
z nás si zaskákali na trampolíně.
Byl to pohodový den, který šíííííííleně
utekl.
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Městský dům dětí a mládeže Kojetín
Přátelské utkání…
pozvání MěDDM Kojetín přijalo 9
hráčů florbalu z DDM Hranice. V sobotu 7. února tak proběhlo přátelské
utkání v tělocvičně ZŠ nám. Míru
mezi týmy Kojetína a Hranic. Cílem
bylo vyměnit si zkušenosti, prožít
dopoledne se sportovním duchem
a předvést rodičům, prarodičům, kamarádům, „jak mi to jde“. I když naše
družstvo tvořili mladší hráči, svou dravostí a svými nájezdy na branku soupeře nás přesvědčili o tom, že pílí a
poctivým trénováním soupeře při odvetě v Hranicích (14. 3. 2009) porazí.

Kojetín reprezentovalo družstvo ve
složení: Radim Bureš, Aleš Hruška,
Filip Jež, Ondřej Krčmař, Jiří Novotný, Jan Ovísek, Jakub Skoupil,

První dětský ples v Kojetíně
Ples byl zahájen promenádou. Tanečníci a tanečnice proplouvali sálem ve slavnostním oblečení. Bylo to
nádherné. Tanečníci a tanečnice se
ladnými pohyby procházeli po sále
se vzpřímenými hlavami jako manekýni a manekýnky. A s úsměvem
na tváři. Většina zúčastněných byla
slavnostně oblečena, z některých
slečen se staly i princezny a mladíci
pokud neměli oblek s motýlem, tak
zářili ve slavnostní košili s kravatou,
kterou mnohdy vytáhli tátovi ze skříně. V průběhu odpoledne probíhala
soutěž o „Miss a Mr. Elegance“. Tituly si právem zasloužili Tomášek Kříž
a Kája Kantorová za padnoucí elegantní oblečení a ladnost pohybu při
tanci. O skvělou atmosféru se postaraly samotné děti - taneční kroužky
Kvítko, Freedance a HipHop předvedly, co se již stihly naučit. Bouřlivý
aplaus získali i naši kamarádi, kteří
„zabrejkovali“. A už se zase tančilo
a soutěžilo.

Probojovat se do nejužšího kola
o titul „Miss Valentýnka 2009“ a „Mr.
Valentýn 2009“ bylo dost náročné.
Vždyť do soutěže se zapsalo 26 slečen a o něco méně mladíků. Po napínavém soutěžení byli dekorováni
„Miss Valentýnka pro rok 2009“ Monika Dočkalová a titul „Mr. Valentýn
2009“ získal Kuba Tabara.
Poděkování patří i rodičům a ostatním dospělákům, kteří toto slavnostní odpoledne jakýmkoliv způsobem
podpořili. Tak za rok zase na plese.

Mladí rybáři a jedna „rybářka“ vykonali zkoušky
a ve čtvrtek 19. února jim vedoucí
rybářského zájmového kroužku, Slavomír Ruman, předal členskou průkazku a povolenku k lovu ryb. Novými členy Českého rybářského svazu,
místní organizace Tovačov se v tento
den stali Drahoš Doležel, Pepa Benešovský, Jirka Petržela, Kája Mirvald a Terezka Pecinová.
Tvořily z keramické hlíny
V pátek 20. února si děti školní
družiny ZŠ Měrovice vyzkoušely,
jak se pracuje s keramickou hlínou
a co všechno lze z ní vyrobit. Každý
výrobek se stává vždy originálem.
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Tomáš Stav, Matěj Šóš a Jakub Tabara.
Budeme jim držet palce, nebo raději
pěsti?

Letní prázdniny 2009

Ještě nechat jednotlivé výrobky týden usušit, přežahnout v peci, po
té ještě naglazovat, znovu vypálit
a už se kocháme tou nádherou,
co naše zlaté ručičky dokázaly vyrobit.

6. 7. - 18. 7. 2009
Stanový tábor v Nejdku
„Pán prstenů“
25. 7. - 1. 8. 2009
Rybářský v Tovačově
3. 8. - 7. 8. 2009
Příměstský tábor
17. 8. - 21. 8. 2009
Příměstský tábor
Bližší informace na MěDDM
Masarykovo nám. 52,
telefon: 581 762 498
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Městský dům dětí a mládeže Kojetín
24. 2. - 20. 3. 2009

Připravujeme a zveme na...

Vzdělávací program
z oblasti
dopravní výchovy

pro žáky 3. - 5. tříd kojetínských
základních škol ve spolupráci
s Policií ČR Přerov, obvodním
oddělením Policie ČR Kojetín,
Městskou policií Kojetín, Českým
červeným křížem Přerov, BESIPem
Olomouc.

1. 3. - 7. 3. 2009

Zimní tábor

v Kunčicích pod Kralickým
Sněžníkem pro děti, mládež,
rodiny s dětmi

2. 3. - 6. 3. 2009

Zimní koulovačka

Jablůnkov, pro žáky od 6. třídy
2. 3. - 6. 3. 2009

Příměstský tábor
pro děti od 1. třídy
14. 3. 2009

Přátelské utkání
zájmového kroužku
Florbal I
v Hranicích

21. 3. 2009

Hanácká písnička

Okresní kolo soutěže dětí
od 7 do 15 let v sólovém zpěvu
hanáckých písní bez doprovodu.
Soutěží se ve třech kategoriích.
Každý soutěžící si připraví
dvě písně z Hané.
Vítězové postupují do krajského kola
soutěže „O hanáckyho kohóta“,
které proběhne v Prostějově.

