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Ročník XI Číslo 3 březen 2010 10,- Kč

KojetínsKý
ZPRAVODAJ

1. Měsíc březen je v Kojetíně ve znamení divadla. Kaž-
doročně v polovině tohoto měsíce Město Kojetín a Měst-
ské kulturní středisko Kojetín pořádají Přehlídku amatér-
ských divadelních souborů Divadelní Kojetín. Letos již 
poosmnácté.
2. Divadelní Kojetín proběhne v týdnu od 16. do 21. břez-
na 2010.
3. Jedná se o soutěžní festival, na kterém se prezentují 
městská ochotnická divadla z celé Moravy. Vítěz z koje-
tínské přehlídky postupuje na národní přehlídku Divadel-
ní Děčín, odkud nejlepší soubory míří rovnou na prestiž-
ní přehlídku Jiráskův Hronov.
4. Všechna soutěžní divadelní představení posuzuje od-
borná porota, která také vybírá a nominuje vítěze.
5. V letošním roce se na kojetínské přehlídce představí 
celkem patnáct divadelních souborů - devět je zařazeno 
do soutěžní části a šest vystoupí nesoutěžně.
6. Program slibuje žánrovou různorodost a rozmanitost, 
ale převažovat bude komediální repertoár, který je i di-
vácky žádaný.
7. V rámci přehlídky budou dopoledne místní děti, žáky 
a studenty bavit profesionální divadla, která každoročně 
obohacují festival. Letos to budou Divadélko pro školy 
Hradec Králové, Hoffmannovo divadlo Uherské Hradiště 
a Malá scéna Zlín.
8. Na letošním ročníku se v soutěžní části představí čtyři 

nováčci - DS Václav Zábřeh - Václavov, OS DS Jana 
Honsy Karolinka, Divoch DK Vizovice a Divadlo 6. květ-
na Holešov. Zbylých pět soutěžních souborů nemusíme 
kojetínskému obecenstvu představovat, jedná se větši-
nou o pravidelné festivalové účastníky - domácí DS Ha-
nácká scéna MěKS Kojetín, Divadlo Brod Uherský Brod, 
Divadlo U lípy Ostrava - Zábřeh, Divadlo Štěk a spol. 
Hranice a Divadelní spolek Kroměříž.
9. Festival odstartuje v úterý 16. března 2010 dopoledne 
divadelní pořad pro děti „Divadelní cestopis“. Večer ve 
20 hodin po úvodních slavnostních ceremoniích vystoupí 
Divadlo Dostavník Přerov s komedií „Nejstarší řemeslo 
aneb Natoč ten gramofon“.
Závěrečnou tečku za festivalem učiní po slavnostním 
vyhlášení vítěze v neděli 21. března 2010 DS J. K Tyl 
z Brodku u Přerova s černou komedií „Ryba ve čtyřech“.
10. Festival má i svůj časopis s názvem „Divadelní Koje-
čák“, který během přehlídky tvoří místní studenti a členo-
vé Hanácké scény. Časopis je plný recenzí divadelních 
her, rozhovorů, anket a fotografií. Je distribuován zdar-
ma v hlavním dění festivalu - Sokolovně.
11. Divadelní přehlídka zaručuje kvalitu a vyspělost di-
vadelních souborů, které mnohdy předčí i profesionální 
divadla.

Pokračování na straně: 17
Program přehlídky na straně: 18
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Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín

- vzalo na vědomí zprávu o čin-
nosti Rady města Kojetína, která 
od posledního řádného zasedání 
zastupitelstva města dne 8. prosin-
ce 2009 jednala čtyřikrát - 16. 12. 
2009, 21. 12. 2009, 13. 1. 2010 
a 26. 1. 2010,
- vzalo na vědomí plnění usnese-
ní Zastupitelstva města Kojetína 
ze dne 3. 4. 2007, 19. 6. 2007, 31. 
3. 2009, 8. 9. 2009, 26. 10. 2009 
a 8. 12. 2009,
- vzalo na vědomí informace 
o provedeném posledním rozpočto-
vém opatření č. 18/2009, a to:

příjmy 2 248,75 tis. Kč
výdaje 2 188,75 tis. Kč
financování 60,00 tis. Kč

- schválilo návrh rozpočtu Města 
Kojetína na rok 2010, a to:

příjmy 91 284,32 tis. Kč
výdaje 85 306,72 tis. Kč
financování 5 977,60 tis. Kč

- schválilo návrhy rozpočtů pe-
něžních fondů Města Kojetín, 
a to: Sociálního fondu na rok 2010, 
Ekologického fondu na rok 2010, 
Prevence kriminality na rok 2010 
a Fondu rozvoje bydlení na rok 
2010,
- souhlasilo s rozpočtovým výhle-
dem na roky 2011 a 2012,
- uložilo radě města zabezpečit 
hospodaření Města Kojetína pod-
le schváleného rozpočtu na rok 
2010,
- svěřilo Radě Města Kojetín pra-
vomoc provádět a schvalovat roz-
počtová opatření do výše 500 tis. 
Kč v jednotlivém případě, 
- schválilo rozpočtové opatření 
č. 1/2010 ve výši 800 tis. Kč na po-
skytnutí bezúročné půjčky na pro-
voz Pivovarského hotelu Kojetín s. 
r. o., 
- schválilo uzavření smlouvy 
o poskytnutí bezúročné půjčky 
mezi Městem Kojetínem a Pivovar-
ským hotelem Kojetín s. r. o., 
- neschválilo prodej pozemku ve-
deného ve zjednodušené evidenci 
- původ parcel Pozemkový katastr 
p. č. 6330, o výměře 629 m2 , k. ú. 
Kojetín panu M. Č.,
- neschválilo prodej pozemku 
KN p.č. 6328/1 o výměře 1354 m2, 
pozemku vedeného v ZE - původ 
parcel PK p. č. 6328/1 o výmě-

Zastupitelstvo města Kojetín se na svém 28. zasedání konaném dne 26. ledna 2010 
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:

ře 2386 m2, pozemku vedeného 
v ZE - původ parcel PK p. č. 6328/2 
o výměře 367 m2, pozemku vede-
ného v ZE - původ parcel PK p. č. 
6329/1 o výměře 1543 m2, pozem-
ku vedeného v ZE - původ parcel 
PK p. č. 6329/2 o výměře 1155 m2, 
pozemku vedeného v ZE - původ 
parcel PK p. č. 6325 o výměře 
450 m2, pozemek KN p. č.6325/1  
o výměře 1560 m2, k. ú. Kojetín 
panu R. M.,
- schválilo bezúplatný převod po-
zemků vedených ve zjednodušené 
evidenci - původ parcel Pozemko-
vý katastr p. č. 1163, o výměře 165 
m2 a p. č. 1164, o výměře 164 m2, 
k. ú. Kojetín, z vlastnictví ČR - Po-
zemkového fondu České republiky, 
Husinecká 1024/11a, Praha 3, Žiž-
kov, 130 00 Praha 3, do majetku 
Města Kojetína,
- neschválilo v souladu s ustano-
vením § 84, odst. 2, písm. x) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) a §6, odst. 5, písm a) zá-
kona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon) pořízení Změny č. 6 

Územního plánu sídelního útvaru 
Kojetín,
- uložilo odboru výstavby, ŽP a D 
zohlednit návrh při pořizování no-
vého územního plánu a odpovědět 
v tomto smyslu navrhovateli,
- vzalo na vědomí zprávu o stavu 
veřejného pořádku ve městě, čin-
nost MP a PČR v roce 2009,
- vzalo na vědomí zprávu o čin-
nosti Svazku obcí mikroregionu 
Střední Haná,
- vzalo na vědomí zprávu výborů 
ZM o činnosti za rok 2009: Osad-
ního výboru Kovalovice, Osadního 
výboru Popůvky, Kontrolního výbo-
ru a Finančního výboru,
- schválilo plány činnosti výborů 
ZM na rok 2010, a to: Osadního vý-
boru Kovalovice, Osadního výboru 
Popůvky a Finančního výboru, 
- vzalo na vědomí zápis z jedná-
ní kontrolního výboru ZM ze dne 
14. 1. 2010, zápis z jednání finanč-
ního výboru ZM ze dne 18. 1. 2010, 
- protokol č. 8/2009 - FV o výsled-
ku kontroly, provedené na základě 
schváleného plánu činnosti na rok 
2009 - ŠJ Kojetín.            Jiří Šírek

TAJEMNICE MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN 
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na místo zaměstnance Města Kojetín, zařazeného na pozici 
vedoucího finančního odboru Městského úřadu Kojetín 

Druh práce:
VEDOUCÍ fINANČNÍHO ODBORU

Charakteristika práce:
- řízení finančního odboru se dvěma odděleními

(oddělení účtárny a oddělení správy majetku města),
- zpracování závěrečného účtu města,

- spolupráce při sestavování rozpočtu města,
- spolupráce při přezkoumání hospodaření města 

a při vnějších kontrolách,
- zpracování finančních podkladů pro dotace a úvěry,

- kontrola schvalování finančních operací.

Kvalifikační předpoklady: 
- vysokoškolské vzdělání v magisterském 
nebo bakalářském studijním programu.

Bližší informace lze získat:
Drahomíra Fíková - vedoucí FO, telefon: 581 277 450

e-mail: d.fikova@radnice.kojetin.cz 
a na webových stránkách města: www.kojetin.cz

Termín pro podání přihlášky: do 5. 3. 2010 do 12.00 hodin
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada města Kojetín se na svém 72. zasedání konaném dne 17. února 2010 

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila podmínky pro vyhlášení 
výběrového řízení na místo ředitele 
společnosti Technis Kojetín, s. r. o.
- uložila starostovi města zabezpe-
čit zveřejnění vyhlášení výběrového 
řízení na místo ředitele společnosti 
Technis Kojetín s. r. o., v termínu do 
20. 2. 2010,
- vzala na vědomí zprávu o vyři-
zování stížností a peticí přijatých 
za rok 2009, dle důvodové zprávy 
tisku,
- schválila účetní odpisové plány 
jednotlivých příspěvkových organi-
zací, zřízených Městem Kojetínem 
na rok 2010,
- stanovila všem příspěvkovým 
organizacím zřízeným Městem Ko-
jetínem, jako závazný ukazatel roz-
počtu na rok 2010, dodržení výše 
a účelu poskytnutého příspěvku na 
provoz a příspěvku na pokrytí účet-
ních odpisů, dle schváleného roz-
počtu Města Kojetína na rok 2010,
- schválila rozpočtové opatření 
č. 2/2010 - přesuny,
- souhlasila se zveřejněním zá-
měru prodeje části  pozemku p. č. 
212/2, ost. plocha, v k. ú. Kovalovi-
ce u Kojetína, za účelem vybudová-
ní zahrady,
- souhlasila se zveřejněním zá-
měru prodeje pozemku p. č. 212/7, 
ostatní plocha, o výměře 141 m2, 
v k. ú. Kovalovice u Kojetína, obál-
kovou metodou,
- souhlasila se zveřejněním zámě-
ru prodeje  pozemky p. č. 4942/1, 
ost. plocha, o výměře 10698 m2 

a 4941/1, ost. plocha, o výměře 99 
m2, k. ú. Kojetín, za účelem pěsto-
vání rychle rostoucích kulturních 
dřevin - japonský topol, na dobu 
neurčitou,
- uložila Komisi životního prostředí 
a zemědělství RM předložit na jed-
nání RM 3/2010 stanovisko k pro-
deji výše uvedeného pozemku,
- schválila vnitřní směrnici, která 
stanoví cenu pro zpoplatnění věc-
ných břemen zřizovaných na po-
zemcích ve vlastnictví Města Kojetí-
na, pro účely umístění nadzemních 
či podzemních vedení inženýrských 
sítí (zejména vodovodu, kanalizace, 
elektřiny, plynu, telekomunikací), 
kterou se bude RM řídit při rozho-
dování o zpoplatnění výše uvede-

ných věcných břemen,
- souhlasila se zveřejněním zámě-
ru bezúplatného převodu  pozemků 
p. č. st. 1041/2, zastavěná plocha, 
o výměře 123 m2, p. č. st. 1041/3, 
zast. plocha, o výměře 11 m2, p. č. 
694/2, ost. plocha, o výměře 33 m2, 
p. č. 649/3, ost. plocha o výměře 209 
m2,  k. ú. Kojetín, z vlastnictví Města 
Kojetína do vlastnictví Olomoucké-
ho kraje, hospodaření Gymnázia  
Kojetín, Svatopluka Čecha 683, 
za bezúplatné převedení vybavení 
sportovního areálu skateboardin-
gového hřiště na části pozemku 
p. č. 7058, ost. plocha, v obci 
a k. ú. Kojetín, z vlastnictví Olomouc-
kého kraje, hospodaření Gymnázia 
Kojetín, Svatopluka Čecha 683, do 
vlastnictví Města Kojetína,
- souhlasila se zveřejněním zá-
měru prodeje pozemku p. č. st. 
165, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 26 m2, v k. ú. Kovalovice 
u Kojetína,
- souhlasila se zveřejněním zámě-
ru prodeje:
- budovy č. p. 595, zastavěná plo-
cha a nádvoří, postavené na po-
zemku p. č. st. 424/2 a  pozemku 
p. č. st. 424/2, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 215 m2,
- budovy bez čísla popisného, po-
stavené na p. č. st. 1579 a pozem-
ku p. č. st. 1579, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře cca 155 m2,
- pozemku p. č. 424/6, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 134 m2

