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Výsledky voleb do Zastupitelstva Města Kojetín
Zvolení členové Zastupitelstva
města Kojetína na obdObí 2010 - 2014
Jméno a příjmení

Věk

Počet hlasů

KOJETÍN 2010		
Ing. Jiří Šírek
46
RNDr. Jitka Hálková
58
Mgr. Rudolf Pavlíček
46
Mgr. Eva Pěchová
50
Jitka Tvrdoňová
41
Marie Beránková
47
Ing. Milada Šigutová
51

29,41%
871
718
705
620
604
597
508

VĚCI VEŘEJNÉ		
Ing. Jaroslav Bělka
58

5,23%
278

ODS		
MUDr. Jana Palmašová
56
Miloslav Oulehla
49
Ing. Karel Krybus
45

15,74%
522
421
362

ČSSD		
Ing. Mojmír Haupt
62
MUDr. Martin Hönig
37
Ing. Ilona Kapounová
34
Ing. Mgr. Jaromír Dvořák
50
MUDr. Taťána Ježková
47

24,23%
722
678
522
517
484

KSČM		
Jaroslav Drbal
59
František Krejčiřík
61
Jindřich Bureš
63

13,44%
387
357
312

KDU-ČSL		
Jaroslav Minařík
49
Ing. Martin Berčík
44

11,96%
391
378

Volební účast
Celkový počet voličů pro komunální volby 15. - 16. října
2010 byl 5158, z toho přišlo volit 2043 občanů, což činí
39,61%.

Starosta Města Kojetína
zve na ustavující zasedání
Zastupitelstva Města Kojetína,
které se uskuteční
v pondělí 8. listopadu 2010 v 17 hodin
v sále Vzdělávacího a informačního centra
Kojetín,
Masarykovo náměstí 8, Kojetín,
proběhne volba starosty, místostarosty
a členů Rady Města Kojetína.
Ing. Mojmír Haupt v. r., starosta města
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 86. zasedání konaném dne 21. září 2010
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila Centru sociálních služeb - vzala na vědomí informaci o nově rénní práce 2011“,
Kojetín, příspěvkové organizaci, na- zpracovaném znaleckém posud- - schválila výběr dodavatele na revýšení příspěvku na provoz na rok ku č. 2451 84 10 a o ceně objektu alizaci veřejné zakázky malého rozč. p. 53 s pozemky, parcelní číslo sahu „Projekt okrasné výsadby dru2010 o částku 175 tis. Kč,
- schválila rozpočtové opatření 158 a 159 v katastrálním území Po- hé části ulice Svat. Čecha v Kojetíně“ uchazeči Technis Kojetín spol.
č. 19/2010, které zahrnuje výdaje půvky u Kojetína,
ve výši 281 tis. Kč, příjmy ve výši - schválila zveřejnění záměru pro- s r. o., který byl doporučen komisí
281 tis. Kč, financování ve výši deje nemovitosti č. p. 53 s pozem- pro posouzení a hodnocení nabídek
ky p. č. 158 a 159 v k. ú. Popůvky na výše uvedenou zakázku,
0 tis. Kč,
- schválila zveřejnění zámě- u Kojetína obálkovou metodou, nej- - schválila uzavření smlouvy
o dílo na realizaci této akce ve výši
ru prodeje nemovitosti č. p. 976 nižší cena podání 450 tis. Kč,
v ulici Padlých hrdinů a pozemků - schválila uzavření dohody mezi 233.786,40 Kč,
p. č. 1236 stavební a p. č. 7083 ostat- Městem Kojetínem a společnos- - schválila zabezpečení úklidu sponí plocha, vše k. ú. Kojetín, obálko- tí Vodovody a kanalizace Přerov, lečných prostor v budově Polikliniky
a. s., o ukončení platnosti Smlouvy Kojetín, ul. 6. května 1373 společvou metodou, nejvyšší nabídce,
- schválila uzavření zprostředko- o nájmu a provozování dílčích úse- ností Technis Kojetín, spol. s r. o.
vatelské smlouvy mezi Městem ků jednotné kanalizace pro veřejnou s platností od 1. 1. 2011,
Kojetínem a realitní kanceláří Hy- potřebu ve městě Kojetíně ze dne - schválila zabezpečení úklidu pronajatých nebytových prostor v budopereality Přerov, na prodej objektu 28. 4. 2009, ke dni 3. 9. 2010,
č. p. 872 na ulici Ztracená a pozemku - nesouhlasila s podáním žádosti vě Polikliniky Kojetín, ul. 6. května
p. č. 605/1 (bývalý MěDDM Koje- Města Kojetína o dotaci ze státního 1373, s účinností od 1. 1. 2011 jedJiří Šírek
tín),
rozpočtu v programu „Podpora te- notlivými nájemci.

Informace pro občany
NABÍDKA
Městu Kojetínu byla na základě
Rozhodnutí Ministerstva vnitra
ČR, v souladu s podanou žádostí
o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, poskytnuta dotace
na realizaci projektu s názvem
„Zefektivnění systému řízení
a rozvoje lidských zdrojů na
Městském úřadě Kojetín“.
Hlavním cílem projektu je podpořit
zvýšení efektivnosti řízení lidských
zdrojů na Městském úřadě v Kojetíně. Dílčími cíly je pak zkvalitnění
řízení vedoucími pracovníky, lepší
využití dostupných lidských zdrojů,
zvýšení kvality poskytovaných služeb občanům a zvýšení „firemní kultury“ úřadu.
Tímto projektem chceme řídící
a vzdělávací procesy na úřadě nastavit tak, aby náš úřad poskytoval
občanům služby na takové úrovni,
aby byli tito s výkonem našich služeb
maximálně spokojeni a aby činnosti
vykonávané na našem úřadě byly
efektivní z pohledu nákladů i času.
Datum zahájení projektu byl 1. října 2010, termín ukončení realizace
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projektu je 30. září 2012. V současné době již proběhlo výběrové
řízení na projektového manažera,
byl ustaven realizační tým, který
bude zabezpečovat realizaci projektu, je zajišťována publicita projektu
a v přípravné fázi je výběrové řízení
na dodavatele služeb v rámci projektu, stejně jako monitoring projektu.
Mezi hlavní klíčové aktivity projektu
patří:
- personální analýza a analýza vzdělávacích potřeb,
- kompetenční audit, vytvoření kompetenčních modelů pracovních pozic,
- modernizace systému hodnocení
pracovníků,
- vzdělávání vedoucích pracovníků
v metodách řízení lidských zdrojů,
- vytvoření etického kodexu úřadu.
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost. Celkový rozpočet
projektu je 1,660.024,00, z toho
85 % dotace ze ESF a 15 % z rozpočtu Města Kojetína.
Jiřina Páleníková,
tajemnice MěÚ Kojetín

Město Kojetín
nabízí pronájem
obecního bytu
o velikosti 3+kk
(obytná plocha cca 117 m2)
v rekonstruovaném domě
č. p. 1309
v ulici Sladovní, Kojetín,
Kojetín I - Město
(bývalá sladovna)
K bytu je možné pronajmout
parkovací místo
v garážovém stání
v přízemí domu.
Bližší informace získají
zájemci na finančním
odboru, oddělení správy
majetku
Městského úřadu Kojetín,
telefon: 581 277 461
Šárka Pospíšilová
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Anketa
Anketní otázky, které si pro vás připravily studentky sexty Gymnázia
Kojetín Dominika Fidrová, Tereza Indráková a Vendula Karhánková zněly:
1) Z jakých předmětů chcete maturovat?
2) Připravujete se hodně nebo to spíše ponecháváte náhodě?
3) Jakou formu státních maturit si zvolíte? (základní/vyšší)
4) Jaký máte pocit z maturitní generálky?
5) Jak se vyrovnáváte s trémou?
6) Považujete za výhodu, že právě vy máte možnost poprvé státně maturovat?
Eva Štulajterová, oktáva
1) Zeměpis, základy společenských
věd, český jazyk,
anglický jazyk.
2) Nechávám to
náhodě.
3) Z češtiny lehčí
a z angličtiny těžší…
4) Přišlo mi to docela jednoduché,
alespoň vím, jak to bude vypadat
naostro.
5) Nijak, prostě ji nemám.
6) Ano, protože máme výhody oproti mladším ročníkům.
Jan Vysloužil, 4. ročník
1) Chemie, matematika…
2) Budu se hodně
připravovat.
3) Lehčí.
4) Je to zbytečné.
5) Nemám trému.
6) Ano.
Veronika Kunderová, 4. ročník
1) Český jazyk, anglický jazyk, základy společenských
věd, zeměpis.
2) Připravuji se
hodně.
3) Lehčí.
4) Mám docela
			
dobrý pocit.
5) Jak kdy…
6) Ano.
Martin Páťal, 4. ročník
1) Matematika,
český jazyk, zeměpis…
2) S*** na to
(smích).
3) Zvolím si lehčí
formu.
4) Normální.
5) Normálně.
6) Ano.

Michal Axamit, oktáva
1) Základy společenských věd, český jazyk, anglický
jazyk.
2) Nechávám to
spíše náhodě.
3) Lehčí.
4) Mám z toho smíšené pocity… (smích)
5) Trému vůbec neřeším.
6) Asi ano.

Lucie Krčová, oktáva
1) Biologie, chemie, český jazyk,
anglický jazyk.
2) Připravuji se,
myslím, že docela
hodně.
3) Z angličtiny těžší…
4) Asi dobrý.
5) Nevím, nijak moc to neřeším.
6) Ano.

Denisa Hájková, 4. ročník
1) Český jazyk, anglický jazyk, dějepis, základy společenských věd.
2) Připravuji se, ale
nevím, jestli se dá
říct, že je to právě
hodně…
3) Vyberu si lehčí verzi.
4) Mám z toho dobrý pocit.
5) Nevím, trému asi nemám.
6) Ano.

Josef Grygar, oktáva
1) Český jazyk,
základy společenských věd, anglický
jazyk.
2) Nechávám to
spíše náhodě…
3) Rozhodně tu lehčí variantu (smích).
4) Ano, teď jsem určitě více sebevědomý.
5) Trémou jsem nikdy netrpěl.
6) Hm (přemýšlí), to se uvidí.

Rostislav Hanák, 4. ročník
1) Český jazyk,
anglický jazyk, dějepis.
2) Nechávám to
spíše náhodě.
3) Zvolím si nižší
formu.
4) Byla to zábava.
5) Nijak… Beru to tak jak to je.
6) Ano.

Milan Ligač, oktáva
1) Anglický jazyk,
český jazyk, základy společenských
věd.
2) Připravuji se
hodně.
3) Zvolím si lehčí
formu.
4) Dobrý pocit …
5) Nemám trému.
6) Ano.

A co si o státních maturitách myslí učitelé?
Jaromír Růžička
Vadí mi hlavně složitost celého systému a malá informovanost.
Také mi uniká smysl této maturity.

Petr Přikryl

Výsledek rozhodně
nebude odpovídat
vynaloženým nákladům.
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Anketa
Eva Mlčochová
Rámcově s nimi
souhlasím, ale vadí
mi zmatky, které
provázely
jejich
spuštění, a konkrétně v češtině se
mi nelíbí písemné
práce (slohovky),
u nichž pochybuji o objektivitě hodnocení, měřitelnosti a srovnatelnosti výsledků.

Pavla Padrtová
Je těžké to říct. Vše
se ukáže až po prvním kole státních
maturit, která bude
mít jinou váhu, tudíž maturitu asi
nedostane úplně
každý.