28. 3. 2009

Velikonoční jarmark
ve Stříbrnicích

Z akcí Městské knihovny Kojetín
„Hrajeme si na malíře“- zábavná interaktivní show s ilustrátorem ADOLFEM DUDKEM,
tentokrát pro žáky druhých a třetích tříd základních škol

Kojetín opět ožije divadlem
Pokračování z první strany
Našim nejmenším dětem zahraje pohádku profesionální Divadélko Andromeda Praha, starší děti
a studenti gymnázia navštíví v rámci
festivalu pohádkovou komedii z dílny Járy Cimrmana „Dlouhý, Široký

a Krátkozraký“ v podání domácí Hanácké scény.
Zpříjemnit chvíle a odregovat se
určitě můžete na divadelním disco
candrbále, který se bude v rámci festivalu konat poprvé.
Na závěr snad slova přání - ať jsou
všechna divadelní představení vyso-

ce navštěvovaná. Vždyť divadlo se
hraje především pro vás, diváky.
Herci nás určitě nezklamou a podají skvělé výkony a porota bude mít
těžké rozhodování, koho z Kojetína
nominuje a pošle do Děčína.
Nechť tedy ožije Kojetín opět divadlem!			
-svah-
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Divadelní Kojetín 2009
Město Kojetín a Městské kulturní středisko v Kojetíně
za podpory Ministerstva kultury ČR
pořádají

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
Celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla
Divadelní Děčín 2009
vstupné na jednotlivá představení: 40 Kč, děti, studenti, důchodci: 20 Kč (na pražské divadlo 40 Kč)
permanentka: 250 Kč

PROGRAM PŘEHLÍDKY:
úterý 17. 3. 2009 - 8.15 a 10.00 hodin

Divadélko Andromeda Praha
Loupežník a princezna Anka

pohádka pro MŠ a 1. - 4. třídy ZŠ (nesoutěžní)
úterý 17. 3. 2009 - 20.00 hodin

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PŘEHLÍDKY
DS Smotaná hadice Křenovice
H. Hásová a J. Šírek:

ROZPALME TO, MÁ PANENKO!

hanácká hasičská komedie (nesoutěžní)
středa 18. 3. 2009 - 8.15 a 10.00 hodin

DS Hanácká scéna Kojetín
Smoljak/Svěrák/Cimrman:

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ

pohádková komedie pro 5. - 9. třídy ZŠ a gymnázium
(nesoutěžní)
středa 18. 3. 2009 - 20.00 hodin

DS J. K. Tyl Brodek u Přerova
Petar Petrovič Pecija:

BOŽÍ DOPUŠTĚNÍ
komedie (nesoutěžní)

Soutěžní část

čtvrtek 19. 3. 2009 - 20.00 hodin

Divadelní soubor OB Troubky

Divadelní spolek Kroměříž
Michal Cooney:

HABAĎŮRA

crazy komedie (3. soutěžní)
sobota 21. 3. 2009 - 11.00 hodin

Divadlo Vysokozdvižného soumara Opava
Jiří Karen:

KOITÁLNÍ MATERIÁL

experimentální autorská hra (4. soutěžní)
sobota 21. 3. 2009 - 15.00 hodin

Divadlo bez střechy Vyškov
Slawomir Mrožek:

ŠŤASTNÁ UDÁLOST
groteska (5. soutěžní)

sobota 21. 3. 2009 - 20.00 hodin

Divadlo U lípy o. s. Ostrava
Branislav Nušič:

PANÍ MINISTROVÁ

satirická veselohra (6. soutěžní)
sobota 21. 3. 2009 - 20.00 hodin

1. DIVADELNÍ DISCO CANDRBÁL
BowlingCity Kojetín

neděle 22. 3. 2009 - 14.00 hodin

AMANT

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ
VÝSLEDKŮ a vítěze PŘEHLÍDKY

pátek 20. 3. 2009 - 16.00 hodin

Ořechovské divadlo

Michal Schmalz:

BABIČKA V TRENKÁCH
aneb APRÍLOVÁ KOMEDIE

Pavel Němec:

komedie (1. soutěžní)

Divadelní odbor Sokola Litovel
UŽ TU BYLA?

černá komedie (2. soutěžní)
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pátek 20. 3. 2009 - 20.00 hodin

ihned poté

Vlastimil Peška:

bláznivá veselohra se zpěvy a tanci (nesoutěžní)
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Divadelní Kojetín 2009
Představujeme jednotlivé divadelní soubory:
Divadélko Andromeda Praha

DS Hanácká scéna Kojetín

Divadelní soubor
Občanské besedy Troubky

Jediný profesionální divadelní soubor, který v rámci přehlídky vystoupí.
Všechny pohádky Divadélka Andromeda Praha jsou činoherní, veselé
a plné písniček. Většina z nich byla
oceněna na festivalu Miniteatro Havířov. Ve všech pohádkách i dalších
pořadech Andromedy se zpívá živě,
jsou vedeny od začátku až do konce, děti nemají čas se nudit, naučí se
různé písničky i tance, zasoutěží si
a podobně.
Divadélko Andromeda Praha zahraje
pro děti pohádku „Loupežník a princezna Anka“ v podání Andrei Sousedíkové a Dodo Slávika.

Po úspěšném uvedení hry „Holt někdo
to rád hot“ divadelní soubor Hanácká
scéna Kojetín přemýšlel, co nastudovat příště. Volba padla na osvědčeného autora Járu Cimrmana a mladí
členové HS si vybrali inscenaci s názvem „Dlouhý, Široký a Krátkozraký“,
kterou secvičili pod režijní taktovkou
dvou stávajících členů Hany Hásové a Jakuba Šírka. Členové kojetínského divadelního spolku především
chtěli, aby se tentokrát pobavili i jejich nejmenší fanoušci. Jaké však
bylo překvapení, když na neveřejném
představení u dětí pohádka propadla,
zato dospělé zaručeně pobavila.

Divadelní soubor uvedl představení situační komedie Pavla Němce
„Amant“ premiérově v Troubkách
ve dnech 12. - 13. dubna 2008. Sobotní večerní představení sledovalo
více jak 200 diváků, kteří se dobře
bavili, čemuž nasvědčovaly výbuchy smíchu z hlediště. Mezi diváky seděl také autor této veselohry
Pavel Němec, který se na ztvárnění
„Amanta“ přijel podívat.
Herci doufají, že se divákům v Kojetíně mírně upravená verze „Amanta“ samotným autorem bude rovněž
líbit a příjemně se pobaví.