pozemku p. č. 609/6, zahrada, o vý-
měře 118 m2 ,
- pozemku vedeného ve zjednodu-
šené evidenci - původ parcel EN 
p. č. 623, o výměře cca 34 m2, vše 
v obci a k. ú. Kojetín,
- uložila odboru MIM zajistit infor-
mační schůzku samosprávy domu 
č. p. 1259, 1260 v Nové ulici a firmy 
BASPRO s. r. o. Kopřivnice, za úče-
lem projednání záměru vybudování 
obchodního centra,
- vzala na vědomí informaci o plá-
nované výstavbě (FVE) fotovolta-
ické elektrárny v Kojetíně, v areálu 
bývalého cukrovaru ES ČR,
- uložila vedoucímu odboru MIM 
projednat se zástupcem firmy SO-
LAR 6 s. r. o., Praha 10, úhradu 
věcného břemene a poskytnutí 

kompenzace - příspěvku na rozvoj 
města Kojetína ve výši 600 tis. Kč,
- souhlasila se zveřejněním zámě-
ru prodeje budovy bez čp/če, ob-
čanská vybavenost, postavené na 
pozemku p. č. st 1437 a prodejem 
pozemku p. č. st. 1437, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 16 m2, 
k. ú. Kojetín,
- trvala na vyklizení a předání bytu 
č. 4, Padlých hrdinů 816, Kojetín, 
Kojetín I - Město, nájemci k datu 
30. 4. 2010,
- schválila nájemcům bytu č. 3, 
Padlých hrdinů 817, Kojetín, Kojetín 
I - Město,  výpověď nájmu z bytu dle 
§ 711 odst. 2 občanského zákoní-
ku, s tří měsíční výpověďní lhůtou, 
s povinností pronajímatele poskyt-
nout přístřeší, pro hrubé porušení 
nájemní smlouvy, kdy neoprávněně 
odebírali elektrickou energii z roz-
vodné skříně umístěné mimo byt, 
tuto poškodili a způsobili tak vlastní-
kovi nemovitosti škodu, která bude 
vymáhána samostatně,
- schválila ukončení nájmu bytu 
č. 2, Padlých hrdinů 818, Kojetín, 
nájemcům k datu uplynutí sjedna-
né doby nájmu z důvodu hrubého 
porušení nájemní smlouvy, kdy 
neoprávněně odebírali elektrickou 
energii takovým způsobem, že 
ohrožovali i nájemce okolních bytů 
nebezpečím vzniku požáru případ-
ně nebezpečím úrazu elektrickým 
proudem,
- trvala na vyklizení a předání bytu 
č. 2, Padlých hrdinů 976, Kojetín ná-
jemkyní v termínu do 28. 2. 2010,
- vzala na vědomí Zprávu o činnosti 
Školní jídelny Kojetín, příspěvkové 
organizace, za rok 2009,
- vzala na vědomí kalkulaci cen 
stravného ve Školní jídelně Kojetín, 
příspěvkové organizaci, na období 
březen 2010 - únor 2011,
- vzala na vědomí Výroční zprávu 
Městského kulturního střediska Ko-
jetín za rok 2009,
- schválila plán činnosti Městského 
kulturního střediska Kojetín na rok 
2010,
- vzala na vědomí informace 
o činnosti Centra sociálních služeb 
Kojetín, příspěvkové organizace za 
rok 2009,
- schválila pronájem nebytových 
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Z jednání Rady Města Kojetín
prostor v objektu polikliniky v Koje-
tíně, č. p. 1373, ul. 6. května, Koje-
tín, Kojetín I - Město, v k. ú. Kojetín, 
okres Přerov, o výměře 28,50 m2, 
MUDr. Viktoru Charbutovi za úče-
lem rozšíření oční ambulance, na 
dobu neurčitou od 1. 3. 2010,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru ve výši 2.000 Kč na činnost 
Sdružení občanů se zdravotním po-
stižením přerovského regionu ALFA 
HANDICAP, místní organizace Ko-
jetín, v roce 2010,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru ve výši  3.000 Kč Petru Dvo-
řákovi na částečné pokrytí nákladů, 
spojených s realizací mezinárodní 
taneční soutěže Chance 2 honor, 
konané 24. 4. 2010,
- schválila poskytnutí peněžitého 

daru ve výši 3.000 Kč Centru setká-
vání, o. s., Přerov jako příspěvek na 
sociální služby (úhradu provozních 
nákladů) v roce 2010,
- schválila změnu organizační 
struktury Městského úřadu Kojetín 
ke dni 1. 7. 2010,
- zrušila odbor majetku a investic 
města MěÚ Kojetín, včetně oddě-
lení správy majetku, ke dni 1. 7. 
2010,
- převedla ke dni 1. 7. 2010 výkon 
agend odboru majetku a investic 
města na odbor VŽPD a finanční 
odbor,
- zřídila ke dni 1. 7. 2010 oddělení 
účtárny a oddělení správy majetku 
na finančním odboru,
- zrušila provozní oddělení odboru 
vnitřních věcí, školství a kultury ke 

dni 1. 7. 2010,
- převedla ke dni 1. 7. 2010 výkon 
mzdové agendy z odboru vnitřních 
věcí, školství a kultury na odbor fi-
nanční,
- uložila tajemnici MěÚ Kojetín za-
bezpečit realizaci organizačních 
změn ke dni 1. 7. 2010.
- schválila vyřazení automobilu  
AVIA, inv. č. 7194200028, rok vý-
roby 1981, rok pořízení 1996, cena 
179.066 Kč, pro potřeby města ne-
využitelný, způsob likvidace - pro-
dejem,
- schválila připojení Města Kojetí-
na k mezinárodní kampani „Vlajka 
pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky 
na budově Městského úřadu Koje-
tín dne 10. 3. 2010.

Jiří Šírek

Informace pro občany
Sociálně-finanční 
poradna informuje
Sociálně finanční poradna při unii 
seniorů v Olomouci nabízí slevy 
pro seniory a držitele průkazů tp, 
ztp, ztp-p. Mohli byste upřesnit  
o jaké slevy se jedná a kde může-
me získat přesnější informace?
Ano, poradna spolupracuje s občan-
ským Sdružením soc. a fin. pora-
den ČR, které mapuje možnost slev  
v ČR, nejen od státu, ale také na 
trhu v oblasti pojišťovnictví, energií, 
telekomunikací, plynárenství, kde se 
může ušetřit tisíce korun. Dále po-
radna vyjednává konkrétní slevy pro 
klienty soc. finanční poradny přímo  
v regionu Olomouce jako je např.  
sleva pro seniory a invalidní na 

pedikúře, kosmetice, na stravné, 
v prádelnách, na jednotlivé zájezdy 
apod.
Klienti poradny mohou také požádat 
o bezplatnou službu jako je vyřízení 
dopisu na úřad, napsání reklamací 
na počítači, sociálně slabí spoluob-
čané si mohou také bezplatně jed-
nou za týden zavolat na úřad nebo 
k lékaři. Poskytuje se servis na vy-
světlení faktur.

V poradně se klienti můžou do-
zvědět i o prevenci před půjčkami  
a exekucemi?
Ano, ve spolupráci s krajským úřa-
dem se budeme snažit poradit lidem 
jak v prevenci před zadlužením, tak 
i při postupu, když už lidé problém  
s exekucí mají, je třeba se nebát  

a poradnu co nejdříve navštívit  
a zástupce poradny může poradit  
a nasměrovat klienty správným 
směrem a ušetřit obrovské peníze 
pro domácnost.

Budou Vaše rady z poradny pra-
videlně v tisku?
Ano, vítáme možnost pravidelných 
rubrik, kde se budeme věnovat jed-
notlivým tématům, které by naše 
čtenáře mohli zajímat.

Kde Vás naši čtenáři najdou?
Každé úterý na ulici Jungmannově 
25 v Olomouci, v sídle Unie seni-
orů od 9.00 do12.00 hodin popř. 
na tel. čísle: 739 113 115, e-mail: 
f inancniporadna@seznam.cz, 
www.socfinporadnycr.cz.        

Rada města Kojetína
VYHLAŠUJE  VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na  pozici  
ŘEDITELE SpOLEČNOSTI TECHNIS KOJETÍN spol. s r. o.

Kvalifikační předpoklady:
- VŠ vzdělání a praxe 3 roky nebo středoškolské vzdělání

a praxe 5 let v řízení většího organizačního celku
požadavky pro výkon funkce:

- vzdělání s technickým nebo ekonomickým zaměřením - výhodou,
- schopnost řídit kolektiv a koordinovat práci podřízených,

- zkušenosti v řízení pracovního kolektivu do 30 osob,
- dobré komunikační schopnosti,

- vysoké pracovní nasazení,
- znalost práce s PC na uživatelské úrovni,

- řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení osobního vozidla
- koncepce rozvoje společnosti Technis Kojetín spol. s r. o.

Předpokládaný termín nástupu: 
květen 2010    

Termín pro podání přihlášek:
17. březen 2010 - 12.00 hodin                                             

 
Bližší informace:

Město Kojetín
Masarykovo náměstí 20

752 01 Kojetín
Ing. Mojmír Haupt, starosta

telefon: 581 277 400
e-mail: m.haupt@radnice.kojetin.cz

nebo na webových stránkách
města:

www.kojetin.cz
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Došlo do redakce
Sousedský bál 
v Uhřičicích

Začala plesová sezóna, ženy oprá-
šili své taneční róby a muži obleky. 
V pátek 22. ledna 2010 uspořádal  
v Uhřičicích v kulturním sále svaz 
skautů a skautek Junák z Kojetína 
za spolupráce ostatních pořadatelek 
2. Sousedský bál. K poslechu hrála 
skupina Duo Sunset  z Bystřice pod 
Hostýnem. Hudebníci roztancovali 
nejen mladší ročníky na písničky od 
skupin jako jsou například ABBA, 
Boney M a další. Zazněly ale i lido-
vé písničky, na  které si zatancovaly 
s radostí starší ročníky a například 
čardáš nebyl pro nikoho překážkou 
v tanci. Letos přichystaly organizá-
torky pro zpestření kulturní vložku. 
Jako břišní tanečnice z pohádek 
Tisíce a jedné noci roztančily celý 
sál. Po velkém aplausu si účastníci 
plesu vyžádali u tanečnic přídavek.
Uvidíme, co si pro nás připraví příš-
tí rok. Po další sérii písniček násle-
dovalo losování bohaté tomboly, za 
kterou bych touto cestou ráda po-
děkovala všem sponzorům. Po celý 
večer bylo zajištěno občerstvení. 
Mé díky patří všem, kteří pro tuto 
zdařilou akci udělali maximum.