Taťána Dohnalová
Státní
maturity
jsou
příkladem
toho, jak se původně
dobrá
myšlenka může
změnit v něco,
co nestojí za to
dělat.

studentky sexty Gymnázia Kojetín
Dominika Fidrová, Tereza Indráková a Vendula Karhánková

Došlo do redakce
Vážení občané, vážení zákazníci
firmy Technis Kojetín s. r. o.,
po dvouměsíčním výběrovém řízení
jsem v květnu tohoto roku nastoupil
jako ředitel do společnosti s ručením omezeným Technis Kojetín.
Do firmy, jejímž 100% vlastníkem
je Město Kojetín, jsem vstupoval
s určitými prioritami. Bohužel cílem
tohoto článku není psát o těchto
prioritách, ale psát o situacích, jež
mě přiměly změnit jejich pořadí. Zejména okolnosti posledních dnů mě
již nyní přinutily k napsání tohoto
článku. V následujících řádcích se
vás pokusím objektivně informovat
o činnostech firmy, i když mým záměrem bylo zveřejnění podobného
článku až v období po aktualizaci
www stránek firmy někdy na sklonku zimy.
Nedlouho po nástupu změnily přírodní pohromy - dva přívalové deště, dvě povodně a vichřice - priority
mé, ale i priority a chod firmy, a to
na tvrdou operativu, tj. technické zabezpečení pomoci občanům města
a podporu ostatních záchranných
složek.
Podle známého úsloví “vše zlé je
k něčemu dobré“ jsem i já z těchto krizových situací vyzískal určitá
pozitiva.
Přehled o povodňových oblastech
města, možnostech způsobu ochrany majetku a pomoci občanům, což
se jistě projevilo na prevenci, připravenosti a součinnosti všech dotčených před druhou povodňovou
vlnou.
Získání rychlých kontaktů na
všechny členy povodňové komise
a spoustu dalších návazných pracovníků, kteří se z mého hlediska
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velmi dobře spolupodíleli na záchranných akcích.
Poznání pracovníků firmy v krizových situacích, jejich obětavosti, pracovitosti, organizovanosti
a schopnosti zásahu. Z této doby je
mé hodnocení velmi pozitivní. Přestože někteří měli zaplavené domy,
či byli podstatně postiženi vichřicí,
pomáhali a podíleli se na prevenci
a odstraňování škod. Řidiči, vzhledem k jejich počtu, sloužili dobré
věci ve 24 hodinových službách.
Ostatní - sezónní pracovníci ve
spolupráci se zaměstnanci veřejné
služby a hasiči napytlovali v areálu za deště a chladu na 3000 pytlů
s pískem. Druhá vlna povodní zvýšila toto číslo na bezmála 4000 pytlů, přičemž všechny byly rozvezeny
do postižených oblastí.

Zaplavené koupaliště

Nepřetržitá služba na koupališti

Zásah na koupališti
Zásah při přívalu nad Jordánem

Pytlování při povodni v areálu firmy
V období záplav jsme současně
organizovali i nepřetržitou ochranu
majetku, který spravujeme - koupaliště.

Aby nebylo všemu zadost, koupaliště, které bylo v rekordních týdenních cyklech po jednotlivých povodních dvakrát připraveno k provozu,
muselo být opět uzavřeno. Velký
bazén, vzhledem k vysokému úbytku vody, bylo po postupném nenalezení závady nutné opět vypustit.
Na diagnostiku závady dna bazénu
byly použity metody pomocí tlakové
vody, tlakového vzduchu a byla připravena zkouška inertním plynem.
Zjištěná porucha byla vyvolaná povodní, jež pravděpodobně pohnula
betonovými deskami pod bazénem,
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Došlo do redakce
a tak došlo na několika místech
k přestřižení přívodního potrubí
vody do bazénu. Díky ochotě zaměstnanců, kteří pracovali i přes
víkend, byla porucha odstraněna
a bazén vyčištěn tak, aby s prvními
letními dny bylo koupaliště připraveno k provozu.

za zpoždění je malou náplastí proti
tomu, že začneme službu znovu realizovat až na konci října.
Po všech mimořádných událostech
jsme ještě dlouho odstraňovali škody způsobené vichřicí, zejména na
střechách, veřejné zeleni a poničených stromech a s tím spojené
úpravy trávníků a chodníků, opravy
rozbitých laviček a veřejného osvětlení. Příklady rozmanitosti oprav
uvádím na přiložených fotkách, jak
vypadají tato místa nyní můžete
posoudit.

Předlažba u Mlýna

Závada ve dně velkého bazénu
Předlažba velké části náměstí

Zásah na zabezpečení veř. osvětlení

Porušená místa v bazénu
V neposlední řadě došlo bohužel
vlivem nehody k poškození fekální V3S, jež nás opět přinutila
změnit priority a vyhodnotit situaci finančně. Zde, po konzultaci ve
vedení, jsme se rozhodli investovat do kontejnerové nástavby na
vůz LIAZ (s funkcemi sání fekálií
a po vyčištění nádrže i schopností
čištění města kropením). Návratnost investice je poměrně krátká
ve vazbě na vysoké úspory za silniční daň, povinné ručení dvou vozidel (kropičky a fekálu) a odprodej
původních vozidel. Je mrzuté, že

Zkouška nové nástavby
vůči našim zákazníkům (občanům
i společnostem) došlo k asi měsíčnímu zpoždění v dodávce nástavby,
z důvodu zpoždění subdodávky dílu
ze zahraničí našemu dodavateli.
Finanční kompenzace dodavatele

Ořez tújí na hřbitově

Zabezpečení opravy střechy a rozvodů

Osazení nových kádí na hřbitově

Lavičky na nám. Svobody
V této době jsme se začali postupně
věnovat dluhům z činností údržby
města, oprav na bytech a služeb pro
občany. Patrně díky těmto dluhům,
ale nejen proto, jsem již od začátku
svého působení ve firmě dospěl ke
zjištění, že se nad ní vznášela jakási
nedůvěra v kvalitní zabezpečení zakázek. Tento problém jsem se snažil
a stále snažím projednávat se zaměstnanci, dále na všech úrovních
zakladatele a postupně i u zákazníků. Věřím, že k nějakému posunu již
došlo. Dovolil bych si to doložit na
realizovaných zakázkách.

Zastávka u Ingstavu před rekonstrukcí

Zastávka u Ingstavu po rekonstrukci
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Došlo do redakce

Zábradlí před ZŠ nám. Míru
před rekonstrukcí

Oprava aut. zastávky na náměstí

Zábradlí před ZŠ nám. Míru
po rekonstrukci

Nová výsadba na náměstí

Ostrůvek v Popůvkách
před rekonstrukcí

Ostrůvek v Popůvkách
po rekonstrukci

Dvůr radnice před rekonstrukcí

Dvůr radnice po výsadbě
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Dokládám, že tyto zakázky a všechny činnosti řešíme se základním
kádrem 18 zaměstnanců, s následujícími specializacemi - 3 trvale sběr odpadu, 1 trvale sběrný
dvůr, 1 elektrikář, 2 instalatérské
a zámečnické práce, 5 zeleň nebo
zimní práce, 3 řidiči, 1 řidič specialista na výkopové práce, 2 trvale
úklid na DPS. Tito jsou podporováni cca 10 pracovníky nabranými na
sezónní veřejně prospěšné práce
(od jara do podzimu) s dotací pracovního úřadu. Počet pracovníků
a výčet činností, které máme zabezpečit předurčuje, abychom nabírali
pracovníky univerzální a schopné
zastat jakoukoliv práci ve vedru
i mrazu.
A proč vlastně čtete tento článek už
nyní? Mou snahou je podat objektivní informace o tom, co děláme, jak
to děláme a proč to děláme. Ovšem
předvolební letáky jedné ze stran si
pro své argumenty několikrát vzaly
na mušku naši firmu, a to ve stylu
“o nás bez nás“. Bez jakékoliv konzultace či komunikace pouštějí mezi
občany města dezinformace a lži
o firmě, kterou jsem byl pověřen
řídit. Považuji to za znevážení dosavadní práce našeho firemního
týmu, a proto bych rád uvedl věci
na pravou míru.
“Kompostárna“, resp. uváděná
skládka odpadu z údržby zeleně
mezi plotem firmy a sousedícím kanálem v těchto místech již asi 3 mě-

síce neexistuje. Ano, byl zde uložen
rostlinný odpad z trávy a listí za cca
poslední tři roky. Účelem přechodného uskladnění bylo, aby díky seschnutí došlo ke zmenšení objemu
odpadu a úsporám nákladů při likvidaci na skládku. Vzhledem k riziku kontaminace blízké vody však
byla ihned po povodních zahájena
jednání k vyřešení situace. Došlo
k dohodě se soukromým subjektem
ohledně uložení a dalšího zpracování. Takže nyní je odpad odvážen
na místo určení přímo ze sběru po
městě bez vícenákladů, čímž šetříme městu vysoké náklady za likvidaci odpadu - odvoz na skládku
a uskladnění. Uvedený pozemek je
vyčištěný a na jeho konci jsou dvě
hromady hlíny.
Zbudování vlastní kompostárny je
krásná myšlenka, ovšem s vysokými náklady, nemluvě o vyprodukovaných škodlivých látkách při
procesu kompostování a šířícím se
zápachu do širokého okolí. Na to ať
si udělá názor každý sám…

Vyklizená tzv. kompostárna,
pohled od vjezdu

Vyklizená tzv. kompostárna,
pohled ze zadní části
Zimní údržba, úklid chodníků - probíhá dle Plánu zimní údržby na
komunikacích a chodnících. Ano,
chodníky jsou problém a z toho důvodu jsou pro nadcházející období připravována opatření na jejich
údržbu. Mechanizmy naší firmy na
úklid sněhu na chodnících jsou již
pro tento účel posíleny jednoosým
malotraktorem s příslušenstvím kartáč a radlice. K sekací čtyřkolce
na trávu je dokoupena radlice. Jak
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dalece tato opatření budou účinná,
ukáže nejbližší zima, její intenzita
a naše schopnosti se s ní porvat.
Poděkování patří všem občanům
za údržbu okolí svých domů z důvodu bezpečnosti v období kalamity, neboť v těchto případech nejsme
schopni nasadit tolik lidí, abychom
byli všude ve stejný čas.
Výkony - náklady - každý výkon je
ve firmě podložen nákladem a lze
jej doložit v počítačově zdokonaleném systému zakázek. Hodiny
vykazované v zakázkách jsou automaticky generovány do výkazu
práce pracovníka a porovnávány
s “odštípanými hodinami“. V konečném důsledku to znamená, že nelze
vykázat více hodin, že každý výkon
má svůj náklad a současně lze doložit hodiny v režijních zakázkách
firmy, které spadají do nákladů firmy. Výkony pro město jsou fakturovány v jednotlivých požadovaných
oblastech a jsou průběžně kontrolovány na pravidelných schůzkách.
Cílem je dostat systém zakázek do
informačního systému firmy - nyní
jsme na polovině cesty.
Veškeré činnosti jsou prováděny

pro město na základě mandátních
smluv a příloh, v nichž jsou vyspecifikovány jednotlivé požadavky. Na
základě těchto smluv jsme správci
koupaliště, hřbitova, kotelen, bytů
a dalších, ale v žádném případě neprovozujeme dětské hřiště na sídlišti Sever.
Věřím, že předchozí řádky vám
poskytnou
dostatek
informací
o činnosti firmy k utvoření nového
pohledu na naši firmu. Neříkám, že
se vše podaří, ale chceme pracovat
tak, aby služby pro město, občany
i externí zákazníky byly vždy k plné
spokojenosti.
Pro snadnou a rychlou komunikaci
s námi zasílejte vaše požadavky,
připomínky, podněty nebo stížnosti
na email: vlps@technis.kojetin.cz
Pokud budete s našimi službami nespokojeni, neodvracejte se
ihned, ale diskutujme o problému,
abychom jej posouvali dál v souladu s reálnými možnostmi řešení.
Garantuji vám, že v souladu s prioritami bude na každý váš podnět reagováno, s cílem zlepšovat služby
zabezpečované firmou Technis.
Vlastimil Psotka

Občanské sdružení Kroměřížská dráha a Mateřská škola sv. Josefa
srdečně zvou všechny, kteří rádi soutěží,
na druhé Mistrovství Kojetína

ve hrách Pexeso a Město - jméno!
Podobně jako v loňském roce se můžete těšit na soutěžní klání,
kde věk, vyznání či zkušenosti účastníků nehrají žádnou roli.
Jak se loni ukázalo, mnohdy mladí školáci nemají problém například
v Městu - jménu porazit své rodiče, v Pexesu zase často záleží
více na štěstí než na dobré paměti - nebo to letos bude jinak?
Přijďte si to zkusit!
Akce se koná

v neděli 21. listopadu 2010

ve velkém sále v 1. patře Domu sv. Josefa (vedle kostela)
ve 14 hodin - soutěž ve hře Město - jméno,
od 15. hodiny bude probíhat zápis účastníků do Pexesiády,
která začne nejpozději v 15.30 hodin.
Od 14. přibližně do 17. hodiny také budou široké veřejnosti otevřeny
k prohlídce prostory nové mateřské školy Sv. Josefa.
Lehké občerstvení pro všechny účastníky soutěží bude zajištěno!
Držitelkou titulu 1. mistra
Kojetína v Pexesu a Městu - jménu je od loňského října Tereza Kotusová
(na snímku vpravo).
Kdo ji z pomyslného trůnu
sesadí?