Divadelní spolek Smotaná
hadice Křenovice

Divadelní soubor J. K. Tyl
Brodek u Přerova

Divadelní odbor Sokola
Litovel

Soubor založily členky místní hasičské
jednoty v roce 2007, ke spolupráci si
pozvaly studenty gymnázia Jakuba
Šírka a Hanu Hásovou jako scénáristy
a režiséry a Zdeňka Nováka - osvětlovače a zvukaře z kojetínské Hanácké
scény. První jejich premiérou, inspirovanou scénářem Formanova filmu,
je autorská hra Jakuba Šírka a Hany
Hásové „Rozpalme to, má panenko!“,
kterou nám představí opět v Kojetíně.
S touto hrou se soubor zúčastnil Hanáckého divadelního máje v Němčicích n. H., kde získal nominaci na
národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou
2008. Na DP KDP ve Vysokém nad
Jizerou získal cenu poroty za kolektivní přínos inscenaci hry.

Podle zpráv některých místních
ochotníků se počátky divadla v Brodku
u Přerova datují asi k roku 1895, kdy
tehdy mladí nadšenci založili divadelní
spolek „Cyril“.
Do Kojetína nám letos soubor přiveze
malou divadelní komedii P. P. Pecija
„Boží dopuštění“.
Pomohli jste někdy někomu v nouzi
a potom se všechno obrátilo proti vám?
Neřekli jste si, že příště se na takové
pomáhání můžete tak akorát vykašlat?
A když k tomu připočtete horkou krev
balkánských mužů, krásné dívky,
nasupené tchýně, trošku pomluv
a podezření, tak Bóra, letní bouřka
typická pro tento kraj, není nic proti
„Božímu dopuštění“, které se díky ní
rozpoutá.

Divadelní
odbor
Sokola
Litovel je aktivní od roku 1998.
V roce 1999 se poprvé představil soubor s nacvičenou hrou J. Drdy „Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý
čert“. Souborem prošla už více než
stovka herců a stává se tak největším
sokolským divadlem v ČR.
Na našem festivalu uvede soubor
z Litovle černou komedii Michala
Schmalze „Už tu byla?“ o Daliborovi,
který žije zcela sám ve svém bytě obklopen ženami, které potřebují, aby je
potřeboval. Jeho matka na první pohled upoutaná na invalidní vozík, sestra, bývalá žena a současná přítelkyně mají poměrně jasnou představu,
jak by měl žít - bohužel každá trochu
odlišnou.

19

Kojetínský zpravodaj

3/09

Divadelní Kojetín 2009
Divadelní spolek Kroměříž

Divadlo bez střechy Vyškov

Ořechovské divadlo

Loňský vítěz Divadelního Kojetína přiveze na 17. ročník přehlídky anglickou
crazy komedii Michaela Coonay „Habaďůra“ v režii Láry Koláře, kde si záměnou jednajících postav nezahrává pouze autor, ale především, až do úplného
a všeobecného zmatení zúčastněných, hlavní hrdina sám. Lež má krátké nohy a v okamžiku, kdy se do děje
vloží aktérů víc, může i poklidný dům
kdesi na předměstí záhy připomínat
voliéru...
Velkým přáním všech členů souboru
je, aby jejich herecké kreace a nadšení potěšily všechny, kteří toto představení zhlédnou.

DBS je volným sdružením přátel divadla, které funguje pod záštitou O. S.
Thalia Vyškov a Městského kulturního střediska ve Vyškově.
DBS se zaměřuje zejména na náročnější diváky, jimž nabízí komorní inscenace silných příběhů složitých lidských osudů. Nevyhýbá se však ani
větším projektům s podobně laděnou
poetikou. Vedle klasických dramatických textů používá DBS vlastních
dramatizací světové i české literatury.
Důležitou složkou divadelních inscenací je jejich výtvarně hudební stránka, na niž kladou mimořádný důraz.
DBS je v Kojetíně tradičním soutěžním divadlem, které se umísťuje vždy
na příčkách nejvyšších. Letos se
představí s groteskní inscenací známého polského dramatika Slawomira
Mrožka „Šťastná událost“.

Ořechovské divadlo je nejproslulejší
vesnický divadelní soubor, který svojí
divadelní poetikou dravého komediantství a velké múzičnosti udivuje diváky nejen po celé České republice,
ale i na četných zahraničních zájezdech. V čele této scény stojí již celých
28 roků profesionální režisér, hudební
skladatel, scénograf a dramatik Vlastimil Peška, který vtisknul dnešnímu
souboru nezaměnitelnou a ojedinělou
tvář. Repertoár Ořechovského divadla
je výhradně orientován na tituly veseloherního ražení. Často vychází z autorské dílny svého uměleckého šéfa,
jak tomu je i u letošního představení
s názvem „Babička v trenkách aneb
Aprílová komedie“, kterým soubor
ukončí divadelní festival v Kojetíně.

Divadlo U lípy Ostrava
Nováček naší přehlídky za dobu
svého působení na periferii Ostravy
nastudoval přes desítku her, včetně
vlastních autorských her. Mezi členy
souboru lze nalézt osoby všech věkových kategorií, včetně mladých začínajících herců, zkušených i těch dříve
narozených. Divadelní soubor spolupracuje s mnoha regionálními divadly.
Pozitivní kooperace s Divadlem Petra
Bezruče v Ostravě se promítla v možnost vystoupení v jeho prostorách.
V Kojetíně uvede satirickou veselohru
o čtyřech dějstvích Branislava Nušiče
v překladu Jaroslava Urbana „Paní
ministrová“. Hra je prostoupena divokostí Balkánu, kde se v boji silných
temperamentů každý snaží urvat svůj
kus štěstí a vyhrává ten, kdo se rychleji zorientuje v nastalém chaosu.