Marie Šestořádová

Starosta města Kojetín
vás zve na

29. zasedání Zastupitelstva města Kojetín,
které se uskuteční 

v úterý 30. března 2010 od 15.00 hodin
v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Masarykovo náměstí 8. Kojetín
program:

  1. Hospodaření města za rok 2009, závěrečný účet
  2. Vyhodnocení rozpočtového provizoria
  3. Zpráva o stavu pohledávek města k 31.12. 2009
  4. Zpráva HIK - vyhodnocení inventarizace majetku města
 - rok 2009
  6. Zpráva o realizaci investičních akcí v roce 2009 a o přípravě 

investičních akcí na rok 2010
  7. Zpráva o výsledku hospodaření s bytovým fondem v roce 2009
  8. Poskytnutí dotací podle § 85 zákona o obcích
  9. Zpráva o činnosti ŠJ Kojetín za rok 2009
10. Zpráva o činnosti MěKS Kojetín za rok 2009, plán práce MěKS 

na rok 2010
11. Výroční zpráva o činnosti CSS za rok 2009

                                                                 Mojmír Haupt, starosta města

  

Informace pro občany

příjem daňových
přiznání pracovníky 

fÚ přerov
na MěÚ Kojetín

Pracovníci Finančního úřadu 
v Přerově budou ve dnech

29. března 2010 (pondělí)
a 31. března 2010 (středa) 

v době od 8.00 do 17.00 hodin

přijímat

DAňOVá pŘIZNáNÍ
od poplatníků

v prostorách
zasedací místnosti Městského 

úřadu v Kojetíně
- přízemí budovy radnice,

Masarykovo náměstí 20, Kojetín.
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Nosní mandle - nadměrný, t.j. pa-
tologický růst tkáně lymfadenoidní, 
uložené na zadní stěně a klenbě 
nosohltanu. Lymfadenoidní tkáň se 
patologicky zvětšuje pravděpodob-
ně z dráždění opakovanými infek-
cemi nosu a nosohltanu. Vyskytují 
se už ve věku kojeneckém, hlavně 
ve věku dětském a někdy přetr-
vávají až do adolescence, ba i do 
věku dospělého, nebyly-li včas od-
straněny.
Příznaky se dělí na místní a celko-
vé.
Místní příznaky: 
a) Svým uložením tvoří překážku 
nosnímu dýchání. Dítě si při dýchá-
ní pomáhá otevřenými ústy, takže 
vzduch není v nosních průduších 
ani zvlhčován, ani oteplován, ani 
očištěn od prachu.
b) Jsou sídlem infekce. Při jakém-
koli zesílení infekce nebo oslabení 
organismu vzplane místní infekce 
a postupuje buď vpřed nebo dolů 
anebo do stran.

c) Je utlumena nosní rezonance při 
mluvení - řeč zní přidušeně, huh-
ňavně a zejména nosovky jsou po-
stiženy, takže např.“m“ zní jako „b“, 
„n“ jako „d“.
d) Dítě si navykne při otevřených 
ústech vysunovat jazyk i při vyslo-
vování zejména jde-li o sykavky.
e) Dítě nemůže při jídle dýchat no-
sem, akt jídla je mu nepříjemný, od-
mítá jíst.
Celkové příznaky - důsledky sníže-
né až znemožněné aktivace noso-
plicních reflexů pro omezené nosní 
dýchání:
a) Dýchací pohyby jsou méně vy-
datné, hrudník se nevyvíjí správně, 
oplošťuje se, páteř se křiví.
b) Povrchním dýcháním se přivádí 
málo vzduchu, tedy i málo kyslíku; 
na nedostatek kyslíku je kromě sr-
dečního svalu zvlášť citlivý centrální 
nervový systém. To má nepříznivý 
vliv na nervově - duševní výkonnost 
- dítě je unavené, nepozorné, bez 
zájmu apod.

c) Omezeným dýcháním trpí i vý-
živa všech tkání. Proto se děti cítí 
být slabé, bledé, bývají menšího 
vzrůstu, duševně i tělesně méně 
výkonné.
d) Spánek není prohloubený, dítě 
je nevyspalé, nepozorné, popř. pře-
kompenzuje nezájem nápadnou 
hravostí a tzv. zlobením. Usínání 
bývá provázeno neuvědomělým 
pocitem dušení a z toho nočním 
děsem. Spánek je povrchní, reflexy 
vyprazdňovací nejsou dostatečně 
utlumeny, vzniká noční pomočová-
ní.
Výskyt:
- u dětí předškolního věku  a u škol-
ních začátečníků asi v 18%,
- u žáků zvláštních škol asi v 25%.
Pedagogické důsledky: dítě mívá 
bolesti hlavy, je neschopné se 
soustředit na hry, popř. na učení. 
Ve škole je nepozorné, má špat-
ný prospěch, nereaguje přiléha-
vě na výzvy, má unavený výraz 
obličeje a otevřená ústa, je bledé 

Došlo do redakce
Stalo se již tradicí, že součástí pro-
gramu Kojetínských hodů je setkání 
rodáků a spolužáků - pětasedmde-
sátníků. Tato setkání každoročně 
organizuje Komise pro občanské 
záležitosti Rady města Kojetín. 
Pětasedmdesátníci jsou slavnost-
ně přijati v obřadní síni Městské-
ho úřadu Kojetín starostou města, 
kde po krátkém kulturním pořadu 
a blahopřání, obdrží drobný dárek 
a pamětní list, připomínající jim ten-
to významný den. Po ukončení pro-
gramu v obřadní síni přecházejí do 
hotelu Pivovar, kde setkání pokra-
čuje slavnostním obědem a volnou 
zábavou, která je ve znamení vzpo-
mínek na uplynulá léta.
Setkání pětasedmdesátníků dne 
16. srpna 2009 se týkal také dopis, 
který v těchto dnech obdržel staros-
ta města Mojmír Haupt a z něhož 
vyjímáme:
„Zúčastnil jsem se setkání rodáků 
ročníku 1934 v obřadní síni MěÚ 
Kojetín dne 16. srpna 2009 v rám-
ci Kojetínských hodů, kterými jsme 
byli opravdu nadšeni. Děkuji za 
perfektně organizačně zvládnuté 
setkání v obřadní síni a vámi připra-
vený program. Při odjezdu z Kojetí-

na jsem hodnotil krásně upravenou 
a vydlážděnou Růžovou ulici a pak 
hledal siluetu cukrovaru, ale ke své-
mu údivu jsem viděl jen upravenou 
zelenou plochu. V cukrovaru totiž 
působil můj děda a tatínek.
Z rodného Kojetína jsem „propu-
toval“ svým povoláním přes Olo-
mouc, Lázně Jeseník a Přerov až 
do Ostravy. Přesto se hrdě hlásím 
ke Kojetínu.
Díky vám za vaše porozumění 
a práci pro nás seniory. Jen ten, kdo 
dělal něco podobného to může plně 
ocenit a proto klobouk dolů před 
vámi, kteří jste to vše při spolupráci 
organizačně schopných osob orga-
nizovali.

Knihu - sborník „Kojetín v promě-
nách času“ pokládám za největší 
dárek od vás a prostřednictvím vás 
poděkujte prosím všem třem redak-
torům, kteří mravenčí pílí poskládali 
vysoce zajímavé a vytvořili tak reli-
éf našeho Kojetína. Vysoce oceňuji  
a jistě nejen já - práci , kterou od-
vedli a za kterou jim zvlášť vřele 
děkuji. Ač mne nikdo nepověřil jako 
mluvčího všech oslavenců, věřím, 
že by se k tomu všichni přidali.
Přeji městu Kojetínu i vám, vážení 
představitelé, mnoho dalších pra-
covních úspěchů, nápadů, financí 
a hlavně realizací skvělých myšle-
nek.“

Vlastimil Voříšek

Nosní mandle



3/10 Kojetínský zpravodaj

7

Došlo do redakce

Rubrika zdraví - 4. díl
Redukční hubnoucí kúry
Jsou speciálně zaměřené na sní-
žení váhy při obezitě nebo při nad-
váze. Redukční hubnoucí kúry se 
zpravidla kombinují s úpravou jídel-
níčku, ušní akupunkturou a obno-
vením správného pH organismu.
Při dodržování všech pokynů klient 
jednak redukuje váhu, detoxikuje si 
organismus a také si zlepšuje řadu 
biochemických metabolických po-
chodů. Při redukčních hubnoucích 
kúrách pozorují klienti snížení vy-
sokého krevního tlaku, snížení cho-
lesterolu, snížení vysoké hladiny 
kyseliny močové a cukru.
Redukční kúře předchází konzul-
tace ve smyslu čínské medicíny 
spolu s vyšetřením vzorku moči 
a rozborem množství tukové tkáně 
v organismu.

Monitorování tělesné stavby lid-
ského těla
Monitorování tělesné stavby lidské-
ho těla je zaměřeno na přesném 
změření množství tělesného tuku, 
viscerálního tuku, BMI a kosterního 
svalstva.
Díky tomuto měření získáváme co 
nejpřesnější údaje o metabolických 
pochodech našeho organismu.
Výsledky, které získáme, nám jsou 
schopny naznačit, zda u nás nepro-

bíhají  metabolické pochody zpo-
maleně a zda již například nemáme 
předpoklady pro rozvíjející se vyso-
ký cholesterol, vysoký krevní tlak, 
cukrovku, ztučnění jater, či postiže-
ní srdečně - cévní soustavy.
Monitorování tělesné stavby lid-
ského těla provádím při redukčních 
kúrách a při poradenství v oblasti 
zdravotního životního stylu.

Omlazovací techniky obličeje
Jsou specifickým odvětvím tradiční 
čínské medicíny. Metoda je součás-
tí anti - aging medicine (medicína 
zaměřena proti stárnutí) a nazývá 
se Yang Sheng Fa - metoda výživy 
života.
Omlazovací technika je zaměřena 
nejvíce na odstranění a vyhlazení 
vrásek na obličeji.
Nicméně je také účinná u povadlé 
pleti v obličeji, u syndromu dvojité 
brady, u kruhů pod očima, při váč-
cích pod očima, u pigmentových 
skvrn v obličeji (chloasmata, me-
lasmata apod.), při mastné a citlivé 
pleti.
Techniky využijeme také jako pod-
půrnou pomoc při různých kožních 
onemocnění, jako je například rosa-
cea (růžovka), seboroická dermati-
tida, akné a perorální dermatitida 
(ev. periorbitální).

Jak se vrásky vytvoří?
Vrásky můžeme definovat jako růz-
ně hluboké kožní rýhy, které jsou 
způsobené změnami v kůži i pod-
kožní tkáni.
Na vzniku vrásek se podílí mnoho 
faktorů. Obvykle vznik vrásek přisu-
zujeme věku, protože čím více stár-
neme, tím méně je kůže hydratova-
ná, vysychá a zvrásňuje se.
Z moderního pohledu je tvorba vrá-
sek vyvolávána mnohými faktory, 
jako jsou např. negativní vliv UV zá-
ření (volné radikály narušují sekreci 
buněk, tvořících kolagen), vysouše-
ní kůže, špatná životospráva nebo 
i mimika tváře.
Nejdelší a nejhlubší vrásky jsou 
hluboké více než 0,05 mm.
Omlazovací technika se provádí 
po předchozí konzultaci za pomocí 
čínské medicíny.
Doba ošetření je zpravidla 1 až 2 
hodiny a celkový počet ošetření se 
odvíjí od stupně postižených vrásek 
(obvykle jedno až šest sezení). Vý-
sledky se zpravidla dostavují již po 
prvním ošetření.
Příprava klienta:
- před návštěvou je nutností odstra-
nění make-upu (odlíčení a odstra-
nění rtěnky).

Milan Peterka, přírodní terapeut
www.milanpeterka.cz

a slabé. Pro uvedené příznaky bývá 
jako slabomyslné nezřídka přiřazo-
váno do zvláštní školy. Proto učitel, 
když zjistí u žáka uvedené známky, 
k nimž patří též zavřená huhňavost, 
neukvapí se v posouzení dítěte  

a doporučí, aby lékař, eventuelně 
rodiče zařídili odborné vyšetření  
a ošetření. 
Ošetření je poměrně jednoduché - 
operativní odstranění. K doléčení 
patří navodit u dítěte speciálně - pe-

dagogickými metodami zdravé nos-
ní dýchání, dodržovat zavřená ústa 
a správně vyslovovat jednotlivá slo-
va.                         Cit.: Miloš Sovák

Alena Hodanová Peprná
klinický logoped, Poliklinika Kojetín

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych alespoň touto ces-
tou poděkovat Radku Tomšicovi  
a Městské policii Kojetín za rych-
lou, obětavou, profesionální 
a hlavně lidskou pomoc, kterou 
mi poskytli, když jsem byl napad-
nut volně pobíhajícím psem. Celá 
událost se stala v sobotu 30. led-
na 2010 v Kojetíně. Nebýt jejich 
zásahu, pravděpodobně by došlo 
k trvalému poškození mého zdra-
ví, není vyloučeno, že by se stala 
tragédie.              Pavel Tejchman

pOJEĎTE S NáMI
na největší metalovou slavnost
SONISpHERE fESTIVAL

Letiště Mimoň - sobota 19. června 2010
Poprvé v historii společně

METALLICA, SLAYER
MEGADETH, ANTHRAX

Mastodon, Heaven & Hell
!Účast světových kapel potvrzena!
Cena vstupenky: 1.690 Kč (stání)

2.390 Kč (stání u pódia)
Cena dopravy: 500 Kč

Autobus i vstupenky zajistíme!
proto se hlaste již nyní:

Městské kulturní středisko Kojetín - Sokolovna
telefon: 581 76 20 46, 774 001 405
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Tomáš Garrigue Masaryk 1850 - 2010
Před dvaceti 
lety, v měsí-
cích  březnu 
a dubnu roku 
1990, se ko-
naly v Ko-
jetíně dvě 
v ý z n a m n é 
akce, které 
po dlouhé 

době obyvatlům města zase při-
pomněly osobnost tvůrce česko-
slovenského státu a jeho prvního 
prezidenta Tomáše Garrigua Ma-
saryka. Byla to výstava „T. G. Ma-
saryk a Kojetín“, která byla otevře-
na v předvečer 7. března 1990 a 
přinášela doklady nejen o životě a 
díle prezidenta Masaryka, ale také 
o jeho návštěvách Kojetína. Druhou 
významnou událostí na počátku 
roku 1990 bylo obnovení základů 
pro pomník prezidenta T. G. Masa-
ryka v Kojetíně. Výsledkem této ini-
ciativy bylo nejen obnovení základů 
pro pomník, ale také realizace a 
odhalení samotného pomníku prv-
ního československého prezidenta, 
ke kterému došlo 7. května 1993.
(Bylo to již čtvrté odhalení sochy 
TGM v Kojetíně. Dílo T. G. Masa-
ryka uctili obyvatelé Kojetína také 
tím, že po něm pojmenovali své 
hlavní náměstí).
Život a dílo Tomáše Garrigua Ma-
saryka, této nejvýznamnější osob-
nosti československých (českých) 
moderních dějin, neustále přitahuje 
naši pozornost. Vždyť s jeho jmé-
nem je spjat nejen vznik, ale i budo-
vání, moderního československého 
státu, který byl zákonitým a novodo-
bým navázáním na odedávný vývoj 
naší státnosti a počátkem cesty do-
vršení dávného odkazu naší národ-
ní minulosti a jejich demokratických 
a humanistických tradic.
Životní dráhu Tomáše Garrigua 
Masaryka, stanovenou léty 1850 
- 1937, můžeme rozdělit do čtyř ob-
dobí.
První období je charakterizováno 
poznáváním světa, studiemi. Začí-
ná ve škole v Hodoníně, v Čejkovi-
cích, v Hustopečích. Pokračuje na 
gymnáziu ve Vídni, kde v roce 1872 
maturuje, pokračuje na vídeňské 
univerzitě, kterou ukončil v roce 
1876 a na univerzitě v Lipsku.
Druhé období Masarykova života 

je obdobím učitele, vědce, politika, 
bojovníka za pravdu. V roce 1882 
přichází na obnovenou českou Uni-
verzitu Karlovu. Zakládá vědecký 
časopis Atheneum. V roce 1886 se 
dostává do sporu o pravost Rukopi-
sů. Je zvolen poslancem, vystupuje 
proti antisemitismu.
Třetí období - to je doba první svě-
tové války. Doba boje proti Rakous-
ku - Uhersku, doba boje za samo-
statný český - československý  stát. 
Dne 18. prosince 1914 tajně odjíždí 
do ciziny, aby zde politickou a orga-
nizátorskou činností usiloval o napl-
nění naší státnosti.
Čtvrté období jeho života, to je obdo-
bí kdy stál v čele československého 
státu. Začíná vlastně 14. listopadu 
1918, kdy byl revolučním Národním 
shromážděním zvolen preziden-
tem republiky. Z emigrace přijel na 
území republiky 20. prosince 1918 
a 21. prosince složil slib preziden-
ta republiky. Do funkce prezidenta 
republiky byl zvolen ještě třikrát. 
Abdikoval v roce 1935. U příležitos-
ti jeho 80. narozenin v roce 1930 
Národní shromáždění přijalo zákon 
„T. G. Masaryk zasloužil se o stát“. 
Zemřel v Lánech 14. září 1937.
Působení Tomáše Garrigua Masa-
ryka bylo mnohostranné a hluboce 
se dotklo všech oblastí našeho vě-
deckého, politického a kulturního 
života. Zasáhlo vědy sociální, histo-
rii, sociologii, literaturu i filozofii, náš 
vývoj politický i existenci mravní 
a náboženskou.
Hned po příchodu do Prahy Masa-
ryk hledal smysl našich dějin a obje-
vil jej na linii nábožensko - křesťan-
ské reformace, od Husa a husitství 
po českobratrství a Komenského. 
Na tuto linii, podle jeho názoru, na-
vázaly snahy českého osvícenství 
a národního obrození, od Dobrov-
ského až k Palackému.  Masaryk se 
cítil jejich pokračovatelem a dovrši-
telem.
Masaryk hledal také dějinný smysl 
naší kultury a spatřoval jej v boji 
o vzdělanost člověka, o svobodu 
jeho myšlení a jednání.
Masaryk byl také velkou mravní 
osobností své doby. Mravní odpo-
vědnost vždy a ve všem určovala 
jeho veřejné konání, jako historika, 
filozofa,  politika. Masaryk ztělesňo-
val v národním životě své doby hlas 

svobodného a nezcizitelného svě-
domí. Odtud plyne i jeho nesmírná 
autorita. Dovedl dát českému ná-
rodnímu životu nový směr.
Masaryk byl člověk náboženský 
a nábožný. Svou mravní inspira-
ci zdůvodňoval ze své víry v Boha 
a z příkazu Boží vůle.
T. G. Masaryk byl zakladatelem 
naší demokratické státnosti. De-
mokracie mu byla obecnou životní 
formou. Žít demokraticky znamena-
lo pro něj splňovat svoji humanitu, 
to je lidskost. Masaryk kladl důraz 
na „výchovu k demokracii“ a mys-
lel tím především výchovu mravní, 
nedovedl si demokracii představit 
bez mravní odpovědnosti občana 
i politika. Masaryk chápal demo-
kracii jako „cestu, metodu“ ke stále 
svobodnější a lidsky plnější společ-
nosti.
Inspiruje-li nás dnes osobnost 
T. G. Masaryka, tak je to především 
osobnost bojovníka za ideály huma-
nity a demokracie. Jeho myšlenky 
by pro nás měly být  zrcadlem, kte-
ré odráží zda usilujeme o naplňo-
vání ideálů humanity, demokracie 
a sociální spravedlnosti a zda naše 
cesta je v souladu s těmito ideály.

V pátek 5. března 2010 v 10.00 
hodin budou položeny květiny 
k pomníku TGM v Kojetíně.

Od 8. března 2010 do 16. dub-
na 2010 bude otevřena výstava 
k výročí Tomáše Garrigua Masa-
ryka v galerii Vzdělávacího a in-
formačního centra v Kojetíně.

František Řezáč
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Anketní otázka měsíce
Anketní otázky položily kolemjdoucím občanům města Kojetína studentky 
místního gymnázia Yvona Hübnerová a Hana Stavová.
Otázky: 1. „Už jste slyšel(a) o tom, že se letos opět uskuteční přehlídka 
      amatérských divadel?“
  2. „Chystáte se divadlo navštívit?“

Michaela Alexová; 17 let
1. Vím, že se tyto akce konají kaž-
dým rokem a pravidelně se účast-
ním.
2. I tento rok uvažuji o tom, že diva-
dlo navštívím.

františek Kopp; 62 let
1. Ne, neslyšel. Přestože pravidel-
ně odebírám Kojetínský zpravodaj, 
této informace jsem si nevšiml.
2. Asi se půjdu na nějaké  předsta-
vení podívat.

Karolína Látalová; 20 let
1. Počítala jsem s tím, když se pře-
hlídka amatérských divadel koná 
každoročně.
2. Pokud bude nějaké zajímavé 
představení, půjdu se podívat.

Tereza Kotusová; 16 let
1. Nevím o tom nic.
2. Teď, když už jsem se o tom do-
zvěděla, půjdu i s kamarády.

Bronislav Bobiš; 35 let
1. Ano, slyšel jsem.
2. Pokud budu mít čas, zajdu se na 
amatéry podívat.

Nesquik; 10 let
1. Tak si tady ležím na poličce 
a zaslechl jsem dvě paní, které si 
o přehlídce povídaly.
2. Doufám, že mě někdo přihodí do 
tašky a budu se moci této akce zú-
častnit.

Centrum sociálních služeb
prezentace sociálně
fiančních poraden
Ve čtvrtek 28. ledna 2010 se ve 
Víceúčelové klubovně a na DPS 
J. Peštuky konala prezentace Ob-
čanského sdružení sociálně finanč-
ních poraden ČR. Prezentaci vedla 
zástupkyně Občanského sdružení 
paní Selucká, která přítomné se-
známila s činností Občanského 
sdružení a nabídkou služeb a čin-
ností, které poskytují. Mezi nejdůle-

žitější činnosti organizace patří po-
moc při zajištění právního poraden-
ství, pomoc při řešení zadluženosti 
a hrozbě exekuce, pomoc při ře-
šení problému se splácením půj-
ček, slevy energie, slevy pojištění 
vozidel pro držitele průkazu ZTP 
aj. Všechny služby jsou klientům 
poskytovány zdarma. Obou pre-
zentací se zúčastnilo 30 seniorů, 
kterým byly zodpovězeny veškeré 
jejich otázky.
 Slováková Lenka
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Mateřská škola Kojetín

Informace o nové třídě
v MŠ

Již druhým rokem se potýkáme 
s problémem nedostačující kapa-
city mateřské školy. Po několika 
jednáních se zřizovatelem se do 
koncepčního záměru města Kojetín 
dostal požadavek navýšit kapacitu 
MŠ.
Po vystěhování MěDDM z budovy 
Masarykovo 52 budeme mít mož-
nost využívat celou budovu pro po-

třeby MŠ. 
Celá akce bude probíhat ve dvou 
fázích. V současné době se začí-
nají realizovat přípravy související 
s projektovou dokumentací, jež za-
hrnuje úpravy prostor pro MěDDM 
Kojetín v části budovy ZŠ Svat. Če-
cha.
V okamžiku, kdy budou potřebné 
prostory stavebně upraveny, se 
MěDDM bude moci přestěhovat do 
nových prostor v přístavbě ZŠ.
Další projekt bude řešit úpravy 
uvolněných prostor po MěDDM 

v budově na Masarykově nám. 
vpravo dole v přízemí, kde by po 
potřebných stavebních úpravách 
měla být od 1. září 2010 otevřena 
další třída pro děti z mateřské školy. 
Máme tedy před sebou období zvý-
šeného pracovního úsilí, jednání 
a vyřizování, stěhování a zařizová-
ní, nicméně věříme, že vše proběh-
ne dle stanoveného harmonogramu 
a 1. září 2010 přivítáme v nových 
prostorách třídy naše další před-
školáčky.              Ivana Krčmařová

ředitelka MŠ

Únor v Mateřské škole
Kojetín
Hned 2. únor byl pro děti z před-
školních oddělení velkým zážit-
kem. Zúčastnily se sportovního 
dopoledne v tělocvičně na ZŠ 

Svat. Čecha pod názvem „Zimní 
olympiáda“. Vedoucí školní druži-
ny Alice Stonová všechny přítom-
né přivítala a seznámila s progra-
mem. Děti dostaly kartičky a svoji 
zdatnost prokazovaly v různých 
disciplínách: lezení po žebřinách, 
chytání rybiček na udici, skákání 
na rehabilitačních míčích, háze-
ní kroužků na cíl. Na jednotlivých 
stanovištích dětem pomáhali žáci 
ZŠ. Za splnění úkolu dostaly děti 
do svých kartiček tiskátka a na zá-
věr byly všechny odměněny malou 
sladkostí a diplomem. Děkujeme 

Alici a jejím pomocníkům za hezké 
dopoledne!
V zimě to mají zvířátka těžké. Je 
hodně chladno a když napadne 
sníh, zvířata nemohou tak snadno 
najít potravu. Na cestu do polí ke 
krmelci, s baťůžky plnými dobrůtek 
se vydaly děti z oddělení „Paste-
lek“. Cestou pozorovaly zvířecí 
stopy ve sněhu, poletující vrány, 
zasněžené stromy a keře. Odmě-
nou pro ně bylo, že mohly vidět 
v dálce zajíce či bažanty. S vese-
lou náladou se vracely zpět do ma-
teřské školy.
Letošní zima je na sníh velmi štěd-
rá. Děti z oddělení Srdíček oslavily 
sněhovou nadílku jako opravdoví 
„Sněhuláčci“. Nejen že se těšily na 
zimní radovánky a na stavění sně-
huláků, ale naučily se také spoustu 
písniček a básniček o sněhulácích.
Vytvořily si také třídního sněhu-

láčka „Mrkvičku“. Ve „Sněhulácký 
den“ přišly všechny děti v bílém ob-
lečení a nechyběly jim ani nosíky 
a hrnce na hlavě. Bylo to dopoled-
ne plné her a soutěží zakončených 
sladkou tečkou. Děkujeme všem 
rodičům za vzorovou spolupráci!
V pondělí 22. února za námi přijeli 
herci z divadla „Tramtarie“ v Olo-
mouci s pohádkou „Polízanice 
malé čarodějnice“. Byla to veselá 
pohádka napsána na motivy ve-
černíčka o malé čarodějce a ha-
vranovi Abraxasovi.
K tradicím naší mateřské školy pa-
tří karneval. Všichni se nejvíc těši-
li na poslední únorový týden, kdy 
proběhl karneval na obou MŠ. Děti 
si za pomoci učitelek vyzdobily tří-
dy, namaskovaly se do svých při-
pravených masek a karneval mohl 
vypuknout. V každé třídě byly při-
praveny zábavné soutěže: prolé-
zání strašidelným pytlem, myší zá-
vod, skákání v pytli. V závěru jsme 
si společně zatancovali a každý za 
svoji šikovnost dostal diplom a ně-
jakou dobrůtku.
A co nás čeká v březnu? Těšíme 
se na pohádku v podání divadla 
„Kouzelník“, navštívíme sál So-
kolovny Kojetín, kde děti zhléd-
nou pohádkový příběh „Křemílek 
a Vochomůrka“ v rámci divadelní 
přehlídky. Připravujeme také „Den 
otevřených dveří“, který se bude 
konat ve čtvrtek 25. března 2010 
v obou budovách mateřské školy.
„Únor bílý, pole sílí“ -  říká přísloví, 
ale my už doufáme, že se s námi 
zima pomalu rozloučí a koneč-
ně se o slovo přihlásí jaro. Takže 
všem přejeme slunečné první jarní 
dny. 