Pořadatelé a zaměstnanci školky se těší na vaši účast!

English Corner
At the end of October in America,
we celebrate Halloween. It is
always on the 31st of October. It
is said that the holiday started
in Scotland and Ireland. It is a
celebration of the fall harvest and
some believe it is also a time when
spirits and ghosts communicate
with the living. In America it is a
tradition for children to dress in
costumes and go from house to
house collecting candy - this is
called “trick-or-treating.” Adults
also dress up in costumes and go
to special Halloween parties.
In America it is also popular to go to
“haunted houses” on Halloween.
These are houses or buildings
that have been decorated to
resemble hell or some other
scary place. Participants walk
along a prepared path through
the building. Along the way they
see scary things and the staff do
various things to try and scare
them.
November 1st, the day after
Halloween, is called All Saints
Day. It is a Christian holiday that
gives honor to all the saints
and godly people throughout
history. On Halloween the spirits
and ghosts have their chance to
speak and then on All Saints Day
they must shut up! :-)
october (ok’təubə) - říjen
it is said (it iz sed) - říká se
celebration (seli’breišn) - oslava
spirit (spirit) - duch
ghost (gəust) - přízrak
communicate (kə’mju:nikeit ) komunikovat
costume (kostju:m) - kostým
haunted (ho:ntid) - strašidelný
(pouze ve spojení s duchy)
resemble (ri’zəmbl) - podobat se
scary (skeəri:) - děsivý
participant (pa:’tisipənt) - účastník
path (pa:θ) - trasa
staff (sta:f) - personál
give honor (giv onə) - vzdát čest
saint (seint) - svatý
godly (godli) - zbožný
shut up (šat ap) - být zticha
Jay Davis
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Rodiče postiženého
dítěte a školská zařízení v našem regionu
Jmenuji se Pavla Margecínová.
Jsem mámou postiženého dítěte
se základní diagnózou DMO (dětská mozková obrna). Ráda bych se
s vámi podělila o zkušenosti z dosavadního života mého syna, a to
především o ty, které se týkají zařazení takto postižených dětí do školních zařízení.
Integrace postiženého dítěte do
kolektivu je velmi složitá, zejména
pro rodiče. Velmi záleží na vedení
mateřských a základních škol, zda
se rozhodnou přijmout dítě s DMO.
Jedna úplně z prvních mateřských
škol, která k tomuto kroku přistoupila, byla MŠ v Křenovicích. Pod
vedením učitelek a proškolených
asistentek dělaly děti s DMO velké
pokroky ve svém vývoji. Práce si
vyžadovala velkou trpělivost, laskavý přístup a samozřejmě každoden-

Inzerce

8

ní spolupráci s rodiči. Snaha všech
byla oceněna upřímnou a nefalšovanou radostí postižených dětí.
Rovněž pracovnice SPC v Kroměříži (Speciálně pedagogické centrum
pro mentálně a pohybově postižené
děti) hodnotily pozitivně výsledky
práce s dětmi.
Po školce jsme hledali školu, která by mého syna integrovala. ZŠ
náměstí Míru v Kojetíně nám syna
přijala. Později nám škola sdělila,
že pro velký počet žáků přijatých
do 1. ročníku našeho syna přijmout
nemohou. A teď hledejte školu,
která zvolí k tomuto problému jiný
přístup a dítě vám příjme. Nakonec
jsme měli štěstí a takovou školu
jsme našli. Mého syna přijali do ZŠ
Křenovice, kterou už děti s podobným postižením navštěvují. Učitelé
i asistentky mají s výukou integrovaných žáků zkušenosti. Ví, jak s nimi
pracovat po stránce vzdělávací, výchovné i sociální. Mému synovi velmi prospělo učit se a vyrůstat mezi
zdravými dětmi. Zároveň tento pří-

stup má výchovný vliv i na ostatní
děti, berou své spolužáky s DMO
jako sobě rovné, neposmívají se
a pomáhají jim. V nedávno minulé
době jsme děti s určitým postižením
nechávali doma nebo je izolovali od
okolního světa v sociálních ústavech. Každý člověk by měl dostat
ve svém životě šanci, ať už je zcela
zdravý, částečně, či více postižen.
Děkuji tímto dětem ve škole i všem
pedagogickým pracovníkům MŠ
a ZŠ v Křenovicích.
Problém se školní docházkou syna
máme tedy vyřešený pouze do
5. ročníku ZŠ. Nevím, zda školy
v Kojetíně budou nápomocny při řešení dalšího vzdělávání mého syna.
Pokud mi nepomohou a syna nebudou ochotni integrovat, musela bych
ho vozit do vzdálenějších míst, tak
jak určuje zákon o zařazení podle
krajů, což by bylo pro mě finančně
i časově náročnější, možná i obtížně realizovatelné.
Pavla Margecínová
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Mateřská škola Kojetín
Měsíc říjen v Mateřské
škole Kojetín
Barevný podzim je tady a s ním
i plno změn a činností, které na
nás v říjnu čekaly.
Podzim přímo vybízí k tvořivosti, a tak jsme připravili nejen pro
děti, ale také jejich rodiče soutěž „O nejzajímavější podzimní
strašidýlko“. Tvůrcům nechyběla zručnost a fantazie a tak vznikla přehlídka nápaditých a velmi
zdařilých výrobků, které zdobily
prostory obou MŠ.
K výzdobě byly využity různé přírodniny - kaštany, listy, brambory,
cibule… Vyhodnocení celé soutěže skončilo předáním diplomů.

Podzimníčci

Podzimníčci
V pondělí 4. října 2010 navštívily
poprvé děti z oddělení „Rybiček“,
„Pastelek“ a „Sluníček“ cvičení
v tělocvičně, které probíhá 1 x
týdně a potrvá do konce května
2011. Také jsme ve čtvrtek 7. října
2010 zahájili kroužek angličtiny
pro nejstarší děti pod vedením
Kristýny Štecové. Děti se v průběhu školního roku budou mít
možnost hravou formou seznamovat se základy angličtiny a to
vždy 1 x týdně.
V říjnu nás čekala i kulturní představení. V mateřské škole nás
navštívil Kašpárek s maňáskovou pohádkou, kterou si pro děti
připravily učitelky a ve čtvrtek
14. října 2010 navštívily děti

z obou mateřských škol sál Sokolovny Kojetín, kde zhlédly pohádku „O Balynce, dobrém štěněti“
v podání Divadla pro děti z Karlových Varů.
V druhé polovině října děti z oddělení „Pastelek“, „Sluníček“
a „Rybiček“ přivítaly své rodiče
na podzimních besídkách, kde
měly možnost ukázat, co nového

Srdíčka

Besídka

Koťátka

Pastelky

Žabičky

Sluníčka

a zajímavého se od prázdnin naučily.
Nejlákavější akcí měsíce října byl
již 6. ročník „Drakiády“, který se
konal 21. října v prostorách školní zahrady a sportovního areálu
u MŠ Hanusíkova. Když se řekne
drakiáda, snad každému se vybaví pouštění draků. Vše začíná

Rybičky

Drakiáda

Berušky

Drakiáda
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Mateřská škola Kojetín
domácím tvořením, kdy děti spolu
se svými rodiči s nadšením vyrábí toho nejkrásnějšího draka. Zahájení drakiády proběhlo v areálu
školní zahrady MŠ Hanusíkova.
Děti si připravily a společně přednesly básničku o dráčkovi a po organizačních pokynech bylo pouštění draků na kopci za MŠ odstartováno. Součástí drakiády byl táborový oheň, opékání špekáčků

a podávání teplého čaje. Na závěr
byli všichni účastníci oceněni za
svou účast. Všechny děti dostaly
diplom a medaili a nechyběla ani
sladká odměna. Poděkování patří
všem, kdo se na organizaci této
vydařené akce podíleli. A nezbývá, než si přát, abychom se příští
rok zase při pouštění draků u nás
v MŠ sešli v tak hojném počtu.
vedení MŠ

Drakiáda

Základní škola nám. Míru Kojetín
Projektové vyučování
Stále častěji se objevuje pojem projektové vyučování. Co to vlastně
je? U nás ve škole tuto formu výuky využívá řada vyučujících a mezi

dětmi je oblíbená. Na dané téma
si žáci dokážou připravit řadu zajímavých prezentací, referátů a poutavě je uvést ostatním. Začátkem
října pracovali naši „osmáci“ pod
vedením Lenky Holíkové na tako-

Nabídka kurzů a prezentací
ZŠ nám. Míru Kojetín připravuje pro zájemce uživatelské kurzy
práce s počítačem v několika modulech:
Základy práce s počítačem
	Pracujeme s textem (Word)
	Pracujeme s tabulkou (Excel)
Zájemci se mohou přihlásit na
e-mailové adrese: zastupce@
zsnammiru.kojetin.cz nebo na
telefonním čísle: 581 762 036
(581 762 134). Podrobnosti budou upřesněny podle zájmu. Kurz
bude otevřen v případě minimálně 5 zájemců. Zázemí poskytne
učebna informatiky s kompletním
zázemím (internet, interaktivní
systém).
Informační středisko školy připravuje pro školy z regionu prezentace pomůcek jako podporu projektů
škol v rámci programu EU „Peníze
do škol“. V říjnu se uskutečnila
velice zajímavá ukázka učebních

10

10 hodin
10 hodin
10 hodin

1.000 Kč
1.500 Kč
1.500 Kč

pomůcek firmy Stiefel z Vyškova.
Předvedli řadu novinek z oboru
elektronických pomůcek - interaktivní systém, výukové 3D programy a ukázky didaktických pomůcek pro předměty tříd I. i II. stupně
základní školy. Nyní bude záležet
na fantazii a možnostech vyučujících, aby zvážili účelnost jejich
pořízení.
V dalších měsících připravujeme
obdobné akce pro široký okruh
zájemců. Aktuální informace naleznete na webu www.zskojetin.
cz v kapitole Informační centrum
školy.
Zdeněk Šípek

vém projektu věnovaném domácím
mazlíčkům. Pro ilustraci přinášíme
několik snímků z hodiny.
foto: Lenka Holíková
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Den otevřených dveří
2010
Náš tradiční Den otevřených dveří
se uskuteční v pátek 3. prosince
2010 od 8.00 hodin. Organizujeme jej u příležitosti narozenin naší
školy (byla otevřena 5. prosince
1905). Máte tak možnost využít
šance k nahlédnutí do jejího zákulisí. Provádět vás budou naši
nejstarší žáci z devátých tříd, kteří
každoročně zajišťují tuto službu.
Pokud si budete chtít prohlédnout
celou školu - je připravena prohlídková trasa, máte-li zájem o nahlédnutí přímo do vyučování, stačí se
zmínit a naši průvodci vám umož-

ní i tuto „hospitaci“. Kromě všech
učeben v letošním roce nabídneme
prohlídku naší univerzální přírodovědné učebny v suterénu školy.
Snažíme se každoročně připravit
žákům i našim učitelům alespoň
malou novinku, která může přispět
k celkovému vylepšení podmínek
pro výuku. V letošním roce začínáme realizovat náš projekt „Dveře do 21. století“, jehož hlavním
účelem je podpora výuky ve vybraných oblastech - čtenářské, jazykové, informační a matematické
gramotnosti, nabízí také podmínky
pro modernizaci výuky i podporu
pro žáky s vývojovými poruchami
učení.
Rádi uvítáme všechny naše příz-

nivce - 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

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Podzimní turnaje
Mikroregionu Střední
Haná
Na hřišti Základní školy Svatopluka Čecha byly pod záštitou Mikroregionu Střední Haná uspořádány
podzimní sportovní turnaje. Družstva chlapců se v jednotlivých kategoriích utkala v turnajích v malé
kopané a družstva dívek se utkala v turnaji ve vybíjené.
První turnaj se uskutečnil v pátek
17. září 2010, soutěžili mezi sebou
chlapci 8. a 9. tříd v malé kopané
o hlavní cenu - pohár starostů Mikroregionu Střední Haná.
Účastnilo se celkem 5 škol
z Mikroregionu Střední Haná.
Konečné umístění po turnaji:
1. místo - ZŠ Němčice nad Hanou,
2. místo - ZŠ Svatopluka Čecha,
3. místo - ZŠ nám. Míru,
4. místo - ZŠ Tovačov,
5. místo - ZŠ Troubky.