Divadlo Vysokozdvižného
soumara Opava
DVS je opavský amatérský divadelní soubor výstředních mládežníků
(a mládežnice), užívajících si tropení
scénických alotrií. Jedná se o kaskadérské hochy (a dívku), kteří po třetí
přijíždí do Kojetína s premiérou své
vlastní hry. Prostě to tak nějak vychází a alespoň se vytváří taková krásná
vykrmená pseudotradice. Tudíž žádají
diváky, aby přešli s nadhledem jejich
velký zpackaný nedostatek - „Koitální
materiál“, který se pokusí prezentovat.
...v nedaleké budoucnosti se spory
mezi ženami a muži vyhrotily až do
extrému.

Slovo závěrem
Veškeré informace o krajské postupové přehlídce Divadelní Kojetín
2009 naleznete na našich webových
stránkách:
www.kojetin.cz/meks
Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost v našem městě a přijďte svou
účastní podpořit přehlídku a soutěžní klání těch nejlepších ochotnických
divadelních souborů.
Nemusíte se bát, že budete zklamáni
- jedná se sice o amatéry, ale jejich
herecké výkony a umění mnohdy
předčí ty profesionální.
-svahfoto: archív souborů
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Kam za kulturou v březnu a dubnu 2009
Nová expozice muzea

R. K. Rudý koně ve spolupráci s MěKS Kojetín

Nabídka pro školy - Besedy s žáky a studenty
přímo v prostorách expozice na téma „Kojetín
v proměnách času“ - přednáší: František Řezáč
VIC Kojetín, Masarykovo nám. 8

pátek 6. března 2009 - 19.59 hodin
Vystoupení: BreakDance - Hollywood stars (22 hodin)
Sokolovna Kojetín, vstup: 30 Kč

NEJVZÁCNĚJŠÍ SBÍRKY
Z DEPOZITÁŘE MUZEA

Výstava obrazů (krajiny, portréty)

JAROMÍRA LEŠŤANSKÉHO ZE ZLÍNA

KOŇSKÝ KLÍH
TIP TOP-Q

Zájezdní vystoupení DS Hanácká scéna Kojetín
do Kovalovic:
Pohádková komedie z dílny Járy Cimrmana

Vernisáž výstavy 13. března 2009 v 17 hodin
Výstava potrvá do 24. dubna 2009.
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo nám. 8, Kojetín

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ

Pro všechny děti

Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín
všechny srdečně zvou na

DĚTSKÝ KARNEVAL
„HRAJEME SI S POHÁDKOU“

pátek 13. března 2009 - 19 hodin
KD Zámeček Kovalovice, vstup: 30 Kč, děti 15 Kč

17. ROČNÍK PŘEHLÍDKY
AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH
SOUBORŮ DIVADELNÍ KOJETÍN 2009

sobota 14. března 2009 - 14 hodin
odpoledne plné her a soutěží, rej masek, diskotéka,
tanečky, cukrová vata, popcorn, balónky,
slosovatelné vstupenky o ceny,
občerstvení zajištěno...
Sokolovna Kojetín
vstup: maska 15 Kč, děti: 25 Kč, dospělí 40 Kč

17. - 22. března 2009
sál Sokolovny Kojetín
Prožijte s námi svátek divadla v našem městě
a přijďte podpořit divadelní soubory v soutěžním klání.
Program naleznete na straně 18.

Pekelný klubový večer

Dopoledne plné pohybu pro všechny ženy

MASSIVE NIGHT- NAKED REC TOUR

Vystoupí: Drahosh/Sk, Lucasch, Nois, Luis, Karel Brojler, Ramires, Tee/Sk...

pátek 27. března 2009 - 18 hodin
Vestibul Sokolovny Kojetín, vstup: volný

Divadelní představení
bláznivá komedie Petera Turriniho
v podání Divadelního studia D3 Karlovy Vary

NEJBLÁZNIVĚJŠÍ DEN
aneb Figaro sem, Figaro tam

Před arogancí a mocí nelze utéct ani se schovat.
Je třeba se bránit včas!
pátek 3. dubna 2009 - 19.30 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 50 Kč
Pořad pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ

AUTOŠKOLKA

pondělí 27. dubna 2009 - 10 hodin
Umělecká agentura SUSA Praha
Dopravní pořad, který zábavnou a hravou formou
oslovuje děti od 4 do 8 let. Vznikl ve spolupráci
s BESIPem, má dlouholetou tradici a je neustále
doplňován a aktualizován. Semafor a barvy
„ČERVENÁ, ŽLUTÁ, ZELENÁ“ jsou symboly bezpečí
na ulici. O nich se v pořadu zpívá, vypráví, s nimi
si děti hrají a čarují. Diváci se stanou skutečnými řidiči, chodci i dopravními policisty a připomenou
si přiměřeně k věku všechna základní pravidla chování v silničním provozu.
Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč

CVIČME V RYTME (3)

sobota 28. března 2009 od 9 hodin
9.00 - 9.50 hodin AEROBIK MIX - Dana Sůkalová
10.00 - 10.50 hodin TAE-BO - Marie Flejberková
00
11. - 11.50 hodin DANCE AEROBIK - Lenka Grácová
12.00 - 12.50 hodin BŘIŠNÍ TANCE - Alena Packová
Sokolovna Kojetín, vstup: 150 Kč/dopoledne, 50 Kč/1 hodina

Velká výpravná pohádka pro děti Jana Drdy
v podání Divadelního studia D3 Karlovy Vary

HRÁTKY S ČERTEM

neděle 5. dubna 2009 - 14.30 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 30 Kč
Zájezdní vystoupení DS Hanácká scéna Kojetín
do Uhřičic:
Pohádková komedie z dílny Járy Cimrmana

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ
pátek 24. dubna 2009 - 18 hodin
Sál Kulturního domu v Uhřičicích
Pro rock(chtivé)