Vedení MŠ Kojetín
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ZápIS
DO MATEŘSKÉ

ŠKOLY
se bude konat

ve čtvrtek 1. dubna 2010
od 9 do 15 hodin v budově

MŠ Kojetín, Hanusíkova 10. 
S sebou si přineste:

občanský průkaz a rodný list dítěte.
Zápis je pro děti, které nastoupí 

do MŠ od září 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.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Pro všechny budoucí předškoláčky a jejich rodiče,

ale i pro všechny příznivce naší MŠ
budou dveře Mateřské školy otevřeny

ve čtvrtek 25. března 2010
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“ bude také připravena
VÝTVARNá DÍLNA,

kde si děti za pomoci svých rodičů
mohou vyrobit malé překvapení.

Těší se děti a paní učitelky.
Jste srdečně zváni!

Informace k zápisu
dětí do Mateřské školy 
Kojetín
1. Místo a dobu zápisu stanovuje 
ředitelka MŠ po dohodě s obcí, při-
čemž místo, datum a dobu zápisu 
zveřejní způsobem v místě obvyklým 
(§34, odst. 2   zákona č. 251/2004 
Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném    
vzdělávání - školský zákon).
2. Mateřská škola zajišťuje před-
školní vzdělávání pro děti zpravi-
dla ve věku od tří do šesti let.
Ředitelka školy rozhoduje o: přije-
tí dítěte do MŠ, popř. o stanove-
ní  zkušebního pobytu dítěte (§34 
zákona č. 251/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělávání 
- školský zákon)   
3. Zákonní zástupci přihlašují své 
dítě (jež dovrší 3 roky ke dni ná-
stupu = 1. 9.) k docházce do MŠ 
pro následující školní rok formou 
zápisu: 
- Rodiče přijdou i s dítětem, vyzved-
nou si pořadový lístek a dle pořadí 
poté vyplní přihlášku k zápisu do 
MŠ, kde uvedou i své individuální 
požadavky.
- Při zápisu předloží platný občan-
ský průkaz a rodný list dítěte. Je 
nutno také doložit, že je dítě řádně 
očkováno. Tuto skutečnost si ověří 

škola u dětských lékařek dodateč-
ně. 
- Při přijímání ředitelka MŠ po do-
hodě se zákonným zástupcem sta-
noví dny a délku docházky do MŠ 
v těchto dnech. Ze strany MŠ Ko-
jetín nebude délka docházky nijak 
omezována, děti budou přijímány 
jakožto celodenní. Faktickou dél-
ku docházky - např. na 4 hodiny 
denně, či 5 dnů v měsíci (pro účely 
zákona č. 117/1995 Sb.) si budou 
muset rodiče hlídat sami.
- Kritéria pro přijímání dětí:
Přednostně jsou k 1. 9. do MŠ přijí-
mány děti s trvalým bydlištěm v Ko-
jetíně, a to v pořadí:
- děti s odkladem školní docházky 
a děti 5 - 6 leté, (tedy poslední rok 
před vstupem do ZŠ),
- dále dle věku od nejstaršího až do 
naplnění kapacity školy.
K zaměstnání rodičů se nepřihlíží, 
jelikož tato informace v době zá-
pisu nemusí být shodná se situací 
v době nástupu dítěte 
do MŠ.
Děti mladší tří let 
(ke dni nástupu 
= 1. 9. 2010) budou při-
jímány následovně:
- výjimečně pouze od 
zaměstnaných rodičů,
- ty, jež dovrší tři roky 
nejpozději do prosince 
2009 pokud bude volná 
kapacita školy,

- děti  jež dovrší 3 roky až od led-
na následujícího roku nelze k 1. 
9. z důvodu nízkého věku přijímat 
(§ 34 odst. zákona č. 251/2004). 
V průběhu  škol. roku  lze (v době, 
kdy dítě dovrší 3 roky) podat žádost 
o přijetí dítěte a pokud bude volná 
kapacita školy, dítě může být přija-
to.
4. O přijetí dítěte do mateřské 
školy k 1. 9. běžného roku roz-
hodne ve správním řízení ře-
ditelka MŠ dle kritérií pro při-
jímání dítěte do MŠ. Zákonný  
zástupce obdrží tedy nejpozději do 
1 měsíce od podání přihlášky roz-
hodnutí, zda je, či není dítě přijato.
Toto rozhodnutí si mohou vyzved-
nout zák. zástupci dítěte osobně 
v kanceláři MŠ, případně jim bude 
doručeno do vlastních rukou.
Do jedné třídy v MŠ Kojetín lze za-
psat nejvýše 27 dětí, přičemž cel-
ková kapacita  - 158 dětí nesmí být 
překročena.                                                                                                    

Ivana Krčmařová, ředitelka MŠ

Mateřská škola Kojetín
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Den učitelů
Konec  března (přesněji 28. břez-
na) je čas, kdy si všichni přísluš-
níci stavu učitelského připomínají 
Den učitelů. Tento den je vyhlášen 
jako památný díky nezapomenu-
telné historické osobnosti - Janu 
Ámosu Komenskému. Jeho odkaz 
je dodnes velice aktuální a slouží 
jako vzor pro moderní vzdělávání 
v řadě zemí světa.
Je mi proto líto, že se v poslední 
době vytrácí přirozený a velice uži-
tečný kontakt mezi školou a spo-
lečností. Podpora vzdělání je stále 
více jenom teoretická v rovině slibů, 
ale skutečné zázemí pro podporu 
všech užitečných aktivit vedoucích 
k výchově člověka pro novou dobu 
je minimálně podporované. Vůbec 
není jednoduchý neustálý souboj 

Jedete lyžovat?
potřebujete půjčit

lyžařskou
nebo snowboardovou 

výzbroj?

SRPŠ při ZŠ nám. Míru 83

půjčuje lyžařskou
a snowboardovou 

výzbroj všem zájemcům.
Cena za komplet 

je od 50 do 80 Kč za den.
Bližší informace

na telefonním čísle:  731 483 561

o zajištění alespoň nejzákladněj-
ších podmínek počínaje provozem 
(teplo, energie, …), kdy se pohybu-
jeme v prostředí bez předem sta-
novených pravidel (náklady rostou 
někdy skokově) se zdroji, které již 
několik let stagnují (provozní pro-
středky), nebo se dokonce snižují 
v řádech desítek procent (učební 
pomůcky). A to ještě nebyla ekono-
mická krize. Situaci pomáhají na-
pravovat fondy Evropské unie. Ale 
uspět v soutěži není jednoduché 
(bez podpory zřizovatele je to ne-
reálné), stojí za takovým projektem 
spousta práce nad rámec základ-
ního poslání - vzdělávání. 
Ale učitelé jsou vesměs lidé ne-
zdolní, kteří přes všechna úskalí 
obětují své profesi čas (nejen ten 
viditelný), ale mnohdy i zdraví. Pře-
sto se snaží zvládat vše s maximál-

ním úsilím o co nejlepší výsledek. 
Často si na své vyučující vzpome-
nou naši absolventi po přechodu 
na další školy, kdy najednou mají 
porovnání a vybaví se jim rady do 
života předané na základní škole. 
Taková odezva  je pro všechny tou 
nejpříjemnější odměnou, a pokud 
člověk potká svého bývalého žáka, 
který se hlásí a připomene někte-
rou historku, je to náplast na duši.
Přejeme mnoho zdraví a štěstí 
nejen našim pedagogům, ale sou-
časně také našim správním za-
městnancům, kteří patří do týmu 
dotvářejícího atmosféru každé 
školy. Věříme, že budoucnost bude 
přece jenom příznivější a usnadní 
všem nelehkou a velice odpověd-
nou práci.

Za vedení školy
Zdeněk Šípek

Zápis na naší škole

Ve čtvrtek 4. února a v pátek 
5. února 2010 se uskutečnil na naší 
škole zápis žáků do prvních tříd. 
Přípravou žila celá škola a patro-
nát si tradičně převzaly učitelky I. 
stupně, tentokrát vedené Barbo-
rou Pešovou a Jitkou Juračkovou. 
Servisní služby (doprovod, obsluha 
techniky) zajistili dobrovolníci z řad 
žáků našich devátých tříd i správ-
ních zaměstnanců. Potřebné infor-
mace mohli zájemci získat z našich 
webových stránek nebo místního 
tisku (Kojetínského zpravodaje).

Poděkování patří i všem rodičům, 
kteří zapsali své dítě na naši ško-
lu. Projevili nám tak velikou důvěru, 
kterou jistě nezklameme. Celkem 
budeme v novém školním roce 
otevírat dvě první třídy. Rodičům, 
kteří žádají o odklad školní docház-
ky, nabízíme ve spolupráci s PPP 
v Přerově odborné vyšetření dítěte 
přímo na naší škole.
Nezbývá než všem zúčastněným 
popřát do nastávajícího času (před 
nástupem do školy) jeho příjemné 
prožití, aby začátek nové etapy ži-
vota (toho školního) byl co nejhlad-
ší.

Za vedení školy Zdeněk Šípek
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Nová školní dílna 

Již několik let jsme na naší škole 
nevyučovali ve školní dílně praktic-
ké činnosti. Od 2. pololetí letošního 
školního roku je tomu jinak.
Školní dílnu jsme přestěhovali do 
jiných prostor a díky šikovnému 
školníkovi panu Mikuláčkovi opravili 
a natřeli nábytek do dílny, zakoupili 
jsme nové nářadí a ostatní potřeby 
zhruba za 35.000 Kč. Praktická vý-

uka je zahrnuta i v našem školním 
vzdělávacím programu, při volbě 
povolání klademe důraz na správný 
výběr řemesel u žáků, kteří nejsou 
studijními typy, vybrat si správné 
řemeslo je určitě dobrou volbou pro 
život.
Domníváme se, že práce ve školní 
dílně bude přínosem pro naše žáky, 
vždyť přibít hřebík, něco opravit, 
uřezat dřevo a pilovat, se může ho-
dit každému v běžném životě.

Zejména kluci projevují o tento 
předmět zájem a těší se, že si něco 
užitečného vyrobí.
Dílnu budou využívat zejména žáci 
6. a 7. roč. v praktických činnos-
tech, ale i žáci 1. stupně.
Díky obětavému rodiči panu Zavře-
lovi a Střednímu odbornému učiliš-
ti v Tovačově jsme získali i nějaký 
materiál na výrobky.
 

Olga Odehnalová, ředitelka školy 

Karnevalový rej masek
ve školní družině
Na středu 10. února jsme se všichni 
moc těšili, protože jsme měli v plá-
nu uspořádat si karneval.
Už od rána jsme zdobili naši družinu 
a nemohli se dočkat až to vypukne. 
Některé masky jsme si už dopředu 
vyrobili vlastnoručně. Když jsme se 
vrátili z oběda, patřičně posilnění, 
mohlo vše začít.
Tančili jsme, soutěžili a nasmáli 

Zábavné dopoledne
pro předškoláky

jsme se scénkám, které si perfekt-
ně připravili Adam Ston, Jan Šver-

dík a Patrik Mirvald. Bezvadně jsme 
se vyřádili a pobavili.

Alice Stonová

Zábavné dopoledne pro předškolá-
ky na ZŠ Kojetín Svatopluka Čecha  
připravila paní vychovatelka Alice 

Stonová  za pomoci žáků 9. roční-
ku.
Pro děti byly připraveny různé sou-
těže, kterých se s nadšením účast-
nily. Odměnou jim byl diplom za spl-
něné  disciplíny a sladkost. Dětem 
se u nás ve škole líbilo.

Olga Odehnalová
ředitelka školy 

JOSEfOVSKá
ZáBAVA

hraje skupina
„ESMERALDA“

pátek 19. března 2010
ve 20.00 hodin
Kulturní dům
v popůvkách

Srdečně zvou pořadatelé
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Gymnázium Kojetín
Výsledky soutěží
V poslední době proběhlo na gymná-
ziu několik soutěží v oboru humanit-
ních věd, rádi bychom vás seznámili 
s výsledky, abyste vítězům, pokud je 
znáte, mohli poblahopřát osobně:

Olympiáda v českém jazyce
I. kategorie (žáci tercie a kvarty):
1. místo D. Okruhlicová (V4)
2. místo K. Kavulová (V4)
3. místo J. Mlčoch (V3)

II. kategorie (vyšší gymnázium):
1. místo P. Francínek (V7)
2. místo K. Beneš (V7)
3. místo M. Nováková (4.r.)

Celkem se soutěže zúčastnilo přes 
30 žáků, vítězové postupují do okres-
ního kola, které se koná v březnu.
Mladý Demosthénes (soutěž je 
zaměřena na komunikační doved-

nosti)
I. kategorie (prima a sekunda):
1. místo M. Borovičková (V2)
II. kategorie (tercie, kvarta):
1. místo: Klára Ligurská (V4)

Obě žákyně se zúčastnily i regionál-
ního kola; Klára Ligurská je jednou 
z potenciálních adeptek postupu do 
krajského kola.