Další pátek, tedy 23. září 2010
sportovaly dívky pěti základních
škol. Ty tentokrát bojovaly o pohár starosty města Kojetína v turnaji ve vybíjené.
Umístění zúčastněných družstev
škol je následující:
1. místo - ZŠ Tovačov,
2. místo - Gymnázium Kojetín,
3. místo - ZŠ Sv. Čecha,
4. místo - ZŠ nám. Míru,
5. místo - ZŠ Troubky.
Posledním
soutěžním
dnem
byl pátek 8. října 2010, kdy
se uskutečnil opět turnaj v malé
kopané. Tentokrát pro chlapce
z 6. a 7. tříd základních škol
a souběžných ročníků gymnázia.
Účastnily se čtyři školy mikroregionu. Pohár a ostatní ceny dostali
žáci od starostů jednotlivých obcí
Mikroregionu Střední Haná v následujícím pořadí:
1. místo - ZŠ Sv. Čecha,
2. místo - ZŠ nám. Míru
3. místo - ZŠ Němčice n. Hanou,
4. místo - Gymnázium Kojetín.

Při všech turnajích nám přálo
pěkné a slunné počasí, vždy vládla dobrá nálada a radost ze hry
a heslo „kdo si hraje, nezlobí“,
platilo stoprocentně po všechna
tři sportovní dopoledne.
Děkuji touto cestou všem zúčastněným a také Mikroregionu
Střední Haná.
Olga Odehnalová
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Exkurze žáků do Brna
Osmá třída s třídní učitelkou Vladimírou Vránovou se zúčastnila
vzdělávací exkurze v Pavilonu Anthropos. Třídu doplnilo ještě 6 žáků
šesté třídy a asistent školy Marian
Gábor.
Žáci osmého ročníku se přímo v pavilonu mohli seznámit s kosterními
nálezy z celého světa a také z našich nalezišť, které dokladují evoluci člověka. Člověk je příslušníkem
řádu primátů, jejich vývoj začal již
velmi dávno. Evoluce primátů je velmi vzdálená, a proto jsou všechny
nálezy, které ji dokladují velmi cen-

ným materiálem. Výrazné klimatické změny
přinesly do Afriky (kolébky vývoje člověka)
zásadní proměnu a pro
mnoho živočichů skutečný stres, který zredukoval počet žijících
druhů a zahájily jednu
z etap vzniku nových
druhů - přímých předků člověka. V Africe tak
před 5 miliony let potkáváme již dvounohé
(bipední) přímé předky člověka. Bipedie je chůze po dvou končetinách
a v Asii a jiných kontinentech žádný přímý důkaz nemáme. Tyto
a všechny další informace, které
žákům předal lektor muzea, je zaujaly natolik, že poslouchali s velkým
zaujetím a byli za vzorné chování
a spolupráci s lektorem pochváleni. Ve druhé části dne jsme navštívili ve Středisku výchovné péče
(SVP) našeho spolužáka Milana
Rajze a prohlédli si zařízení, po-

besedovali s učitelkou, ředitelem
a psycholožkou SVP.
Další naše cesta vedla na náměstí Svobody, kde jsme zhlédli nové
moderní hodiny, které byly na náměstí nedávno nainstalovány. Následovalo také očekávané volno
v centru na oběd a občerstvení
a pak jsme odcestovali zpět do
Kojetína. Věřím, že exkurze byla
přínosem k pochopení původu
a vývoje člověka.
Vladimíra Vránová

leni do tří skupin, které měly za úkol
zdokumentovat pomocí fotoaparátu
zvířata jednotlivých kontinentů. Takto vznikne učební materiál, který si
žáci spolu s panem učitelem vytvoří

na PC a pomocí něhož si i zpestří
výuku. Po zhlédnutí ZOO a splnění
cílů exkurze se těšíme na návštěvu
v příštím roce.
Marcel Hrabal

Zpráva o exkurzi
do ZOO Lešná
V krásný podzimní den 13. října
2010 naše škola vyrazila na exkurzi
do ZOO Lešná, kde sponzorujeme
zebru stepní. Účastnili se žáci prvního i druhého stupně. Pro žáky prvního stupně to byla příjemná změna, mohli na živo zhlédnout zvířata,
o kterých se učí. Žáci druhého stupně měli již těžší zadání. Byli rozdě-

Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
si vás dovoluje pozvat na

Den otevřených dveří
v úterý 14. prosince 2010
od 10 do 17 hodin

během Dne otevřených dveří budete moci:
- prohlédnout si budovu školy
(včetně nové učebny pro využití ICT ve výuce)
- navštívit vyučování (po dohodě s vedením školy)
- zhlédnout divadelní představení žáků „Mrazík“
- ochutnat perníčky
ve 14 hodin: prezentace projektu Nebát se a nekrást
v 15 hodin: Předvánoční besídka
Těšíme se na vaši návštěvu! Žáci a učitelé školy.
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Základní škola Sladovní Kojetín
Projektový den
„Pes - přítel člověka“
Pes stojí po boku člověka jakožto jeho věrný přítel již více než
čtrnáct tisíc let. Ačkoli jeho původní úloha lovit a ochraňovat,
se posunula jinam, stále se jedná
o nejčastěji chované zvíře v České
republice. I děti z naší školy mají
doma své čtyřnohé miláčky, nebo
po nich alespoň tajně touží. Proto když se paní učitelce naskytla
možnost půjčit si překážky na agility a přivést do školy svého pejska,
bylo jasné, že další projektový den
bude zaměřen na psí kamarády.
Cílem projektu bylo seznámit žáky
s nároky a potřebami pejska, aby
si uvědomili, že mít doma psího
miláčka je velká starost.
Vlastní projektový den proběhl
v pátek 24. září 2010. Do školy zavítala čtyřnohá návštěva - border

kolie Ben. Po společném seznámení se a oťukání se s Benem si
děti poslechly přednášku o tom,
co všechno obnáší péče o psa. Po
velké přestávce jsme se společně
přesunuli na zahradu, kde měl Ben
již přichystanou překážkovou dráhu na agility.
Agility (anglicky hbitost) je sport se
psy, závod podobný koňskému parkuru. Děti byly Benovým výkonem
v agility, kterou většina z nich ještě
neměla možnost vidět, nadšeny.
Jako třešinku jim Ben ukázal pár
triků (panáčkování, válení sudů)
a povely na poslušnost. Poté děti
nechaly Bena po výkonu odpočívat
a šly plnit úkoly k jednotlivým stanovištím. Žáci zkoušeli poznat po
čichu různé ingredience, poznávali
plemena psů, vyplňovali pracovní
listy (bludiště a pejskovy narozeniny).
Nakonec jsme si s dětmi popovídali o tom, jak pejsky využívá při své

Etická výchova, Finanční gramotnost
a Předprofesní příprava
v základní škole praktické
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.12/02.0022
1. září 2010 zahájilo svou činnost

práci policie, záchranáři a handicapovaní lidé. V závěrečném zhodnocení dne ve třídě děti hovořily
o svých pejscích, které mají doma
a jak se o ně starají. Každý si vytvořil list do svého portfolia.
Projektový den se velmi vydařil (nejen co se týká počasí) a děti byly
přítomností pejska ve škole nadšeny. Určitě už vědí, že starat se
o pejska je velký závazek. Na Beníka a jeho návštěvu děti jen tak
nezapomenou.
Michaela Káčerková

Květinářství a dárkové zboží
Hanačka Kojetín
vás zve do naší dílny,
kde si za asistence aranžerky
vyrobíte vlastní vánoční dekoraci

PORADENSKÉ CENTRUM

Odborní pracovníci a provozní doba v ZŠ Kojetín, Sladovní 492:
Psycholog:	Mgr. Vladimír Marček
Konzultace: pondělí od 10 do 14 hodin
Etopedka:	Bc. Libuše Pavlová
Konzultace: každá druhá středa v měsíci od 8 do 14 hodin
Logopedka: Mgr. Hana Jarmerová
Individuální konzultace: úterý až pátek od 6. 40 do 7. 40 hodin,
dále po vyučování dle dohody
Přítomnost odborníků ve škole bude upřesňována operativně
a přizpůsobena zájmu rodičů
Kontakt: 581 762 281
Vilma Ottová, koordinátor aktivit projektu

Přijďte si vyrobit vlastní
adventní dekoraci
zaplatíte pouze materiál,
který použijete
Bližší informace:
prodejna Hanačka Kojetín
Masarykovo náměstí 34, Kojetín
e-mail: hanacka.m@seznam.cz
www.hanacka.mysteria.cz
tel: 728 440 219
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Gymnázium Kojetín
Knihovnická lekce kvarty
Ve středu 6. října 2010 jsme se
v 8 hodin shromáždili před gymnáziem, abychom se přesunuli do Městské
knihovny v Kojetíně. Cestou tam jsme
probírali, co nás tentokrát na knihovnické lekci čeká.
V oddělení dospělých čtenářů nás přivítala Marie Ryšavá a my se poprvé
ocitli mezi knihami, jež nám byly dosud zapovězeny. Byli jsme seznámeni
s fungováním „dospělého“ oddělení
a informačním systémem. Protože se
lekce konala v rámci Týdne knihoven,
mohli jsme se zdarma zaregistrovat,
což většina z nás udělala.
Pak jsme měli alespoň na chvíli možnost rozprchnout se po oddělení
a zapátrat, co skrývají regály plné

beletrie, odborné literatury, časopisů
apod. Někteří spolužáci ihned zamířili
k řadě knih věnujících se příjemným
stránkám života člověka, zvlášť pečlivě
si prohlíželi moderní verzi knihy lásky
- Kámasútry. K důležité debatě o této
knize se připojil i spor, kam bychom ji
zařadili ve vyučovacím procesu: jestli
do výchovy k občanství, nebo do přírodopisu. Část kluků se nestyděla přiznat
zálibu ve vyšívání a pečlivě studovala
techniky křížkového stehu… Recesi
ale poměrně brzy vystřídal vcelku seriózní zájem o literaturu blízkou srdci
každého z nás.
Hodina uběhla jako voda, a protože se
jednalo o naši poslední knihovnickou
lekci, do knihovny se teď už budeme
vracet jen jako čtenáři.
Kvarta GKJ

Projekt Fáber
Další z řady historických programů
Vladimíra Pěnkavy se uskutečnil
v kojetínské Sokolovně 5. října 2010.
Tentokráte to bylo představení, které
je v rámci projektu Faber zcela nové
a které bylo zaměřeno na Kelty. A co
jsme se dozvěděli? Třeba to, jak hodovali, co si oblékali, čím se keltské
ženy či muži zdobili, jaká řemesla
ovládali. A taky jsme si „zabojovali“
proti Římanům, vstoupili na Kapitol
a zakopli o kejhající husu, někteří si
vyskočili na koně a na několikátý pokus se jim to i podařilo... Prostě jsme
si odnesli řadu nových poznatků
o každodenním životě Keltů a jejich
roli v dávných evropských dějinách.
MD