BETHRAYER FEST

sobota 18. dubna 2009 - 18 hodin

Cocotte minute (nu-metal - Praha),
HC3 (croosover/nu-metal - Odry/Fulnek)
Lignant Tumour (metal/rock n‘ roll - Ostrava)
Bethrayer (thrashcore/nu-metal - Kojetín)
Fatisfucktion (metal/rock - České Budějovice)
Hannibal Leccter (ganja-core - Kojetín)
Straight (rap-metal/hardcore - Jihlava)
Dievision (metal - České Budějovice)
Sokolovna Kojetín, vstup: 120 Kč
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Z akcí MěKS Kojetín
Nová expozice muzea
otevřena
Od pondělí 2. února byla v zadních
prostorách galerie Vzdělávacího
a informačního centra otevřena
nová expozice kojetínského muzea
s názvem „Nejvzácnější sbírky
z depozitáře kojetínského muzea“.
Nová expozice kojetínského muzea
má dvě části. V první části jsou vystaveny staré zemědělské nástroje,
jako např. pluh zvaný „kopčák“ na
oborování brambor, dřevěné brány
s kovovými hroty, okované dřevěné
rýče, cep na mlácení obilí, volské jařmo, skříňka zvaná „kótnica“ na uložení domácích dokumentů, dále pak
nástroje na zpracování lnu - lamka
na len, ruční motovidlo, kolovrátek,
hachle na česání příze, máslenka,
lidové židle, ukázka obrázků na skle
a jiné. Historická - městská část obsahuje ukázky ze života kojetínských
cechů - vývěsní štíty a kostelní korouhve, cechovní truhlice na důležité
dokumenty, ukázky praporů, knihy

Divadelní představení
pro školy
Ve čtvrtek 12. února 2009 přijeli do
místní Sokolovny herci Divadýlka Mrak z Havlíčkova Brodu, kteří
zahráli dvě dopolední představení
dětem z mateřské školy a žákům
1. stupně základních škol. Jednalo
se o veselou, výpravnou pohádku,
plnou kouzel a čarování, protkanou
známými i neznámými písničkami o
vodě, rybách a rybnících s názvem
„Jak se vodníci usadili v Čechách
aneb Kouzelný proutek a praotec
Šplouch“. Děti viděly příběh o vodníkovi Šplouchovi, který utekl před
trestem vodnického krále, protože
nechtěl topit lidi, neodevzdával dušičky. Své útočiště našel v poklidné
tůňce v Čechách, pod starou vrbou,
u starého, polorozbořeného a opuš-

Divadelní pátek
v Němčicích
V pátek 13. února 2009 zahráli herci divadelního souboru Hanácká
scéna Kojetín komediální pohádku
pro dospělé z dílny Járy Cimrmana
„Dlouhý, Široký a Krátkozraký“
v sále Kina Oko v nedalekých Němčicích n. H. Pohádkovou komedii
nastudovala Hanácká scéna v re-
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učňů, tovaryšů a mistrů, cechovní
privilegia (výsady). Další část tvoří staré zámky, staré kupecké váhy,
ještě dřevěné, domácí váhy z 1. pol.
20. století, hodiny z měšťanské domácnosti. V kontrastu s tím jsou kapesní sluneční hodiny s kompasem.
Z dílny švadleny a krejčího jsou různé typy starých žehliček. Památky na
kojetínské pivovary jsou pivní láhve.
Známé jsou pernikářské formy rodiny Dudíků. Jak se měnilo město nám
ukazuje plán města z roku 1727,
1833 a 1840. Do jeho historie můžeme nahlédnout v opisech listin z různých období. Názorná je také galerie
kojetínských starostů od roku 1852
do roku 1938. Významný v naší historii byl rok 1848, který je dokumentován a představen řadou dobových
plakátů a vyhlášek, vztahujících se
ke Kroměřížskému sněmu, u vyhlášení ústavy - konstituce a k prvnímu
slovanskému spolku - Lípa slovanská, která usilovala o založení divadla a knihovny v Kojetíně. Zajímavé
jsou návrhy na rekonstrukci bývalé-

ho Okresního domu v Kojetíně, vysokoškolské diplomy lékárnické rodiny Niedenführů, návrhy na opravu
školy v Kroměřížské bráně a závěť
kojetínského rektora Tomáše Kuzníka. Expozice je doplněna stručnými
dějinami města Kojetín. Výstavu se
podařilo zrealizovat díky Františku
Řezáčovi, kterému tímto děkujeme.
V prostorách nové expozice se budou
konat přednáškové besedy pro žáky
základních škol a studenty gymnázia
o historii našeho města. Přednášky
si pro ně připravil historik a místní
kronikář František Řezáč.

těného mlýna, kde se zabydlel se
svojí vdavek chtivou dcerou Běličkou. Naneštěstí mlýn právě koupila
lakomá mlynářka, aby v něm našla,
podle pověstí, zakopaný poklad…
Vodník Šplouch zpočátku plní mlynářce všechna její přání. Jednou
však dostal rozkaz, aby zneužil své
vodnické znalosti ve prospěch její
hamižnosti, rozzlobil se a chtěl ji začarovat. Lstivá selka byla rychlejší a
jeho vlastním kouzelným proutkem
ho proměnila v žabáka. Do mlýna
přišel nový pomocník - vandrovník
Pepa, který se zakoukal do Běličky.
A co se stalo, když do mlýna připlul
sám vodnický král i s celou rybí družinou a požádal Běličku o ploutvičku? Zůstal už na věky věků vodník
Šplouch v žabí podobě? Našla mlynářka ukrytý poklad a byla za svoji
hamižnost potrestaná? Všechny tyto

otázky nám odhalilo divadelní představení, které bylo zasazeno do velkých dekorací, pestrých kostýmů a
své místo v něm měly dobře viditelné - nejméně 60 cm vysoké loutky a
jedna převeliká obluda… Pohádkový
příběh, který napsali a zároveň dětem zahráli Yvonna Kršková a Jan
Prokeš, zrežíroval Jan Prokeš, hudbu složil Josef Melena a krásné loutky zrealizoval Luboš Sobotka.