Recitační soutěž (cílem akce je 
vzbudit zájem studentů o kulturu 
mluveného projevu a poezii obec-
ně)
I. kategorie (prima, sekunda) - bylo 
uděleno jen 1. místo
1. místo Alexandra Hájková (V2)

II. kategorie (tercie, kvarta)
1. místo Lenka Gardavská (V3)
2. místo Klára Ligurská (V4)
3. - 4. místo Jana Macourková a Lu-
cie Matějčková (V4)

A abychom také podali konkrét-
ní důkaz o šikovnosti našich žáků 
a studentů, přikládáme slohovou 
práci Mariky Novákové, studenty 
4. ročníku naší školy (práce byla 
součástí Olympiády v českém jazy-
ce):

Marika Nováková
Kdybych měla křídla…
Kdybych měla křídla, letěla bych ke 
hvězdám?
Řídím se heslem:  „Když už člověk 
jednou je, tak má koukat, aby byl, 
a nemá se snažit být tím, co není.“ 
Podstatou lidství není pachtit se 
celý život za nereálným snem. Pře-
sto to spousta lidí nechápe, a tím 
pádem stráví život honem za chi-
mérou své nesplnitelné představy. 
Na jednu věc ale zapomínají.
Anděla křídla nedělají.
U metra jsem nedávno potkala mla-
dou ženu. Držela v ruce peněženku 
a zběsile pobíhala davem ve sna-
ze najít majitele. Ať jsem se dívala 
jakkoliv, nezahlédla jsem ani jediné 
bílé pírko. Ne, ta žena určitě andě-
lem nebo alespoň vzorem anděla, 
který v sobě máme zafixovaný už 
od dětství, nebyla. Pro ostatní lidi to 
byla jen zmatená osoba pobíhající 
davem. Jedné rodině možná za-

III. kategorie (vyšší gymnázium)
Pamětní list dostali Karel Beneš (V7) 
a Hana Küchlerová (2. ročník)

Lenka Gardavská a Klára Ligurská 
postupují do okresního kola, které 
se koná koncem února.

Dějepisná olympiáda (soutěž  
v dějepisných znalostech - ten-
tokrát od pravěku po Zlatou bulu 
sicilskou přemysla Otakara 
I. - určená pro žáky tercie kvarty)
1. místo Dominika Okruhlicová (V4)
2. místo Lenka Gardavská (V3)
3. místo Lukáš Knob (V4)

Dominika Okruhlicová společně 
s Lenkou Gardavskou postoupily 
do okresního kola, kde se Domini-
ka umístila na pěkném 5. - 6. místě 
a Lenka na 18. - 19. místě z celko-
vého počtu 41 žáků základních škol 
a gymnázií.

-em-

chránila Vánoce.
Nepotřebuji tedy křídla, abych byla 
anděl. Nepotřebuji je k létání. Můžu 
si je nechat vytetovat jako módní 
doplněk patřící k mému stylu. Třeba 
mi je člověk, kterého miluji, nakreslí 
fixou na záda na důkaz toho, že se 
se mnou cítí jako v nebi. I v písních 
zpíváme „Spread your wings“ nebo 
„Wings of love“. A dokonce existu-
je i britská rocková skupina Wings. 
John Lennon se asi spletl, když zpí-
val „All you need is love“, protože 
dneska všichni touží po křídlech.
Co bych tedy dělala, kdybych stála 
před Bohem nebo někým podob-
ným a on mi řekl: „Mé dítě (dcero, 
hříšnice, Mariko...), dávám Ti to, po 
čem ostatní jen touží.“ 
Řekla bych: „Nech si svá křídla, ne-
potřebuji je.“
„Proč nechceš můj dar, který Ti 
umožní dotknout se hvězd?“
„Per aspera ad astra, Bože,“ odpo-
vím.
„Ale bez křídel se hvězd nikdy ne-
dotkneš!“
„Nemusím se dotýkat hvězd, chci 
se dotýkat lidí, věcí, cítit vůně, mi-
lovat, být milována. Moje máma je 
anděl a křídla nepotřebuje. V mých 
očích je to ta nejvyšší bytost.“
„To jsem jako neslyšel,“ odpoví 
a usměje se tak, jak se Bůh usmívá. 
„Takže ty tvrdíš, že lidé nepotřebují 

křídla?“
„Právě naopak. Už je mají.“
„O tom bych něco věděl, nemys-
líš?“
„Mají je v sobě. Ne na zádech, ale 
v srdci. Schopnost milovat, cítit, 
vnímat, nám je dává. Když vím, kdo 
jsem, mám je.“
„A kdo jsi? Bez křídel!“ ptá se po-
hrdavě. 
„Jsem anděl všedního dne,“ odpo-
vím.

A protože se studentům práce na 
téma Kdybych měl/měla křídla… 
skutečně moc povedly, doufáme, 
že si naše „andělská“ zamyšlení 
nenecháte ujít ani příště.

-em-
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Labestra
Labestra - láska beze strachu, tak 
zní vysvětlení podivného slova v ti-
tulku, které je oficiálním názvem 
sbírky uspořádané za účelem získá-
ní peněžitých prostředků k zajištění 
preventivní činnosti Společnosti pro 
plánování rodiny a sexuální výcho-
vu. No  a protože se jedná o lásku, 
je zřejmé, proč byl pro sbírku určen 
termín kolem svátku sv. Valentýna 
– ano, mějme se rádi, milujme se a 

množme se, ale zodpovědně, bez-
pečně a zdravě.
Děkujeme všem, kteří naše pro-
dávající zmrzlé studenty vyslechli 
a beze strachu jim svěřili dvacetiko-
runu, za niž obdrželi pohled se sr-
díčkem. Částka ve výši téměř 6 000 
Kč  je společně s dalšími finančními 
prostředky vybranými v celé Čes-
ké republice určena na bezplatné 
anonymní poradenství, na pomoc 
školám v oblasti sexuální výchovy 
a výchovy k partnerským vztahům 

a další související aktivity. 
V rámci školy jsme k osvětové akci 
připojili i projekt, v němž měli žáci 
oslovit své rodiče a prarodiče a ze-
ptat se jich, jak se zaláskovali oni 
a zda se mají rádi dodnes - důka-
zem jejich lásky je koneckonců i to, 
že lavice našeho gymnázia nezejí 
prázdnotou…

-em-
Pro inspiraci nabízíme čtenářům 
pár příběhů, v nichž hlavní roli hraje 
láska:

Gymnázium Kojetín

pozvánka na Veřejnou akademii 2010

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

ve čtvrtek 4. března 2010 v 17.00 hodin
v sále Sokolovny Kojetín.

V programu uvidíte a uslyšíte mimo jiné komorní sbor 
Prima nota, dále hudbu a tanec různých žánrů,
umělecký přednes textu, studentské divadlo.

Letos si studenti opět sami vytvořili a nastudovali
úsměvnou jednoaktovku ze „života hmyzu“

a pohádkových bytostí. K vrcholným číslům bude jistě 
patřit vystoupení Dáši Nosálové s doprovodnou kapelou.
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 20 Kč.
V předstihu si ji lze zajistit ve škole nebo prostřednictvím

našich studentů nebo koupit na místě.

Srdečně zvou studenti a učitelé Gymnázia Kojetín.
Za organizátory akce Miroslav Matějček
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Městský dům dětí a mládeže Kojetín
Diskotéka pro děti
Čtvrtek 28. ledna 2010 odpoledne 
- to byl čas na oslavu. Pro některé to 
byla oslava krásného vysvědčení, 
pro druhé oslava 3 dnů volna. Polo-
letní prázdniny jsou tu a co s nimi? 
Jdeme si zatančit, vyblbnout se 
- zasoutěžit, popovídat s kamarády. 
Jdeme na diskošku. Soutěže, svítí-
cí náramky, sladkosti a slosovatel-
né vstupenky to byla zábava až do 
podvečera. Dnešní den je u konce 
a zítra? Zítra jedeme na hory.

Petra Otáhalová

Lyžování s Domečkem
V lednu a únoru proběhly lyžařské 
výlety, na kterých se děti učily lyžo-
vat a jezdit na snowboardech. Zdat-
nější lyžaři si užívali bílé pokrývky, 
o kterou není letos nouze.
Začínali jsme 23. ledna 2010 vý-
jezdem na Troják, kde přes velké 
mrazy, které u nás panovaly, bylo 
krásné slunečné počasí .
Další výlet proběhl o pololetních 
prázdninách, v pátek 29. ledna 
2010. Tentokrát jsme vyjeli do Kou-
tů nad Desnou, které se nachází 
v Hrubém Jeseníku. Kromě sjez-
dovky, která umožňuje lyžování po-
kročilým tak i začátečníkům, si děti 
oblíbily přilehlý snowpark, kde si 
mohly vyzkoušet své dovednosti.
Na  sobotu  6. února 2010 si děti  
připravily masky a hurá na karneval. 
Na svahu v Koutech nad Desnou 
se proháněli  čerti, vodníci, princez-

Valentýnský karneval 
na ledě
Je nedělní sluníčkové odpoledne  
14. února 2010. Takové odpoledne 
se dá prožít různě - u nedělní po-
hádky, u PC, s knížkou v posteli, na 
horách anebo v přírodě. Kdo přišel 
na rybník „Na hrázi“,  tak toho určitě 
nelitoval. Všechny účastníky valen-
týnského karnevalu na ledě přivítala 
taneční muzika, na ledě se proháně-
ly různé masky- čertíci, kovbojové, 
princezna, kočička a další posta-
vičky z pohádek. Kdo se neodvážil 
bruslit, mohl se jen volně klouzat - 
místa bylo dost. Do zábavných her 
a soutěží se zapojili rodiče i děti. 
Mnoho legrace jsme prožili např. při 
„živém“ curlingu, při soutěžích na 
bobech a talířích i při tanečních kre-
acích na bruslích. Někteří stáli popr-
vé na bruslích - a přesto předváděli 
skvělé figury. V průběhu odpoledne 
nám svůj taneční um předvedly děti 
z tanečních kroužků Kvítko a Street-
dance. Krásnou zimní pohodovou 
atmosféru dotvářel i teplý valentýn-
ský čajík a nedělní štrúdl.
Pokud se vám s námi líbilo, tak zase 
někdy příště... a nejen na ledě.
Poděkování patří pracovníkům 

ny a jiné pohádkové bytosti. Celý 
den nás provázela příjemná hudba 
z produkce místního DJ. Překva-
pením pro všechny účastníky byla 
na svahu umístěná káď s teplou 
vodou, do které se účastníci mohli 
ponořit. Přiznávám, že z naší po-
četné skupiny nikdo tento zážitek 
nevyzkoušel, ale během dne se 
jeden místní odvážlivec postaral 
o zábavu všech okolních.
13. února 2010 - krásný den - Svá-
tek Sv. Valentýna- a my opět na ly-
žích. Bylo to skvělé, sluníčko, třpyti-
vý snížek - romantika, jaká k tomuto 
svátku náleží.

Jana Hrušáková

veřejné služby při MěÚ Kojetín za 
pomoc při úpravě ledové plochy 
a firmě Technis za technické záze-
mí.                                     -měddm-

Akce na březen 2010
 1. 3. 2010

Vyhlášení soutěže ke Dni země
„MÍSTO, KTERÉ MáM RáD

- MáM RáDA“
provedení  jakoukoliv výtvarnou

technikou (i fotografie) a zpracování 
z libovolných materiálů.
Všechna díla odevzdejte

do pátku 9. 4. 2010 na MěDDM.

6. 3. 2010
HANáCKá pÍSNIČKA

okresní kolo postupové soutěže 
ve zpěvu hanáckých písní

pro děti 6 - 15 let 

15. 3. 2010
pŘETAHOVANá  

OPEN GAMES - PC turnaj

16. 3. 2010
VÝUKOVÝ KERAMICKÝ

pROGRAM pro MŠ

17. 3. 2010
VÝUKOVÝ KERAMICKÝ

pROGRAM  pro ZŠ - 5. třídy

24. 3. 2010
TVOŘIVá DÍLNA

na téma „Velikonoční dekorace“

24. 3. 2010
TURNAJ V pOZEMNÍM HOKEJI 

OPEN GAMES - PC turnaj

připravujeme na duben 
„TANEC  JE  ŽIVOT“ 

taneční soutěž pro všechny, kteří se 
chtějí bavit a předvést taneční umění

Soutěžní disciplíny: disco dance, 
hip-hop, disco show, hip-hop show, 

taneční dua
Věková kategorie: pro žáky ZŠ

a nižších ročníků gymnázia
Počet tanečníků ve formaci: 1, 2 a více

Délka vystoupení 2- 4 minuty
Podmínky a informace o soutěži:

MěDDM Kojetín
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12. Vstupné na jednotlivá předsta-
vení činí symbolických 40 Kč (per-
manentka na všechna představení 
je v hodnotě 300 Kč), této finančně 
nenáročné příležitosti by měli využít 
především místní diváci.
13. Domácí Hanácká scéna zahájí 
svou bláznivou komedií „Tenor na 
roztrhání“ soutěžní část ve středu 
17. března 2010 ve 20 hodin.
14. Po každém soutěžním předsta-
vení se konají besedy s odbornou 
porotou, která podrobně rozebírá 
odehraný kus. Tyto besedy jsou 
veřejné a mohou se jich účastnit 
i diváci.