Odborné učiliště, Křenovice 8
Informace o možnostech studia

Ve školním roce 2011/2012 budeme otevírat:
1. Obor 65-51-E/01
Ke studiu na odborném učilišti jsou mají v 9. třídě slabý až velmi slabý
Kuchař
přijímáni žáci a další uchazeči, kte- prospěch a u nichž není pravděpo- délka přípravy: 3 roky,
ří splnili povinnou školní docházku dobné, že by úspěšně zvládali ná- učební obor je určen pro hochy a kteří při přijímacím řízení splni- ročnější učivo na SOU, popřípadě
a dívky,
li podmínky pro přijetí prokázáním těm, kteří nebudou ke studiu na
- způsob ukončení studia: závěreč- vhodných schopností, vědomostí, SOU přijati.
ná zkouška (výuční list).
zájmů a zdravotní způsobilosti po- Škola nabízí ubytování ve vlast2. Obor 66-51-E/01
žadované pro zvolený obor vzdělání ním internátu, stravování ve vlastní
	Prodavač
v souladu s § 59 zákona č. 561/2004 školní jídelně a finanční odměny za
- délka přípravy: 3 roky,
Sb., o předškolním, základním, produktivní práci žáků.
- učební obor je určen pro hochy středním, vyšším odborném a jiném
Další informace rádi poskytneme
i dívky,
vzdělávání. Všechny obory jsou urpři osobní návštěvě školy, na te- způsob ukončení studia: závěreč- čeny pro dívky i chlapce.
lefonních číslech: 581 769 045,
ná zkouška (výuční list).
Nabídka vzdělání v nabízených
581 769 059, 581 701 199 nebo na
učebních oborech na naší škole je
3. Obor 41-52-E/01
www.oukrenovice.cz
určena především žákům se speZahradník, aranžér
krenovice@kejnet.cz
ciálními
vzdělávacími
potřebami
- délka přípravy: 3 roky,
plesnik@iol.cz
- učební obor je určen pro hochy a těm žákům základních škol, kteří
i dívky,
- způsob ukončení studia: závěrečOdborné učiliště, Křenovice 8
ná zkouška (výuční list).
zve všechny uchazeče o studium, jejich rodiče a ostatní zájemce na
4. Obor 74-41-E/01
	Pečovatel
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
- délka přípravy: 3 roky,
spojený s VÝSTAVKOU PRACÍ ŽÁKŮ
- učební obor je určen pro hochy
čtvrtek 2. prosince 2010 od 8.00 do 17.00 hodin
i dívky,
CO ZÍSKÁTE:
CO NABÍZÍME:
- způsob ukončení studia: závěrečná zkouška (výuční list).
- informace o studiu
- prohlídku školy
- informace o učebních oborech:
- prohlídku dílen
5. Obor 29-51-E/02
* Kuchař
- prohlídku internátu
	Pekař
* Prodavač
- tombolu
- délka přípravy: 2 roky,
* Zahradník, aranžér
- prodej výrobků vyrobených
- učební obor je určen pro hochy
* Pečovatel
našimi žáky
i dívky,
* Pekař
- způsob ukončení studia: závěrečTĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!
ná zkouška (výuční list).
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Kam za kulturou
Výstava u příležitosti 60 let trvání divadelního souboru
Hanácká scéna MěKS Kojetín

TRADICE OCHOTNICKÉHO
DIVADLA V KOJETÍNĚ

- fotografie - plakáty - scénáře - kulisy - kostýmy - rekvizity -

Výstava je otevřena v prostorách
expozice muzea VIC
a je veřejnosti zpřístupněna po celý rok 2010
Vzdělávací a informační centrum Kojetín
Masarykovo náměstí 8, Kojetín

Zacvičte si s námi

 JÓGA

Každé úterý od 17 hodin, tělocvična Polikliniky
Kojetín, cvičitelka: Alena Flegelová
350 Kč/zimní cyklus

 PILÁTES

Každé úterý od 19 hodin
sál VIC, Masarykovo nám. 8 Kojetín
cvičitelka: Monika Paráková
Permanentka: 250 Kč (10 vstupů + 1 zdarma)

 ZUMBA

Každá středa od 18 hodin
sál VIC, Masarykovo nám. 8, Kojetín
cvičitelka: Klára Ftačníková
Vstup: 50 Kč/1 hodina

 DANCE VIBES - FIT

Každý čtvrtek od 18.30 hodin
sál VIC, Masarykovo nám. 8, Kojetín
cvičitelka: Radka Michálková
Vstup: 30 Kč/1 hodina
Srdečně zveme na 1. ročník

SETKÁNÍ PĚVECKÝCH
SOUBORŮ kojetín 2010
"S PÍSNIČKOU SE MLÁDNE"

sobota 6. listopadu 2010 - 16 hodin
16 hodin
Zahájení přehlídky
16.15 hodin
Pěvecký soubor Moravští madrigalisté Kroměříž
17.00 hodin
Pěvecký soubor Smetana Hulín
17.45 hodin
Pěvecký soubor Cantas MěKS Kojetín
Sokolovna Kojetín
Přijďte podpořit pěvecké soubory svou účastí,
vždyť s písničkou se mládne!
Travesti skupina opět v Kojetíně

TRAVESTI SCREAMERS

úterý 9. listopadu 2010 - 19 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 170, 180 Kč
Předprodej na VIC Kojetín, Masarykovo nám. 8
telefon: 581 202 202, 774 001 403

Výstava obrazů Jaroslava Bílého z Olomouce

ARCHITEKTONICKÉ
A PŘÍRODNÍ MOTIVY

kresby - malby - koláže
Výstava otevřena
od 11. října 2010 do 12. listopadu 2010
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
po - pá 9 - 11 a 12 - 17 hodin,
so, ne po telefonické dohodě 774001403

Tradiční taneční středa pro rodiče a přátele
účastníků tanečního kurzu

PRODLOUŽENÁ TANEČNÍ
středa 10. listopadu 2010 - 17 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 50 Kč

Sportovní dopoledne nejen pro ženy a dívky

CVIČME V RYTME (6)

sobota 13. listopadu 2010
Prezentace: 8.30 - 8.50 hodin
Rozpis cvičení:
9.00 - 9.50 hodin - Body Styling (Lenka Grácová)
10.00 - 10.50 hodin - Zumba (Klára Ftačníková)
11.00 - 11.50 hodin - Tae - Bo (Marie Flejberková)
12.00 - 12.50 hodin - Power Jóga (Iveta Partschová)
Sokolovna Kojetín
vstup: 160 Kč/celé dopoledne, 60 Kč/hodina

Prezentace výrobků společnosti Oriflame.
Odborná diagnostika pleti - změření hydratace a promaštění
pleti, zjištění typu pleti a navrhnutí vhodné péče o pleť.

Zájezdní vystoupení bláznivé komedie divadelního
souboru Hanácká scéna Kojetín

Ken Ludwig:
TENOR NA ROZTRHÁNÍ

Uvádí: Hanácká scéna Kojetín
v režii Jany Novákové z Olomouce
čtvrtek 18. listopadu 2010 (v rámci předplatného)
a pátek 19. listopadu 2010
Starý pivovar Kroměříž, Prusinovského 114, Kroměříž
telefon: 573 321 209, 722 443 739
Páteční divadlo
aneb Neseďte v pátek doma - seďte v divadle!

HROBKA S VYHLÍDKOU
pátek 19. listopadu 2010 - 19.30 hodin
Uvádí: Divadlo 6. května Holešov

Divadelní detektivní komedie autora Normana Robbinse uvede
holešovské divadlo v režii Jana Nejedlého á la Adamsova rodina.
Do vily na samotě,ve které žije rozvětvená rodinka různým
způsobem trhlýchpodivínů, přijíždí právní zástupce otevřít závěť
po otci, který, jak se ukáže, svým potomkům nic moc neodkázal,
a dokonce možná vůbec nezemřel. Vilu navštíví také spisovatelka
dívčích románů se svým legračně nesmělým průvodcem.
A vzápětí se v pochmurném rodinném sídle začnou dít podivné
události, při kterých v žilách tuhne krev a do posledního okamžiku
není jasné, kdo a co bude dědit, kdo komu líčí past
a jestli vůbec někdo přežije.

Sokolovna Kojetín, vstupné: 50 Kč
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Kam za kulturou
Výstava

PAVLA KAČÍRKOVÁ
NEBO!!!

sochy - krajinné projekty - instalace - obrazy

Vernisáž pátek 19. listopadu 2010 - 17 hodin
Na vernisáži zahraje Martin E. Kyšperský
držitel dvou cen Anděl v kategorii alternativa
Výstava otevřena od 19. listopadu 2010
do konce roku 2010
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
po - pá 9 - 11 a 12 - 17 hodin
so, ne po telefonické dohodě 774 001 403
Pohádka pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ

PEKELNÁ POHÁDKA
ANEB KAM ČERT NEMŮŽE
čtvrtek 25. listopadu 2010 - 8.15 a 10 hodin
Uvádí: Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod
Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč
Adventní výstava

BETLÉMY

Výstava otevřena
od 27. listopadu do 5. prosince 2010
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
Otevřeno i v sobotu a neděli
27. 11, 28. 11, 4. 12. a 5. 12. 2010
9 - 11 a 12 - 17 hodin
po - pá 9 - 11 a 12 - 17 hodin
Výzva občanům: Vyzýváme a prosíme všechny
občany, kteří vlastní jakékoliv betlémy
(i domácí výroby), aby je zapůjčili
na tuto výjimečnou adventní výstavu.
Betlémy můžete přinést a předat na informace
Vzdělávacího a informačního centra,
Masarykovo náměstí 8, Kojetín,
do středy 24. listopadu 2010
v době od 9 do 11 a od 12 do 17 hodin.
Děkujeme!
Závěrečný ples tanečního kurzu nejen pro studenty
místního gymnázia

ZÁVĚREČNÉ TANEČNÍ
SLAVNOSTNÍ KOLONA

pátek 10. prosince 2010 - 18 hodin
K tanci a poslechu zahraje
Karel Caha a Olga Nováková z Přerova
Ukázky standardních a latinskoamerických tanců
Sokolovna Kojetín, vstup: 60 Kč
Vánoční koncert pěveckého souboru

CANTAS MěKS Kojetín
„Nad horama vyšla hvězda...“
pátek 17. prosince 2010 - 18 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: volný
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SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ

pátek 26. listopadu 2010 - 17 hodin
Masarykovo náměstí Kojetín
- zpívání u stromečku - anděl Frikulín - ohňostroj
- jarmark - občerstvení Derniéra bláznivé komedie
divadelního souboru Hanácká scéna Kojetín

Ken Ludwig:
TENOR NA ROZTRHÁNÍ
Uvádí: Hanácká scéna Kojetín
v režii Jany Novákové z Olomouce
sobota 4. prosince 2010 - 19.30 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup. 40 Kč

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

MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERT
neděle 5. prosince 2010 - od 16 hodin
Zájemci hlaste se na VIC Kojetín
telefon: 581 202 202, 774 001 403

Koncert žáků Základní umělecké školy Kojetín

MIKULÁŠSKÉ VYHRÁVÁNÍ
pondělí 6. prosince 2010 - 16 hodin
Sokolovna Kojetín

Koncert učitelů Základní umělecké školy Kojetín

VÁNOČNÍ KONCERT

čtvrtek 9. prosince 2010 - 19 hodin
Sokolovna Kojetín
Vánoce, Vánoce přicházejí

PRVNÍ VÁNOČNÍ JARMARK
V KOJETÍNĚ
NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ
sobota 18. prosince 2010 od 9 do 17 hodin
Masarykovo náměstí Kojetín
Pekelná štěpánská klubovka