žii dvou studentů místního gymnázia Hany Hásové a Jakuba Šírka.
O kulisy a kostýmy se postarali všichni členové spolku. Světla
a zvuk profesionálně obsloužil Zdeněk Novák ml. V hlavních a vedlejších rolích se blýskli - Jan Kramář
jako Dlouhý, Široký a Krátkozraký,
Lenka Šípková jako Zlatovláska,
Tereza Panáková jako Král, Milan
Ligač jako hodný Princ Jasoň, Zuza-

na Hladíková jako zlý Princ Drsoň,
Marie Němečková jako Děd Vševěd, Jana Baluchová jako Pocestný, zlověstného Obra Koloděje namluvila Hana Svačinová. Děkujeme
za vřelé přijetí a bohaté občerstvení
pracovnicím kulturního odboru, za
chleba se sádlem a cibulí a slivovici členům místního spolku Na štaci
a také všem divákům, kteří nás přišli podpořit.
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Z akcí MěKS Kojetín
Hanácké bál se vydařil
V sobotu 14. února 2009 jsme mohli
v sále sokolovny obdivovat krásu hanáckých krojů, tanců a písniček na
tradičním Hanáckém bále. K tanci
a poslechu v sále vyhrávala dechová hudba Věrovanka (se vstupy pop
music) a ve sklepě u dobrého vínka
cimbálová muzika Dubina. Po slavnostním nástupu a moravské hymně
všechny přítomné v sále přivítal stréc
Jiří Minařík. Mezi tanečním veselím
vystoupily v programu národopisné
soubory - Sluníčko Kojetín s pásmem dětských tanců z Hané, Kosíř
z Kostelce na Hané a také domácí
Hanácká beseda s pásmem tanců s
názvem „Vzteklé Janek“. Do Kojetí-

na zavítali i naši přátelé ze souboru
Kopaničár z Moravských Kopanic,
s kterými naši mladí Hanáci navázali kontakt vloni na Moravském plese
v Praze. Poloha Kopanic v blízkosti Slovenska se projevuje výraznou
měrou i v nářečí, tanci a písních, kdy
kopanický tanec je velmi temperamentní. Folklórní soubor Kopaničár
mapuje tance a písně této nádherné
oblasti, které nám předvedli vloni na
Kojetínsých hodech. Vyvrcholením
plesu bylo tradiční společné zatancování Moravské besedy v podání
členů domácí Hanácké besedy, přespolního Kosíře z Kostelce n. H., dětí
ze Sluníčka, ale také za účasti dvou
párů z Kopanic. Při tanci jsme mohli pozorovat a porovnat na pohled

rozdílné kroje, ale také taneční styl
s jinými kroky a rytmikou - kopaničtí se nevzdali a Moravskou besedu
s malou nápovědou dotancovali „po
hanácke“ až do konce, za což sklidili velký potlesk a náš obdiv. Jedno
kolo dokonce vytvořili i bývalí členové Hanácké besedy a přespolní
nekrojovaní nadšenci. Bylo vidět, že
nejen starší generace, ale i mladí,
umí zpívat hanácké písničky a tančit
v krásných hanáckých krojích. Děkujeme všem členům Hanácké besedy,
příznivcům a dobrovolníkům, kteří se
podíleli na zdárné organizaci plesu
a dokázali tak, že národopis v našem
městě se stále udržuje, má své místo
a své osobité kouzlo.
www.kojetin.cz/meks
- svah -

Městská knihovna Kojetín informuje
V době jarních prázdnin
má dětské oddělení
městské knihovny rozšířenou
půjčovní dobu o další hodiny,
takže půjčuje:
Pondělí a úterý 9 - 12 a 13 - 16 hod.
středa 9 - 12 a 13 - 17 hod.

V „Březnu - měsíci internetu“
již tradičně knihovna nabízí
zájemcům z řad seniorů
bezplatné školení k orientaci
na internetových stránkách.
Prosíme zájemce, aby se předem
osobně nebo telefonicky objednali
na tel. čísle 581 76 22 95.

Upozorňujeme všechny čtenáře, že informace o knižních novinkách
najdou pravidelně každý měsíc na webových stránkách: www.kojetín.cz/meks
v oddílu on-line katolog nebo výběr z nejzajímavějších knižních novinek
v oddílu knižní novinky-výběr.

Dětské oddělení
zve všechny čtenáře
i nečtenáře k návštěvě knihovny!
Kromě řady zajímavých knih
k půjčení na ně čeká také možnost
vyhledávání a brouzdání
na internetu
a také soutěže
„Letem světem internetem“
(pro starší dětské čtenáře)
„Otázky z klobouku“
(pro mladší dětské čtenáře).
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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov
„Milovat budeš bližního svého jako sebe samého. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já jsem tě
vyvedl ze země egyptské, z domu otroctví.“ 3. Mojžíšova 19,18-19a
Světový den modliteb 2009
„Ačkoliv je nás mnoho, jsme jedno tělo
v Kristu.“ Římanům 12,5
Shromáždění „světového dne modliteb“
se budou konat v pátek 6. března 2009
po celé republice. Celopražské setkání se
uskuteční v Husově sboru, Praze 10 - Vršovicích od 17.00
hodin. Liturgii letošního „světového dne modliteb“ připravily ženy z Papuy Nové Guineje. Všechny podklady jsou
ke stažení zde: http://www.ccsh.cz/view.php?id=840
Setkání s příležitostí k modlitbě u nás ve městě proběhne v rámci středečních „modliteb a zpěvů z Taizé“ dne 4. března od 18.00 hodin v Husově sboru.
Člověk i jeho svět se nacházejí na rozcestí. Modleme se
za jeho příští směřování.
„Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře,
zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek.“
Jan 12,24