15. Jedná se o soutěžní festival ce-
lorepublikového charakteru, na kte-
rém se prezentují kvalitní divadelní 
soubory, proto by měly mít přede-
vším diváckou podporu. Hercům 
se hraje vždy lépe před zaplněným 
sálem než když sál zeje prázdno-
tou. Spoléháme tedy na všechny 
„Koječáky“, že zamíří do sokolovny 
a nenechají herce na našich prk-
nem opuštěné a podpoří je svou 
účastí.
16. Všechny soubory přijedou s cí-
lem vyhrát a předvést co nejlepší 
divadelní výkony, už to je záruka 
kvality a měl by toho divák využít.

17. Nejméně divácky navštěvova-
ná bývají dopolední představení 
a mnohdy se stává, že jsou nakonec 
vítězná. Proto neváhejte a přijďte 
se podívat i na tato představení 
- sokolovna je celý týden otevřena 
od rána do večera.
18. Nechť se tedy kojetínský festi-
val vydaří, nechť divadelní prkna 
(a hlavně ta kojetínská), která zna-
menají svět, nejsou opuštěná, nechť 
je sál sokolovny stále divácky zapl-
něn. Nechť se o Kojetíně - městě 
divadla, mluví všude jen v superla-
tivech a nemusíme se stydět za di-
vácký nezájem!     Hana Svačinová

Divadelní Kojetín 2010

Hanácké bál s rekordní 
účastí návštěvníků

Rekordní počet návštěvníků ob-
divoval v sobotu 13. února 2010 
v sále sokolovny Kojetín krásu ha-
náckých krojů, tanců a písniček na 
tradičním Hanáckém bále. K tanci 
a poslechu v sále vyhrávala decho-
vá hudba Věrovanka (se vstupy pop 
music) a ve sklepě u dobrého vínka 
cimbálová muzika Dubina. Po slav-
nostním nástupu a moravské hym-
ně všechny přítomné v sále přivítal 
„stréc“ Jiří Minařík. Mezi tanečním 
veselím vystoupily v programu ná-
rodopisné soubory - Sluníčko Ko-
jetín (dětský) s pásmem dětských 
tanců "Hrajeme si na pastvě", Kosíř 
z Kostelce na Hané a také domácí 

Hanácká beseda s pásmem tanců 
s názvem "Varšavěnka". Vyvrcho-
lením plesu bylo tradiční společ-
né zatancování Moravské besedy 
v podání členů domácí Hanácké 
besedy, přespolního Kosíře z Kos-
telce n. H. i dětí ze Sluníčka. Bylo 
vidět, že nejen starší generace, ale 
i mladí, umí zpívat hanácké pís-
ničky a tančit v krásných hanác-

kých krojích. Děkujeme všem čle-
nům Hanácké besedy, příznivcům 
a dobrovolníkům, kteří se podíleli 
na zdárné organizaci plesu a doká-
zali tak, že národopis v našem měs-
tě se stále udržuje, má své místo 
a své osobité kouzlo.

více na www.kojetin.cz/meks

AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY

JSI CHODÍCÍ ENCYKLOpEDIE?
Vědomostní soutěž pro školní
družiny (žáci 3., 4. a 5. tříd)

LEKCE INfORMAČNÍ VÝCHOVY
pro 1.a 2. třídy ZŠ

UMÍŠ pOUŽÍVAT
ON-LINE KATALOG?

Soutěž pro 5. a vyšší třídy

JARNÍ pRáZDNINY V KNIHOVNĚ
Akce s rozšířenou půjčovní dobou, 

soutěží „Až se jaro zeptá…“
a internetem

BŘEZEN - MĚSÍC ČTENáŘŮ
ČTEME A JE NáS
STáLE HODNĚ!

Soutěž tříd základních škol,
netradiční odměna pro vítěznou třídu
s největším počtem registrovaných 

čtenářů k 31. 3. 2010

ČÍST JE pROSTĚ KRáSA
Soutěž o ceny v interpretaci
neznámých textů pro žáky

5. tříd (přihlášky v knihovně)

pRO ZVĚDAVá OUŠKA
Besedy pro mateřskou školu v rámci 

pokračování celostátní akce
„Celé Česko čte dětem“

LEKCE INfORMAČNÍ VÝCHOVY
pro 3. a 4. třídy ZŠ

Z akcí MěKS Kojetín
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Město Kojetín a Městské kulturní středisko v Kojetíně
za podpory Ministerstva kultury ČR

pořádají

18. ROČNÍK pŘEHLÍDKY AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ
DIVADELNÍ KOJETÍN 2010

který se bude konat v sále Sokolovny Kojetín ve dnech 16. - 21. března 2010
a je postupovou přehlídkou s výběrem 

na Celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla
Divadelní Děčín 2010

vstupné na jednotlivá představení: 40 Kč, děti, studenti, důchodci: 20 Kč (na dopolední profesionální divadla 40 Kč)
permanentka: 300 Kč

pROGRAM pŘEHLÍDKY:
úterý 16. března 2010 - 8.15 a 10.15 hodin

Divadélko pro školy Hradec Králové
DIVADELNÍ CESTOpIS

pořad pro žáky 5. - 9. třídy ZŠ a soub. třídy gymnázia
nesoutěžní představení

úterý 16. března 2010 - 20.00 hodin
SLAVNOSTNÍ ZAHáJENÍ pŘEHLÍDKY

ihned po zahájení
Divadlo Dostavník přerov

Paul Vogel: NEJSTARŠÍ ŘEMESLO
aneb NATOČ TEN GRAMOfON

nepříliš veselá komedie, nesoutěžní představení

středa 17. března 2010 - 10.15 hodin
Hoffmannovo divadlo Uherské Hradiště

Z. Svěrák, Olga a Jiří Melíškovi:
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ

pohádkový příběh pro žáky 1. - 4. třídy ZŠ
nesoutěžní představení

středa 17. března 2010 - 20.00 hodin
DS Hanácká scéna MěKS Kojetín

Ken Ludwig: TENOR NA ROZTRHáNÍ
bláznivá komedie, 1. soutěžní představení

čtvrtek 18. března 2010 - 10.00 hodin
Malá scéna Zlín

Dodo Gombár: MEZI NEBEM A ŽENOU
hra o čase, pomíjivosti, křehkosti vztahů a lásky
pro studenty gymnázia, nesoutěžní představení

čtvrtek 18. března 2010 - 16.00 hodin
Václav o. s., KD Zábřeh - Václavov

Ludwig Holberg: JEppE Z VRŠKU
opilecká komedie, 2. soutěžní představení

čtvrtek 18. března 2010 - 20.00 hodin
Divadlo Brod Uherský Brod

Vlastimil Peška, Zdeněk Galuška:
SLOVáCKO SA SÚDÍ

aneb fAŠANK Z VĚCÍ LIDSKÝCH
slovácká komedie, 3. soutěžní představení

pátek 19. března 2010 - 10.00 hodin
Malá scéna Zlín

KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA
pohádkový příběh pro děti MŠ, nesoutěžní představení

pátek 19. března 2010 - 16.00 hodin
OS DS Jana Honsy Karolínka
Martin Františák: NEVĚSTA

divadelní hra, 4. soutěžní představení

pátek 19. března 2010 - 20.00 hodin
Divoch DK Vizovice

Dodo Gombár: VIZOVICKÝ ZáZRAK
divadelní hra o lidech ztracených v současném světě

5. soutěžní představení

sobota 20. března 2010 - 10.00 hodin
Divadlo U lípy Ostrava - Zábřeh

Norman Robbins: HROBKA S VYHLÍDKOU
detektivní komedie, 6. soutěžní představení

sobota 20. března 2010 - 15.00 hodin
Divadlo Štěk a spol. Hranice

Antonín Procházka: KLÍČE NA NEDĚLI
komedie, 7. soutěžní představení

sobota 20. března 2010 - 20.00 hodin
Divadelní spolek Kroměříž

Jana Štěpánová: JEpTIŠKY K VÝROČÍ
muzikálová komedie, 8. soutěžní představení

sobota 20. března 2010 - 22.00 hodin
2. DIVADELNÍ CANDRBáL - Bowling City Kojetín

neděle 21. března 2010 - 10.00 hodin
Divadlo 6. května Holešov

Moliére: LAKOMEC
divadelní komedie, 9. soutěžní představení

neděle 21. března 2010 - 16.00 hodin
SLAVNOSTNÍ VYHLáŠENÍ VÝSLEDKŮ

ihned po vyhlášení
DS J. K. Tyla Brodek u přerova

W. Kohlhaase, R. Zimmerová: RYBA VE ČTYŘECH
černá komedie, nesoutěžní představení

 

Divadelní Kojetín 2010
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Kulturní akce březen - duben 2010

Výstava u příležitosti 60 let trvání divadelního souboru
Hanácká scéna MěKS Kojetín

TRADICE OCHOTNICKÉHO
DIVADLA V KOJETÍNĚ

Výstava je otevřena v prostorách
expozice muzea VIC

a bude veřejnosti zpřístupněna po celý rok 2010
Nová expozice seznamuje návštěvníky s prvopočátky

a vývojem ochotnického divadla v našem městě.
Výstava obsahuje nepřeberné množství historických

materiálů - fotografie, plakáty, pozvánky, scénáře, 
kulisy, kostýmy, rekvizity...  

Expozice muzea Vzdělávacího a informačního centra 
Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín

prVNÍ pLEs ruDých KONÍKů
NOC PLNÁ ŠÍLENSTVÍ

sobota 6. března 2010 - 20 hodin
Sokolovna Kojetín

Hraje: skupina ELIXIR z Přerova
Program:  kadeřnická show, kulturně-taneční

 vystoupení, karaoke v pekle.
Předprodej vstupenek od 6. února 2010 

ve Vzdělávacím a informačním centru Kojetín, 
Masarykovo náměstí 8 

Cena vstupenky s místenkou: 99 Kč, stání: 79 Kč

Premiéra bláznivé komedie
divadelního souboru Hanácká scéna Kojetín

Ken Ludwig:
TENOR NA ROZTRHÁNÍ

pátek 5. března 2010 - 19.30 hodin
Uvádí: Hanácká scéna Kojetín

v režii Jany Novákové z Olomouce
Účinkují: Lenka Šípková, Marie Němečková,  

Lucie Němečková, Alena Indráková, Marek Machalík, 
Milan Ligač, Bedřich Mokrý j. h., Bronislav Mašík j. h. 

Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč

 

Dopoledne plné pohybu nejen pro ženy a dívky

cVIČME V rYTME (5)
sobota 13. března 2010 - od 9 hodin

Sokolovna Kojetín
 9.00 -   9.50 hodin  AEROBIK MIX

10.00 - 10.50 hodin  STEp AEROBIK
11.00 - 11.50 hodin  fLEXI - BARY
12.00 - 12.50 hodin  CHI - TONING

Po dobu konání akce prezentace kosmetiky
Vstupné: celodenní 150 Kč, 50 Kč/1 hodina

Nápoj zdarma k celodenní vstupence. 
Občerstvení zajištěno!

 

Výstava k 160. výročí narození
prvního československého  prezidenta

TOMÁŠ GArrIGuE MAsArYK
(1850 - 1937)

5. března - 16. dubna 2010, Galerie VIC Kojetín

Bláznivá komedie divadelního souboru
Hanácká scéna Kojetín 

Ken Ludwig:
TENOR NA ROZTRHÁNÍ

pátek 12. března 2010 - 19.30 hodin
Uvádí: Hanácká scéna Kojetín

v režii Jany Novákové z Olomouce
Účinkují: Lenka Šípková, Marie Němečková, Lucie 

Němečková, Alena Indráková, Marek Machalík,
Milan Ligač, Bedřich Mokrý j. h., Bronislav Mašík j. h. 