OPIČÍ GULÁŠ 5

neděle 26. prosince 2010 - 18 hodin
Imodium (rock‘n‘roll-rock / Broumov), IQ Opice
(crossover / Kojetín), Bumbrlíci z pomerančové
zahrady (hip hop-hard rock / Přerov), Bulletproof
(rap-rock‘n‘roll / Prostějov), Unna (heavy-dance music /
Přerov / Prostějov / Brno), Petr Malý (Folk / Kojetín),
The Sage (grunge-alternative / Kojetín, Uhřičice),
Hollywood stars crew (break dance / Přerov),
Koďa a jeho electric boogie (Kojetín)
Točené pivo, panáky všeho druhu,
korňákův opičí guláš
Sokolovna Kojetín, vstup: 120 kaček
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Jubilant Boleslav Leinert

V předvečer tradičních Kojetínských hodů 2010, v pátek 13. srpna
2010, se konala vernisáž výstavy
obrazů člena tvůrčí skupiny Signál
64 Boleslava Leinerta. Nikdo z přítomných nechtěl věřit tomu, že výstava tohoto vynikajícího výtvarníka
a architekta byla připravena k jeho
významnému životnímu jubileu,
k jeho osmdesátinám. Je stále svěží, stále plný tvůrčích nápadů.
Boleslav Leinert se narodil 2. listo-

padu 1930 v Olomouci. Po maturitě
na Benešově gymnáziu v Kroměříži vystudoval Fakultu architektury
Českého vysokého učení technického v Brně. Po té pracoval jako
projektant Agroprojektu v Olomouci, Chemoprojektu v Přerově
a Stavoprojektu ve Zlíně. Zabýval
se architekturou budov i urbanismem. Členem tvůrčí skupiny Signál
64 je od roku 1964.
Boleslav Leinert je např. autorem
projektu interiéru dětské léčebny
v Lázních Klimkovice, Domova důchodců v Lukově, správní budovy
Jihomoravských plynáren v Hodoníně, administrativní budovy Výstaviště Přerov. Jeho architektonické
návrhy vidíme realizovány také
v kojetínských ulicích. Podílel se
na přístavbě kojetínské radnice po
požáru, navrhoval řadu rodinných
domků v Kojetíně a v okolí.
Ve své výtvarné tvorbě se Boleslav

Leinert zabýval především krajinomalbou a krajinou se stavbou. Byla
to právě tvorba urbanistických studií, která mu dala možnost poznat
krajinu Hané.
Boleslav Leinert se vyjadřuje tužkou, pastelem, akvarelem. Typická
je pro něj perokresba, zvláště pak
kolorovaná perokresba.
Námětem obrazů Boleslava Leinerta je krajina v níž se příroda prolíná
s architekturou (Haná kolem Kojetína, Velké Karlovice, Horní Bečva).
Námětem jsou mu také zážitky z dovolené, pláže na pobřeží Jaderského moře, krajina zalitá ostrým jižním
sluncem. Krásné scenérie jsou bez
přítomnosti zla, ošklivosti a neladu.
Z Leinertova díla dýchá pocit klidu,
pohody, humánnosti - člověčiny.
Do dalších let přejeme Boleslavu
Leinertovi hodně zdraví, pohody,
pevnou ruku a tvůrčí invenci.
Redakční rada KZ

Z akcí MěKS Kojetín
Projekt Faber - Keltové
V úterý 5. října 2010 byl prezentován
starším žákům základních škol a studentům gymnázia další pořad tvůrců
Vladimíra a Ivany Pěnkavových projekt Faber s názvem "Keltové".
Žáci a studenti se v ukázkové hodině
dozvěděli, kdo to byli Keltové, jak válčili Keltové, kdo byli jejich nepřátelé,
jak fungovala keltská rodina, jak vypadal keltský jezdec, jaké bohy uctívali, proč dělali lidské oběti, jaká byla

Výstava obrazů
Jaroslava Bílého
z Olomouce
Od pondělí 11. října 2010 byla otevřena výstava obrazů Jaroslava
Bílého z Olomouce s názvem Architektonické a přírodní motivy.
Námětem této výstavy jsou architektonické a přírodní motivy vyjádřené
jak reálnou, tak abstraktní formou
a taktéž různými formami mezi realitou a abstrakcí. Jsou zpracovány
většinou kresbou, malbou a kolážemi. Autor se začal pozorováním
a fotografováním architektury zabývat při svých procházkách ulicemi
Olomouce a to jak v historickém jádru

posvátná zvířata, kde byl ráj a co se
tam jedlo, co je to torques, proč se
keltským mincím říkalo duhovky, jak
se líčili muži a jak holili, jak vypadal
keltský oděv, jaké svátky slavili, jak
se soustružilo na primitivním soustruhu, kdy začínal keltský rok, jak vypadalo záhrobí, jaký je rozdíl mezi druidy a fili, kam odcházeli mrtví Keltové, jaká zvířata uctívali, co je carnyx
a proč byli keltští hrdinové ševci, jak
se zdobily ženy, jak hodovali Keltové
a co jedli, k čemu sloužilo jmelí, na

jaké kožešině jedli a mnoho dalších
názorných informací o životě slavného lidu, který žil i na našem území.

města, tak na jeho okrajích a panelových sídlištích. Součástí tohoto dokumentování byly také fotografie výloh,
v nichž se odrážejí stavby, které stály za autorovými zády, čímž vznikaly
fotografie, které působí jako koláže a byly podkladem pro další práci. Jde hlavně o prolínání různých
ploch a prostorů a o kompoziční
a barevné vyjádření exteriérů a interiérů různých staveb. Nejde tedy
o nějaké návrhy na realizace staveb
nebo interiérů, ale o čistě výtvarné působení architektonických prvků a motivů. Druhým tématem výstavy jsou
krajiny a přírodní motivy. Autor zobrazuje krajiny buď celé nebo její části,
například stromy, trávu, květiny apod.
Tyto části krajiny jsou někdy zobra-

zeny tak volně, že se jedná vlastně
o abstrakci. Toto abstraktní vyjádření
je inspirováno jak čistě fantazií, tak
dojmy z reálné krajiny. Výsledkem
je pro diváka zajímavé barevné, tvarové a kompoziční sdělení. Výstava
bude otevřena do 12. listopadu 2010
v galerii Vzdělávacího a informačního centra.
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Z akcí MěKS Kojetín
Hubertova jízda
Kojetín 2010
V sobotu 16. října 2010 se za příjemného, trochu chladného, ale
naštěstí nedeštivého počasí konala
v pořadí druhá Hubertova jízda
2010 v Kojetíně, kterou uspořádalo místní Městské kulturní středisko
Kojetín a Svaz chovatelů a příznivců moravského teplokrevníka. Start
i cíl jízdy se odehrávaly na poli
u bývalé farmy Račová. Letošní Hubertovy jízdy se zúčastnilo 36 jezdců na koních, kteří vyrazili na téměř
tříhodinovou trasu, na které bylo
připraveno cca 25 překážek. Lišku představoval Pepan Zahradník
a hlavní lot jel pod vedením mástra
Simči Svitekové. Oběma patří po-

děkování za bezchybné dovedení
všech jezdců do cíle. Tentokrát se
dostavil i větší počet diváků, kteří
neváhali a využili možnosti a po celou dobu jezdce následovali a sledovali z povozů a vleček, které byly
pro ně zdarma k dispozici. Ráno se
všem - jezdcům i divákům podávala
výtečná snídaně (chleba s domácím sádlem, cibulí nebo okurkem,
koláčky, čaj a káva, na zahřátí nechyběla slivovice). Větší přestávka na oběd proběhla v prostorách
myslivecké chaty v Uhřičicích.V cíli
se rozhodovalo o králi honu, který
ukořistil liščí oháňku a také proběhly tři soutěže - amazonky, páni
a soutěž na čas mezi barely.
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Výsledky:
Soutěž amazonek: 1. místo Jana
Mirvaldová, 2. místo Ida Sedláčková, 3. místo Veronika Pešáková.
Soutěž pánů: 1. místo Pepan Zahradník, 2. místo Jarek Hrabal,
3. místo Josef Večerka.
Soutěž mezi barely: 1. místo Vilém
Zatloukal, 2. místo Josef Večerka,
3. místo Pepa Pokora.
Králem honu Hubertovy jízdy
v Kojetíně 2010, který ukořistil liščí oháňku a byl ve jménu Huberta
slavnostně pasován, se stal Tomáš
Kromka z Tvorovic.

Co se všechno jezdcům na trase
přihodilo a semlelo jsme se dozvěděli až večer u Hubertova soudu, kdy byli vyzváni někteří viníci
k obhajobě svých prohřešků, které
spáchali během jízdy.
Vyvrcholením jízdy byla večerní
Hubertova country zábava, která
proběhla v sále Vzdělávacího a informačního centra. Celý večer vyhrávala kapela Šediváci z Přerova,
v programu nechyběly ukázky dovedností s lasem - Honza Krčmař,
show s kolty - Pepan Zahradník
a dovednosti s bičem - Libor Krčmař. Došlo k slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěží dopolední
Hubertovy jízdy a také proběhl Hubertův soud. Na baru se celý večer
podávaly pravé kovbojské speciality (býčí žlázy) z hospůdky Dušana
Meduny.
Naše poděkování patří:
- všem jezdcům a jezdkyním, kte-

ří se Hubertovy jízdy v Kojetíně
zúčastnili a doufáme, že příští rok
zase mezi nás rádi přijedou,
- Svazu chovatelů a příznivců
moravského teplokrevníka, jmenovitě Božence Souškové za
vyřízení povolení konání jízdy
v Kojetíně,
- firmě Agrodružstvo Morava Kojetín, která nám propůjčila pole u Račové,
- Martinu Berčíkovi za volný průjezd
lesem,
- všem, kteří se zasloužili o úspěšné zorganizování Hubertovy jízdy
- jmenovitě Liboru a Honzovi Krčmařovým, Laďovi Gardavskému,
Liboru Krčmařovi st., Pepanu Zahradníkovi a Simči Svitekové, kteří
připravili trasu a překážky k jízdě na
výbornou,
- veterinářce Zuzaně Pekárkové,
která držela po celou dobu konání
veterinární dozor a pohotovost,
- dědovi Laďovi Gardavskému, Laďovi Gardavskému ml. a Jarkovi
Minaříkovi za svezení diváků po
trase,
- Marii Gardavské za koláčky,
- Dušanovi Medunovi za oběd,
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Z akcí MěKS Kojetín
- všem pracovnicím z místního
kulturního střediska a Zdenovi Novákovi, kteří zvládli na výbornou
bezproblémovou organizaci akce,
zajištění zázemí a občerstvovací
stanici při konání jízdy a postarali
se také o večerní country zábavu.
Hubertův zdar!
-svahvíce o akcích MěKS Kojetín na
www.kojetin.cz/meks

Městská knihovna Kojetín informuje...
Týden knihoven
V týdnu od 4. do 10. října 2010
proběhla celostátní akce Týden
knihoven.
Městská knihovna se jako každoročně zapojila řadou svých aktivit.
V pondělí 4. října 2010 uspořádala
exkurzi žáků 9. tříd ZŠ nám. Míru
do oddělení pro dospělé čtenáře

knihovny.
V úterý 5. října 2010 proběhl Den
otevřených dveří - knihovnu navštívila a přihlásila se řada nových
čtenářů, probíhaly soutěže v dětském oddělení „Hra s písmeny“,
„Hádanky a luštěniny“, společnou
návštěvu knihovny absolvovaly
také děti ze školních družin.
Středa 6. října 2010 byla vyčleněna pro exkurzi studentů gymnázia

Městská knihovna v Kojetíně zve všechny příznivce záhad a tajemství
na besedu

FANTASTICKÉ ZÁHADY

se spisovatelem, scenáristou a režisérem

ARNOŠTEM VAŠÍČKEM

ve středu 3. listopadu 2010 v 17.30 hodin
v sále Vzdělávacího a informačního centra
(Masarykovo nám.8, Kojetín)
Vstupné: 30 Kč
Nevysvětlené archeologické objevy naznačují, že minulost naší planety
je daleko tajemnější, než si vůbec dovedeme představit.
Pořad o největších záhadách světa, nadpřirozených jevech
a nevysvětlitelných úkazech doplňují unikátní videozáznamy!
Srdečně zveme všechny zájemce!