Překlad 21. století
přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním
hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však
chce oslovit dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat
z této knihy inspiraci pro každý den, anebo ji otevírají
poprvé.
Dokončený překlad všech knih Bible najdete zde:
http://www.nbk.cz/preklad_bible/bible21
Setkávání našeho požehnaného společenství lásky
a modlitby v Kojetíně a jeho diasporách pokračuje
i v měsíci březnu (při všech setkání církve čteme texty
Bible podle novokralického překladu). Naše setkání jsou
zcela otevřena veřejnosti a všichni jste srdečně zváni.
Podrobnější informace a aktuální data setkání
i mnoho dalšího najdete na našich
webových stránkách: http://ccshkojetin.wz.cz/

Ze života katolické farnosti
Milí čtenáři,
stojíme na prahu měsíce března a přemýšlíme, co nového
nám přinese. Média nás den co den zneklidňují zprávami
o stoupajícím počtu nezaměstnaných, nízkém hospodářském růstu, klesající koruně a dalších pohromách. Sousloví
„hospodářská krize“ slyšíme za den i několikrát a ačkoliv to
třeba na sobě přímo nepozorujeme, její důsledky začínají postihovat všechny oblasti veřejného života.
Pro katolické křesťany je měsíc březen většinou měsícem
půstu. Letos začala postní doba 25. února a skončí před Velikonocemi, které připadají na 12. dubna. Celý měsíc březen
tedy do ní spadá.
Slovem půst většinou rozumíme úplné nebo částečné zřeknutí se jídla. Někdo tak činí proto, aby si udržel štíhlou postavu, jiný drží dietu ze zdravotních důvodů. Pravý význam půstu je ale mnohem hlubší než starost o pěkné a zdravé tělo.
Křesťané si během postní doby uskrovňují ze dvou důvodů,
které bychom mohli označit jako „očista“ a „solidarita“. Smyslem postu je tedy především to, aby se člověk připravil na
„nový začátek“, který slavíme o Velikonocích. Je to vlastně
očistná kůra duše, podobně jak tělu slouží již zmíněná dieta,
nebo takový jarní úklid, při kterém vyhazujeme vše nepotřebné. Člověk, který se během půstu odříká všeho, bez čeho
se lze obejít, získává prostor k tomu, aby se mohl zamyslet
nad důležitými otázkami své existence a uspořádal si život
a vytváří si čas na druhé a na intenzivnější život s Bohem.
Zde nejde jen o půst v jídle: dobrovolně přijatý závazek během postní doby se může týkat například sledování televize,
kouření nebo třeba toho, že se budeme lépe ovládat a chovat se ke druhým vlídněji.
Tak se pomalu dostáváme i ke druhému smyslu, jaký v sobě
postní doba ukrývá. Anglický básník Donne napsal již před
čtyřmi stoletími, že „žádný člověk není ostrov sám pro sebe.“
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Sounáležitost s druhými patří k samotné
podstatě křesťanství, vždyť co jiného je
církev než společenství lidí, kteří mají
stejný cíl a na cestě se vzájemně podporují? Právě projev solidarity s ostatními
lidmi je oním druhým smyslem půstu:
když se totiž po určitou dobu uskrovňujeme ve svých choutkách i potřebách a žijeme střídmě, šetříme tím - kromě svého
zdraví - také peníze. O ty se pak člověk může rozdělit s těmi,
kdo mají ještě méně.
Takto chápaný půst nám otevírá i nový pohled na současnou
hospodářskou krizi. Ukazuje se totiž, že snaha o neustálý
ekonomický růst nikam nevede. Nejen proto, že po době
rozkvětu přichází úpadek, tento cyklus funguje i v jiných oblastech. Podstata problému však spočívá v tom, že ani trvalý zisk a hospodářský růst nemohou člověku dát skutečné
štěstí. Pocit zabezpečení ano, bezproblémový život možná,
ale skutečnou radost a štěstí zcela jistě ne. Hromadění věcí
totiž nikdy nekončí a představa „Až si pořídím to či ono, pak
konečně začnu pořádně žít“ je klamná - člověku bude vždy
scházet něco podstatného.
Jedinou skutečnou hodnotou lidského života jsou totiž vztahy - ke druhým lidem a pro věřící také k Bohu. Právě proto
postní doba, právě proto sebezápor a zřeknutí se něčeho, co
je sice příjemné, ale zdaleka ne nutné. Křesťané pročišťují
svůj život, aby tak očistili a posílili své vztahy s lidmi ve svém
okolí, lépe jim naslouchali a vnímali jejich potřeby. Sebeovládání, skromnost, ochota něčeho se zříci a ustoupit druhému
jsou vlastnosti, bez kterých se žádný pevný vztah neobejde,
a půst nás právě k tomu uschopňuje a posiluje. Člověka, který se dokáže ovládat ve svých potřebách i v chování, pak
žádná krize nemůže zaskočit - ani ta ekonomická, ani krize
ve vztazích s druhými lidmi.
Jiří Gračka
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Ze sportu
V sobotu 14. února 2009 se uskutečnil v Kostelanech
zimní turnaj čtyřher pořádaný oddílem tenisu TJ
Sokol Kojetín za účasti 18 hráčů. Vítězství získala
dvojice Alois Šírek - Vladimír Janda, která ve finále
porazila pár Dušan Meduna - Roman Dočkal.
Na snímcích čtyři nejlepší hráči turnaje čtyřher a vítězný pár Janda - Šírek.
Jiří Šírek

Vážení členové tenisového oddílu,
dovoluji si vás pozvat
na výroční členskou schůzi
oddílu tenisu TJ Sokol Kojetín K. T. S,
která se uskuteční ve čtvrtek 26. března 2009
v 18 hodin v sále hotelu Pivovar
a v rámci ní bude zvolen předseda oddílu,
který jmenuje výbor, jenž povede oddíl
v lelech 2009 - 2011.
Tímto vás žádám o účast.
Vladimír Berg v. r., předseda oddílu

TJ Sokol Kojetín - odbor Sport pro všechny
Spolupráce: lektoři CPP ČASPV

Tábory rodičů a dětí
25. 7. - 1. 8. 2009

4. 7. - 12. 7. 2009

pro děti ve věku 2 - 7 let
informace a přihlášky: Ivana Stavinohová
tel.: 606 415 262

Táborová škola dorostu

pro účastníky ve věku 15 - 18 let, vklad 1.650 Kč,
informace Broněk Bobiš, tel.: 777 116 443
Čeká vás týden plný her - tradičních i netradičních,
strategických, nočních, fyzicky náročných,
ale i pohodových. Také psychohry, diskuze,
zpívání u ohně, tvořivé dílny, táborové dovednosti,
recese, putování, zábava a smích!
12. 7. - 25. 7. 2009

Tábor žactva

Tábor RaD I.