do knihovny (kvarta a 1. ročník),
čtvrtek 7. října 2010 pak pro žáky
9. třídy ZŠ Svatopluka Čecha
a pátek 8. října 2010 žákům všech
tříd ZŠ Sladovní do dětského oddělení MěK.
V pátek 8. října 2010 proběhlo setkání neprofesionálních knihovníků střediska Kojetín.
Hana Divilová

Městská knihovna Kojetín
pořádá
22. a 23. listopadu 2010
(pondělí a úterý)

VÝPRODEJ STARŠÍCH
VYŘAZENÝCH KNIH
Výprodej se uskuteční
v přízemí budovy VIC
na Masarykově náměstí 8
(bývalý Okresní dům)
vždy od:
od 9 do 11 a od 12 do 17 hodin
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Z akcí DDM Kojetín
ZK Plastikoví modeláři
Dne 9. října 2010 proběhl v Prostějově - Vrahovicích 36. ročník
soutěžní výstavy plastikových modelářů „Prostějovská 72“, kterého se zúčastnily i děti ze zájmového kroužku DDM Kojetín - Plastikoví modeláři. Všech 6 modelů
se umístilo na stupních vítězů

Patchwork
Už potřetí se setkaly nadšené zájemkyně o tuto zvláštní techniku
sešívání látek. Jedná se o sešívání
malých, různě barevných kousků
tak, že spolu vytvářejí větší geometrické vzory. V dubnu si vyzkoušely
ušít tašku, v září sešívaly proužky
do tvaru chňapky a v říjnu sešívaly
čtverce a vznikaly originální prostírání, polštářky nebo obaly na papírové kapesníky.
Trpělivě se účastnicím kurzu věnu-

Týden otevřených
dveří
Ve dnech 11. - 15. října 2010 nás
navštívilo přes 300 žáků prvního stupně z kojetínských škol.

Doprava a zdraví
Do výtvarné soutěže na téma Doprava a zdraví v rámci Evropského
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a jeden model získal navíc cenu
speciální. Gratulujeme mladým
modelářům - Vítku Piskovskému,
Lukáši Bíbrovi, Ondřeji Mořickému
a Miroslavu Mikulíkovi. Další soutěžní výstava se uskuteční v prosinci v Uherském Hradišti - držte
nám pěsti.
Miloslav Ševeček, vedoucí ZK
je Markéta Pavlíková a pokud máte
některé z vás zájem vyzkoušet si
něco nového, zveme vás na další
setkání v sobotu 27. listopadu 2010

Pochod Slováckými
vinohrady
V sobotu 9. října účastníci pochodu
vyjeli společně autobusy obdivovat
krásy slováckého kraje. Cílem byly
Mutěnice. Někteří si zvolili delší
trasu z Milovic, jiní se procházeli
jen po Mutěnicích. K příjemné procházce přispívalo slunečné počasí,
lahodný burčák, návštěva útulných
sklípků a místní speciality…
od 8 do 12 hodin u nás na DDM Kojetín.

Všichni si prohlédli místnosti na
„novém“ domečku - keramickou
dílnu, víceúčelovou klubovnu,
kancelář, výtvarnou dílnu, klubovnu pro rybáře a modeláře, taneční salónek a bezbariérovou hernu, kde byly připraveny deskové

hry. Po „výšlapu“ do čtvrtého patra je čekala za odměnu oblíbená trampolína, na které si mohly
děti zaskákat. Součástí prohlídky
byla minivýstava prací patchworku a výtvarná výstava Doprava
a zdraví.

týdne mobility bylo nahlášeno 44
výtvarných prací, které byly vystaveny na DDM Kojetín od 17. září
2010 do 26. října 2010. Vítězné

práce byly vybrány odbornou porotou pracovníků z odboru výstavby,
životního prostředí a dopravy MěÚ
Kojetín.
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Z akcí DDM Kojetín
Výsledková listina:
1. kategorie - Předškolní
1. místo: Koťátka
- MŠ Kojetín, Hanusíkova ulice
2. místo: Pastelky
- MŠ Kojetín Hanusíkova ulice
3. místo: Pastelky
- MŠ Kojetín, Hanusíkova ulice

2. kategorie - 1. stupeň ZŠ
1. místo: Družina
při ZŠ Svat. Čecha Kojetín
2. místo: Veronika Horňáková
- ZŠ Svat. Čecha Kojetín
3. místo: Tomáš Koky
- ZŠ Svat. Čecha Kojetín

3. kategorie - 2. stupeň ZŠ
1. místo: Drahomír Doležel
- ZŠ Svat. Čecha Kojetín
2. místo: Alena Martinovská
- ZŠ Svat. Čecha Kojetín
3. místo: Markéta Čipčalová
- ZŠ Svat. Čecha Kojetín

PŘIPRAVUJEME:
od 22. října 2010
Kurz keramiky
- pro dospělé
s Renatou Sedlákovou
- každý pátek od 17.30 hodin,
do konce ledna, 10 lekcí / 800 Kč
3. listopadu 2010
Relaxace s keramickou hlínou
- pro dospělé, každou středu
od 18.15 hodin na OÚ v Polkovicích

5. listopadu 2010
Posviťme si na strašidla
- pochod se světýlky
- začátek v 16.30 hodin na DDM
Svatopluka Čecha 586
od 26. října 2010
Kurz orientálního tance
- pro dospělé s Míšou Krejčířovou
každé úterý 19 - 20 hodin
do konce ledna,10 lekcí / 400Kč

24. listopadu 2010
1. Vánoční čarování
- výroba adventního kalendáře
DDM Kojetín
27. listopadu 2011
Patchwork
s Markétou Pavlíkovou
- šití zvířátek
8 -12 hodin
DDM Kojetín,120 Kč

Poděkování
Vážení spoluobčané, Sdružení nezávislých kandidátů - Kojetín 2010 děkuje všem, kteří nás podpořili ve volbách
do Zastupitelstva Města Kojetín. Historicky první vítězství v komunálních volbách nás těší, ale hlavně zavazuje.
Věříme, že vaši důvěru nezklameme a přesvědčíme i ty, kteří nám svůj hlas nedali. Ještě jednou - velký DÍK!
Jiří Šírek
Děkuji za vaše hlasy, které mi umožní zodpovědně pracovat ve vedení
města.
Jaroslav Bělka, zastupitel Města Kojetína
Občanská demokratická strana, Místní sdružení ODS Kojetín děkuje všem
voličům za projevenou přízeň a poskytnuté hlasy našim kandidátům.
Jan Trávníček
Vážení spoluobčané - voliči,
jménem všech kandidátů České strany sociálně demokratické, zvolených do Zastupitelstva
Města Kojetína pro volební období 2010 - 2014, vám děkuji za vaši podporu a za vaše hlasy.
Věřím, že jednání o spolupráci s ostatními zvolenými zastupiteli, především s vítěznou kandidátkou SNK-Kojetín 2010, dopadnou dobře především pro naše město a jeho další rozkvět.
ČSSD má co nabídnout a její noví zastupitelé jsou připraveni pracovat ve prospěch Kojetína
a přijmout spoluodpovědnost v průběhu celého nového volebního období. Ještě jednou srdečně
díky s přáním krásných dnů.
Mojmír Haupt

Poděkování

sestřičkám Charity Kojetín, MUDr. Pavlu Matouškovi, Mirku Navrátilovi
a řidičům sanitní služby za vzornou službu a péči
o mého tatínka G. Šímu.
Moc všem děkuji za pomoc!
dcera M. Vavříková
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Centrum sociálních služeb informuje
Slaňování
na DPS J. Peštuky
Ve čtvrtek 7. října 2010 se na Domě
s pečovatelskou službou J. Peštuky 1322, Kojetín konalo již podruhé
cvičení Útvaru operativního zásahu
Městské policie Zlín ve spolupráci
s Městskou policií Kojetín.
Útvar operativního zásahu MP Zlín
má 12 členů a zabývá se záchranou osob z výškových budov, při
požárech a jiných krizových situa-

Den seniorů
Centrum sociálních služeb Kojetín pořádalo dne 11. října 2010
oslavu k Mezinárodnímu dni seniorů, který byl vyhlášen na den
1. října. Akce se konala ve velkém sále Hotelu Pivovar a zúčastnilo se jí 84 osob. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno
malé občerstvení a bohatý kulturní program. Setkání zahájilo
pěvecké vystoupení dětí ze ZŠ

cích. Při cvičení na DPS J. Peštuky
došlo k záchraně osoby z balkónu
v 1. a 2. poschodí a slaňování osob
ze střechy DPS.

Cvičení proběhlo
účasti obyvatel.

úspěšně

Sladovní Kojetín. Jako další bod
programu bylo připraveno vystoupení taneční skupiny z DDM
pod vedením Olgy Fidrové. Svým
krásným přednesem zpříjemnila
seniorům setkání Eva Řezáčová
a svým krásným zpěvem všechny
přítomné potěšila Bedřiška Grussová, téměř nejstarší obyvatelka
DPS (88 let). Závěrečné vystoupení mažoretek, které vede Monika Štecová, mělo velký úspěch.
Celé odpoledne všem zpříjemňo-

vala a k tanci hrála hudba pana
Přikryla.
Lenka Slováková

Lenka Slováková

Charita Kojetín - Dům svatého Josefa
PROGRAM NA LISTOPAD 2010

PRO VŠECHNY SENIORY Z KOJETÍNA A OKOLNÍCH OBCÍ
Program mimo stálé aktivity:
úterý 2. 11. 2010 od 12 hodin
Pedikúra
doneste si přezůvky, ručník a 60 Kč
pondělí 15. 11. 2010 od 10 hodin
Lada Kozlíková
Význam cyklistiky
pro naše zdraví
- obzvlášť v seniorském věku
Beseda s olympioničkou,
mistryní světa,
čtyřnásobnou mistryní Evropy
a mnohonásobnou mistryní ČR
v dráhové a silniční cyklistice

22

čtvrtek 18. 11.2010 od 9 hodin
Mše svatá
s umožněním účasti hůře
pohyblivým občanům Kojetínska
- na požádání dovezeme
charitním automobilem.
V případě mrazivého počasí
bude Mše svatá sloužena na Domě
sv. Josefa (bezbariérový přístup)

bez

středa 24. 11. 2010
a pátek 26. 11.2010
od 9 hodin
Výroba
adventních věnců
- nutné přihlásit se předem,
hradíte jen skutečné
výrobní náklady
na adventní věnec

Dovoz a odvoz na programy zajistíme
po předběžné osobní domluvě
nebo na tel. číslech:
581 762 160 a 720 126 475.
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Charita Kojetín - Dům svatého Josefa
TÝDENNÍ PROGRAM
pondělí od 9 hodin:
- lidové, zábavné a biblické tance
- ergoterapie (rukodělná činnost)

Charita Kojetín vás srdečně zve
na besedu s olympioničkou a mistryní světa, cyklistkou

Ladou Kozlíkovou
na téma:

úterý od 9 hodin:
- zdravotní cvičení
- hry na PC pro seniory
- ovládání mobilního přístroje

Význam cyklistiky
pro naše zdraví
obzvlášť
v seniorském věku

středa od 9 hodin:
- sborový zpěv s lidovými písněmi
- hodinka čtení na pokračování,
čtení tisku u kávy

setkání se uskuteční
v pondělí 15. listopadu 2010
od 10 hodin

čtvrtek od 9 hodin:
- setkání u modlitby
- hrajeme divadlo

v Domě svatého Josefa v Kojetíně

pátek od 9 hodin:
- zdravotní cvičení
- promítání filmů, hry, křížovky atd.

Všichni jste srdečně zváni

Ze života katolické farnosti
Milí čtenáři,
listopad provází nevlídné a mrazivé
počasí, které může nadchnout jen
málokoho. Přesto nám právě jedenáctý měsíc skýtá první náznak
toho, že bude lépe. Vstupujeme do
něj sice pochmurnou atmosférou
dušiček, na konci listopadu však
stojí advent a první nedělí adventní,
která letos připadá na 28. listopad,
začíná nejen nový církevní rok, ale
především období přípravy na nejkrásnější svátky roku, na Vánoce,
po nichž se už zima nikdy nezdá tak
nekonečná.
I když to vypadá, že psát o Vánocích teď, na začátku listopadu, je
předčasné, přesto věřím, že toto
zamyšlení není první připomínkou
vánočního shonu - kdo z nás už
nezaslechl v televizi či rádiu první
letošní koledy, kdo ještě letos v obchodech nezahlédl vánoční výzdobu a zboží? Mnoho takových lidí by
se asi nenašlo. „Obchodnický advent“ začíná rok od roku dříve, jako
by prodávající nejraději nastěhovali
vánoční zboží do výloh hned v září,
jakmile uklidí neprodané školní potřeby. Podzim je přece ve srovnání
s Vánoci tak nezajímavý.
Lidem, kteří se na tuto taktiku nechají nalákat, však hrozí nebezpečí,
že pro samý spěch, aby před Váno-

ci všechno stihli, si vlastních svátků ani nevšimnou. Tak dlouho se
nakupuje, gruntuje, balí, schovává
a pak hledá, peče, smaží a zdobí,
až najednou - ani nevíme jak - přijde Štědrý večer, dlouho ukrývané
dárky se rozbalí a „je po svátkách“.
Tento popis je pochopitelně zjednodušený a také dost laciný. Velmi
závažné je ale naopak to, o čem
podobná mentalita svědčí, a sice
o projevené neschopnosti žít přítomný okamžik. Člověk moderní
nemá sebemenší chuť nechat se
svazovat a chová se, jako by si už
podmanil znalost cestování v čase,
především tedy směrem vpřed. Důsledky tohoto smýšlení vidíme všude kolem sebe - už se nenosí spořit
a z úspor si pak pořídit to, co člověk
potřebuje nebo co mu dělá radost,
dnes se nejdřív nakupuje na dluh
a pak shání peníze na splacení.
Podobně lidé přistupují ke vztahům
s druhými: nemají čas na přátelská
setkání a rodinné návštěvy, dokonce ani na výchovu vlastních dětí, nechápou, že pokud neinvestují svůj
čas a úsilí, skutečný vztah nemůže
vzniknout. Pak je najednou pozdě,
ten, komu se dlouho neozvali, už
není, děti dorostou do věku, kdy se
už vychovat nedají.
Právě doba adventní je pro nás

silným mementem, že věci nelze
uspíšit, není možné přeskočit jedno
a rovnou se pustit do druhého. Věděl o tom už autor starozákonní knihy Kazatel, když někdy ve 3. století
př. Kr. píše: „Všechno má určenou
chvíli a veškeré dění pod nebem
svůj čas: Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat… je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas
poskakovat… je čas hledat i čas
ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat… je čas milovat i čas nenávidět,
čas boje i čas pokoje.“ Čtyři předvánoční týdny tady nejsou proto, aby
nám svátky uspíšily, ale aby nabídly
prostor k přípravě. Její nejdůležitější
částí však není úklid ani nákup, ale
právě čas věnovaný druhým lidem,
čas ke zklidnění a ztišení se. Do
ticha adventu pak bude moci zpěv
a jásot Vánoc zaznít tím nejsilnějším hlasem.
Jiří Gračka
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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 2010
1. 11., 8. 11., 15. 11., 22. 11. a 29. 11. 2010 (pondělí)

Duchovní výchova

10. 11. a 24. 11. 2010 (středa)

Modlitby a zpěvy z Taizé

od 13.40 hodin na ZŠ nám. Míru, 5.B

od 18.00 hodin v Husově sboru

1. 11. 2010 (pondělí)

17. 11. 2010 (středa)
Mezinárodní den přímluv a modliteb

Vzpomínková pobožnost v Tovačově
od 15.00 hodin v DS Tovačov (kaple)

2. 11., 9. 11., 16. 11., 23. 11. a 30. 11. 2010 (úterý)

Duchovní výchova

od 12.45 hodin a od 13.40 hodin na ZŠ Sladovní (1. a 8. tř.)

Biblická hodina v Kojetíně
od 16.00 hodin na faře

21. 11. 2010 (neděle)
17. listopad - Den boje za svobodu

7. 11. 2010 (neděle)

Vzpomínkové bohoslužby ve Skalce

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
7. 11. 2010 (neděle)

Vzpomínkové bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

Slavnostní bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

21. 11. 2010 (neděle)

Vzpomínkové bohoslužby v Polkovicích
od 8.15 hodin
(obřadní síň Obecního úřadu)

4. 11., 11. 11. a 18. 11., (čtvrtek)

14. 11. 2010 (neděle)
Památka Bílé hory

Modlitby a zpěvy z Taizé

od 18.00 hodin v Husově sboru

Slavnostní bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

25. 11. 2010 (čtvrtek)
Den Bible a Jana Amose Komenského

Biblická hodina v Kojetíně
od 16.00 hodin na faře
28. 11. 2010 (neděle)
1. Adventní neděle

1. Adventní bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

„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 bez rozdílů vyznání či konfesní
příslušnosti. 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 tuto 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
a předs. Věra Uhrová a Jiřina Páleníková
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Ze sportu
Mistrovství ČR dračích
lodí na dlouhé tratě
se jelo v Kojetíně
V sobotu 25. září 2010 se na řece
Moravě v loděnici Kanoistiky Kojetín
sešli „draci a dračice“, aby bojovali
o mistrovské tituly na dlouhých
tratích. Účast byla bohužel slabší,
ale výkony posádek byly za
příznivého počasí velmi vyrovnané.
Startovalo se na 5 km v kategoriích
			
Premier open 5000
1
Dragonteam Kojetín
2
Novovesští řezníci
3
Dragonteam Kojetín Oldies
4
Výběr Předonín

„Premier Open“, „Premier Women“
a „Premier Mix“ na stejně dlouhé
trati se také utkaly posádky v
kategorii „Grand Prix“. Posádky
kategorie „Fun“ závodily na trati 2
km.
Kojetínské posádky si nechaly
vzít jen jeden titul, a to v kategorii
„Premier Mix“, kde zvítězila
posádka „Devils“ z Ostrožské
Nové Vsi. V kategorii „Grand
Prix“ zvítězila posádka „Ptáček“
a v kategorii „Fun“ společenství U9
průběž.čas

korekce

- Uhřičice a Pod vlivem.
Do příští sezóny se pokusíme tyto
závody uspořádat raději v jarním
termínu, kdy doufáme, že účast
bude větší. Teď jen zbývá všem
kojetínským posádkám popřát
dobrou regeneraci, pernou zimní
přípravu, z které by mohly vzejít
nominace na reprezentaci na
ME klubových posádek v Kyjevě
a také na MS náhradních posádek
v Tampě Bay na Floridě.
Pev

výsledný čas

výsledný čas

pořadí

26:02,4
25:26,2
25:59,0
NS

01:30,0
24:32,4
24:32,4
00:45,0
24:41,2
24:41,2
00:00,0
25:59,0
25:59,0
02:15,0			

1.
2.
3.
4.

Premier woman 5000
1
Wings of the Dragon Kojetín
2
W.I.L.D. of Prague
3
Velký holky KVS

28:28,1
29:32,0
28:15,8

00:45,0
01:30,0
00:00,0

27:43,1
28:02,0
28:15,8

27:43,1
28:02,0
28:15,8

1.
2.
3.

Grand prix 5000
1
Ptáček Kojetín
2
Veteráni Brno
3
Akord Kojetín

27:15,5
26:22,4
27:46,2

01:30,0
00:00,0
00:45,0

25:45,5
26:22,4
27:01,2

25:45,5
26:22,4
27:01,2

1.
2.
3.

Tenisové ozvěny 2010
Oddíl tenisu TJ Sokol Kojetín čítal
v letošním roce 90 členů. I přes letošní počasí, které tenisu moc nepřálo,
se podařilo odehrát několik turnajů.

Veterán Cup 2010 patřil Zdenku
Draveckému. Otočil nepříznivý průběh finále, ve kterém porazil Petra
Formánka 2:1. Na fotografii jsou
předseda oddílu Vladimír Berg,
oba finalisté, 3. hráč turnaje Jiří Šírek a 4. hráč David Indrák

Vítězem 29. ročníku Sokol Cupu se
stal Robert Gamba, který ve finále porazil Zdenka Draveckého 3:0 na sety,
třetí skončil Martin Pištělák, který v zápase o 3. místo porazil Pavla Daňka

Turnaj Koval Cup vyhrál Marek Nesvadba, ve finále zdolal Mirka Polácha, třetí skončil Jan Slovák, 4. Jiří
Šubík

Šmatla Cup patří Martinu Zedníčkovi, vyhrál před Josefem Němečkem, Markem Nesvadbou a Otou
Svobodou

Z tradičního turnaje čtyřher O pohár
místostarosty města - dvojice Igor
Štěpánek a Dušan Meduna
Jiří Šírek
Foto: Zdeněk Sýkora
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Inzerce
Prodám
nebo pronajmu
cihlový byt 3+KK
v kojetíně
v osobním vlastnictví
po celkové rekonstrukci
cena: 750 000 Kč
tel: 720 142 738

Petr Dvořák

SERVIS A PRODEJ
ŠICÍCH STROJŮ

RYCHLE A KVALITNĚ

tel: 603 213 856

AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA
DAVID JUŘEN KOJETÍN
www.autobusy-juren.cz
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telefon:
dispečink

724 999 818

11/10

Kojetínský zpravodaj

Inzerce
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

AGROPODNIKÁNÍ

zaměření: Chov koní  a zvířat

Péče o krajinu (orientace na bioprodukci)

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
zaměření: Pozemkové úpravy a údržba zeleně

Den otevřených dveří: 26. a 27. 11. 2010
telefon: 571 654 392 e-mail: info@szesro.cz; www.szesro.cz

ELEKTROMONTÁŽE
TELEVIZNÍ
A SATELITNÍ
TECHNIKA
Příprava televizních antén na přechod
z analogového na digitální vysílání

PRODEJNA
POTRAVINY VAVŘÍKOVÁ
Kroměřížská ulice

nabízí:
výrobky z Troubecké
hospodářské:

- čerstvá vejce
- houskové knedlíky
- těstoviny

Kojetínská 3881 Kroměříž
573 334 982, 606 156 833
helmkm@helmkm.cz

www.digitalnitelevize-helm.cz

RESTAURACE
MORAVA
PŘIJME
VYUČENÉHO
KUCHAŘE
TEL: 581 76 40 32

PRONAJMU
NOVINOVÝ
STÁNEK
V ULICI
SVATOPLUKA ČECHA
V KOJETÍNĚ

DOHODA JISTÁ
TEL: 581 76 40 32
27

Vítání občánků
V sobotu 16. října 2010 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

David Zahrada

Barbora Zemanová

Adam Vymazal

Filip Šimek

Andrej Miko

Foto: J. Večeřová
Blahopřejeme!

Vzpomínky
Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají...
Dne 7.listopadu 2010
si připomínáme nedožité 74. narozeniny

pana Antonína Kavky
S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami

Ve čtvrtek 21. října 2010
jsme vzpomněli nedožitých 75. narozenin
dlouholetého předsedy Tělovýchovné jednoty Sokol Kojetín

Lubomíra Juřena (Kapitána)
(1935 - 2007)

Jeho život byl spjat s Tělovýchovnou jednotou Sokol Kojetín
a s tělovýchovou vůbec. Byl nejen dlouholetým předsedou
tělovýchovné jednoty, ale také náčelníkem a cvičitelem odboru základní
a rekreační tělesné výchovy (později Sport pro všechny), byl cvičitelem
turistiky, lyžování, pobytu v přírodě, zakladatelem tábora ve Vrážném.
Pracoval jako funkcionář na všech úrovních.
Především však to byl výborný člověk a kamarád.
Čest jeho památce!
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