1. 8. - 8. 8. 2009

Tábor RaD II.

pro děti ve věku 2 - 9 let
informace a přihlášky: Zuzana Veselá
tel.: 608 505 280 a na www.vrazne.net
8. 8. - 15. 8. 2009

Rodinné hry

pro děti ve věku 10 - 14 let, vklad 2.200 Kč,
informace Mirek Tvrdý, tel.: 777 116 239

informace a přihlášky viz. www.rodinnehry.wz.cz

Přihlášky na oba běhy a informace budou k dispozici
od února 2009 u Lenky Němečkové
tel.: 777 030 811, adresa: Nová 1223, Kojetín,
e-mail: lenicka.nemeckova@centrum.cz
nebo na www.sokolkojetin.estranky.cz

Škola kamarádů táborníků

Mimořádná nabídka
Cvičitelům, kteří mají zájem získat
zkušenosti ve vedení táborů
nabízíme možnost stáží na jednotlivých bězích.

15. 8. - 22. 8. 2009

pro účastníky ve věku 15 - 60 let
informace a přihlášky: Martin Modl „All“
alll@centrum.cz, www.alll.cz

Další akce ve Vrážném
2. 7. - 4. 7. 2009
22. 8. - 23. 8. 2009

Stavění tábora
informace Mirek Tvrdý,
tel.: 777 116 239

Bourání tábora
informace Mirek Tvrdý,
tel.: 777 116 239

Veškeré informace najdete na webu: www.sokolkojetin.estranky.cz
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Inzerce

- INFORMACE - GALERIE - MUZEUM Ředitel agentury vypisuje výběrové řízení
na pozici POJIŠŤOVACÍ PORADCE
pro pracoviště v Prostějově a Kojetíně
Požadavky:

minimálně střední vzdělání, adaptabilnost a flexibilita, obchodní
nadání a orientace na výsledek, komunikativnost, znalost práce
na PC, praxe v obchodní sféře výhodou

Nabízíme:

zaměstnanecký poměr, nástupní mzda po dobu 6 měsíců při
splnění zaškolovacího plánu 14 000 Kč + provize, důkladné
proškolení a průběžné vzdělávání, pestrá škála zaměstnaneckých
benefitů, zázemí 2. největší pojišťovny na českém trhu, možnost
kariérového růstu a budování vlastní obchodní skupiny

Vzdělávací a informační centrum,
Masarykovo nám. 8, 752 01 Kojetín
telefon: 581 202 202, mobil: 774 001 403,
e-mail: info@meks.kojetin.cz
www.kojetin.cz/meks

JAKÉ SLUŽBY VÁM
NABÍZÍME
NA VIC KOJETÍN:

- výstavy, expozice muzea,
přednášky, besedy,
- předprodej vstupenek
na akce v Kojetíně
Přihlášky zasílejte, prosím, na e-mail: bmahslonova@koop.cz, mob: 724 510 450
(plesy, divadlo, koncerty),
- prodej měsíčníku
Kojetínský zpravodaj,
- kopírování, faxování a skenování
pro veřejnost
- propagační materiály města, mapy,
www.koop.cz
- prodej suvenýrů, keramiky,
PRO ŽIVOT JAKÝ JE
volejte zdarma 800 105 105
pohlednic, kalendářů, knih...
- zajišťujeme výlep plakátů v Kojetíně,
- pronajímáme prostory na rodinné
oslavy, firemní večírky
KP-AD_Hledate_zam-PROSTEJOV-125x100zrc-v2.indd 1
2/16/09 11:44:38 AM
a prezentační akce...
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Vzpomínky
Jen kytičku květů na hrob můžeme dát,
zapálit svíčku a tiše vzpomínat.
Dne 3. března 2009 vzpomeneme

10. smutné výročí úmrtí

naší maminky, babičky a prababičky,

paní Květoslavy Hromadové
Letos uplyne 33 roků, co nás navždy opustil
náš tatínek, dědeček a pradědeček,

pan Oldřich Hromada

S láskou a úctou vzpomínají syn Alois s manželkou,
dcera Helena s manželem, vnučky a vnuci s rodinami.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Dne 2. března 2009 uplynou

smutné dva roky, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček,

pan Petr Kavula

S láskou a úctou stále vzpomíná manželka,
syn Petr a Martin s rodinami a dcera Leona s rodinou.
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Vítání občánků
V sobotu 14. února 2009 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Barbora Čechová

Blahopřejeme!

Vilém Hošek

Blahopřání
Dne 17. února 2009 oslavili

manželé Marie a Jiří Němečkovi
30 let společné cesty životem.
Mnoho šťastných kroků do dalších let přeje sestra Míla.

Dne 17. března 2009

se dožívá 90 let

paní Zdeňka Zaoralová.
Zdraví, štěstí, pohodu jí přejí bývalí spolupracovníci ze ZŠ nám. Míru
Dne 17. března 2009

oslaví své 90. narozeniny

paní Zdeňka Zaoralová
Hodně štěstí, zdraví a lásky přejí synové s rodinami,
nevěsta s rodinou, vnuci a pravnuci.
Ve středu 18. února 2009

se dožila 90 let

paní Josefa Smažinková
Se svým manželem

Františkem Smažinkou
který oslavil 97. narozeniny 1. ledna 2009
a je nejstarším občanem Kojetína.

Město Kojetín blahopřeje a přeje hodně zdraví a štěstí do dalších let!
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