Kulturní dům Uhřičice

 

Bláznivá komedie divadelního souboru
Hanácká scéna Kojetín 

Ken Ludwig:
TENOR NA ROZTRHÁNÍ
pondělí 15. března 2010 - 19.30 hodin

Uvádí: Hanácká scéna Kojetín
v režii Jany Novákové z Olomouce

Účinkují: Lenka Šípková, Marie Němečková, Lucie 
Němečková, Alena Indráková, Marek Machalík,

Milan Ligač, Bedřich Mokrý j. h., Bronislav Mašík j. h. 
Zámek polkovice

 

Město Kojetín a Městské kulturní středisko v Kojetíně 
pořádají 

18. rOČNÍK pŘEhLÍDKY
AMATÉrsKých DIVADELNÍch 

sOuBOrů
DIVADELNÍ KOJETÍN 2010

16. - 21. března 2010
a je postupovou přehlídkou s výběrem

na Celostátní přehlídku amatérského činoherního
a hudebního divadla Divadelní Děčín 2010

sál Sokolovny Kojetín
vstup na jednotlivá představení: 40 Kč

permanentka: 300 Kč
 Program na straně: 18

prožijte s námi svátek divadla v našem městě
a přijďte podpořit divadelní soubory

v soutěžním klání.

 

Pro rock(chtivé) 

BEThrAYEr MEATfLY fEsT
sobota 17. dubna 2010 - 18 hodin

Kapely budou upřesněny
Sokolovna Kojetín 

 

Mezinárodní taneční soutěž

hOLLYWOOD sTArs
ANNIVErsArY 5Th

sobota 24. dubna 2010
Sokolovna Kojetín
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Azylový dům není
ubytovna ani vězení!

Během svého působení v azylo-
vém domě jsem se setkala s mnoha 
předsudky a mylnými představami 
o našem zařízení ze strany veřej-
nosti. Lidé se často domnívají, že 
azylový dům je jakási „přísnější uby-
tovna“, jiní si zase myslí, že své služ-
by poskytujeme výhradně Romům. 
Někdy se setkávám s otázkou: „A 
co ty matky provedly, že u vás musí 
být?“ Jindy jsou lidé překvapeni tím, 
že maminky u nás ubytované musí 
za pobyt platit. Ráda bych touto 
cestou uvedla věci na pravou míru. 
Zřejmě nejvýstižněji a zároveň velmi 
stručně odpovídá na všechna tato 
nedorozumění naše poslání, které 
zformulovaly samotné pracovnice 
azylového domu: 
Posláním Azylového domu pro mat-
ky s dětmi v tísni v Kojetíně je po-

Charita Kojetín
  

moci matkám v tíživé životní situaci, 
spojené se ztrátou přístřeší, překle-
nout jejich obtížné životní období 
a podpořit je při návratu do běžného 
života, a to formou dočasného uby-
tování a poradenství, zaměřeného 
na zvýšení jejich soběstačnosti a 
schopnosti řešit své životní problé-
my. 
Toto prohlášení je naším závazkem 
jednak vůči uživatelkám naší služ-
by, jednak vůči veřejnosti. Vyplývá 
z něj, že „matky nic neprovedly“ 
a nejsou u nás „za trest“. Jenom na 
ně prostě dolehla obtížná životní si-
tuace, což se může stát každému z 
nás. Některé maminky se do této si-
tuace dostaly vlastním nezodpověd-
ným jednáním (např. zadlužením a 
následnou exekucí bytu), některé 
se v ní ocitly ne zcela vlastní vinou 
(např. kvůli domácímu násilí ze stra-
ny partnera). 
S tím, že chceme maminky „pod-
pořit při návratu do běžného života 

a zvýšit jejich soběstačnost 
a schopnost řešit své životní problé-
my“, souvisí i fakt, že je služba zpo-
platněna (70 Kč za dospělou osobu/
den a 40 Kč za každé dítě/den) a že 
trváme na dodržování poměrně přís-
ného Domovního řádu. 
Od ubytovny se mimo jiné lišíme 
i realizací různých aktivizačních 
a socializačních programů. Napří-
klad v minulém týdnu jsme si pro 
radost a pobavení uspořádali maš-
karní karneval. Většina maminek 
a dětí si masku vyrobila sama nebo 
za pomoci pracovnic azylového 
domu. Čertík, ptáčata, opičky, lyžař, 
pekař a čarodějnice soutěžili v růz-
ných disciplínách a ucházeli se také 
o cenu za nejlepší masku. Na foto-
grafii můžete vidět vítěze této sou-
těže. 
 Vlaďka Zvonková

sociální pracovnice Azylového  
domu pro matky s dětmi v tísni 

v Kojetíně

DŮM SVATÉHO JOSEfA - CENTRUM DENNÍCH
SLUŽEB pRO SENIORY

Komenského náměstí 49 (bývalý klášter), 752 01 Kojetín, Tel. 581 76 21 60,  
mob. 720 126 475, e-mail: stacionar.josef@seznam, www.charita.kojetin.cz

pROGRAM NA MĚSÍC BŘEZEN 2010
středa 3. března 2010

v 9.00 hodin
VAŘÍME - pEČEME
různé druhy koblihů

(přihlaste se předem)

pondělí 8. března 2010
v 9.00 hodin

TRÉNINK pAMĚTI

středa 10. března 2010
v 9.00 hodin
VIDEOKLUB

„12 podmínek dědictví“
(úžasný film, který stojí za to 

vidět)

pondělí a středa
15. a 17. března 2010 v 9.00 hodin

DÍLNA pRO RADOST
vyrábíme velikonoční dekorace 

na dveře a do oken

pátek 19. března 2010
v 10.00 hodin

SV. JOSEf - pATRON RODIN
přednáška jáhna
Mgr. Marka Glace

pondělí a středa
22. a 24. března 2010 v 9.00 hodin

DÍLNA pRO RADOST
vyrábíme velikonoční kraslice

čtvrtek 25. března 2010
v 9.00 hodin
MŠE SVATá

všem nabízíme účast na mši sv. 
v teplém prostředí Domu
sv. Josefa (vedle kostela),

potřebným nabízíme možnost 
dovozu a příležitost ke sv. zpo-

vědi po nahlášení na telefon 
uvedený výše (tato mše sv. bude 
pravidelně každý poslední čtvrtek 

v měsíci)

pátek 26. března 2010
v 7.30 hodin

pOUŤ NA SV. HOSTÝN
na svátek Bolestné Panny Marie
(přihlášky do středy 24. 3. 2010)

pondělí 29. března 2010
v 9.00 hodin

pEČEME VELIKONOČNÍ
CUKROVÍ A SáŽEME
VELIKONOČNÍ OBILÍ

(na pečení se přihlaste den předem)

úterý 30. března 2010
v 10.00 hodin

pEČEME VELIKONOČNÍHO 
BERáNKA

(na pečení se přihlaste den předem)

středa 31. března 2010
od 12.00 hodin

pEDIKÚRA

NOVINKA
každé úterý od 13.00 hodin

ZáBAVNÉ ODpOLEDNE
pRO DŮCHODCE

v budově Domu sv. Josefa
(vedle kostela)

Program je přizpůsobený
momentální náladě a přání,

např.: vyšívání, pletení, sledování 
filmů, hraní stolních her, luštění

křížovek, poslech hudby, tanečky, 
posezení u kávy a další.
Rádi vás i dovezeme.
Stačí nám jen zavolat.
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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov

1. 3., 8. 3.*, 15. 3., 22. 3. a 29. 3. 2010 (pondělí)
Duchovní výchova

od 13.30 hodin v ZŠ Svat. Čecha (6.A)

 1. 3. 2010 (pondělí)
postní pobožnost v Tovačově

od 15.00 hodin v DS Tovačov (společenská místnost)

 2. 3., 9. 3.*, 16. 3., 23. 3. a 30. 3. 2010 (úterý)
Duchovní výchova

od 12.40 a od 13.30 hodin v ZŠ Sladovní ul. (5. a 9. tř.)

 3. 3. 2010 (středa)
Světový den modliteb

Modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

 4. 3. 2010 (čtvrtek)
3. postní pobožnost

od 16.00 hodin na faře

7. 3. 2010 (neděle)
Oculi - 3. neděle postní

Bohoslužby ve Skalce
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

7. 3. 2010 (neděle)
Oculi - 3. neděle postní

  Bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

10. 3., 17. 3., 24. 3. 2010 (středa)
Modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

11. 3. 2010 (čtvrtek)
4. postní pobožnost

od 16.00 hodin na faře

 14. 3. 2010 (neděle)
Laetare - 4. neděle postní

Bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

18. 3. 2010 (čtvrtek)
5. postní pobožnost

od 16.00 hodin na faře

21. 3. 2010 (neděle)
Judica - 5. neděle postní

Bohoslužby v polkovicích
od 8.15 hodin v obřadní síni Obecního úřadu

21. 3. 2010 (neděle)
Judica - 5. neděle postní

Bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

26. 3. 2010 (čtvrtek)
6. postní pobožnost

od 16.00 hodin na faře

28. 3. 2010 (Květná neděle)
palmarum - 6. neděle postní
Bohoslužby v Kojetíně

od 10.00 hodin v Husově sboru

31. 3. 2010 (Škaredá středa)
Modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

1. 4. 2010 (Zelený čtvrtek)
poslední večeře páně

od 18.00 hodin na faře (kolem stolu)

2. 4. 2010 (Velký pátek)
pašije

od 18.00 hodin v Husově sboru (společné čtení Pašijí, 
zpřítomnění Golgatského mystéria)

4. 4. 2010 (neděle)
Vzkříšení - hod Boží velikonoční

Slavnostní bohoslužby ve Skalce
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

4. 4. 2010 (neděle)
Vzkříšení - hod Boží velikonoční

Slavnostní bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru

* v případě jarních prázdnich se koná dle plánu
ve farní kanceláři (Husova ulice naproti sboru)

Podrobnější informace a aktuální data setkání  
i mnoho dalšího najdete na našich 

webových stránkách: http://ccshkojetin.wz.cz/

pROGRAM SETKáNÍ V BŘEZNU 2010 V ČASE pOSTU A VELIKONOC
„Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se, vždyť jsi mým úkrytem!.“ Žalm 57,2a

„A proto ještě teď, praví Hospodin, vraťte se ke mně celým srdcem svým, s postem, pláčem a truchlením! Roz-
trhněte svá srdce, a ne pláště své, k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se; je přece milostivý a soucitný, nesmír-

ně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští.“  Joel 2,12-13
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Seznam postních nedělí:

1. neděle postní - Invocavit:
„Bude mě volat a já mu odpovím, v dobách soužení 
budu s ním, vysvobodím jej a oslavím.“ Žalm 91,15
2. neděle postní - Reminiscere:
„Pamatuj, Hospodine, na soucit svůj a na svou lásku, 
která je od věků.“ Žalm 25,6
3. neděle postní - Oculi:
„K Hospodinu stále mé oči hledí, on moje nohy z pasti 
vyprostí!“ Žalm 25,15
4. neděle postní - Laetare:
„S Dcerou jeruzalémskou se veselte, všichni, kdo ji mi-
lujete, jásejte! Radujte se, radujte spolu s ní, všichni, 

kdo jste nad ní truchlili!“ - „Když pak byl Ježíš v Betanii 
a stoloval v domě Šimona Malomocného, přistoupila 
k němu žena (Marie Magdaléna!) s alabastrovou ná-
dobkou velmi vzácné masti a vylila mu ji na hlavu.“ Iza-
iáš 66,10 a Matouš 26,6-7
5. neděle postní - Judica:
„Zjednej mi právo, Bože, buď mým obhájcem před bez-
božným národem, zachraň mě před lstivým a podlým 
člověkem!“ Žalm 43,1
6. neděle postní - palmarum (Květná):
„Povězte Dceři sionské: Hle, tvůj král přichází k tobě, 
mírný, sedící na oslu, na oslíku, osličím hříbátku.“ 
- „Hosana, Synu Davidův!“ „Požehnaný, jenž přichází 
v Hospodinově jménu!“ „Hosana na výsostech!“ Ma-
touš 21,5.9

Církev Československá husitská

přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé 
češtině. Usiluje o maximální věrnost původním heb-
rejským, 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.
Novou Bibli můžete číst a studovat on-line na webu: 
http://online.bible21.cz/
Objednat Bibli lze přímo na:
http://www.bible21.cz/obchod/katalog/bible/ nebo také 
na farním úřadě CČSH v Kojetíně.

Nejprodávanější knihou roku 2009 v ČR je Bible
V roce 2009 se v Česku prodalo až čtyřikrát více Biblí 
než v minulých letech. Za tímto nebývalým nárůstem 
stojí především úspěch projektu „Bible, překlad 21. 
století“ (zkráceně Bible21), ale také další dva nové 
překlady vydané v témže roce - Český studijní překlad 
a Jeruzalémská bible. 
Vydavatelství Biblion, které Bibli21 uvedlo na trh 
o loňských Velikonocích, uvádí, že  tohoto překladu 
v loňském roce prodalo celkem 73.700 výtisků. Z toho 
33.774 v knihkupecké síti a dalších téměř 40.000 
v přímém prodeji, především přes internetové stránky 

www.bible21.cz. 
Česká biblická společnost předběžně uvedla, že pro-
deje ostatních překladů (Bible kralická, Český ekume-
nický a Český studijní překlad, Jeruzalémská bible) 
v loňském roce dosáhly přibližně 40.000 výtisků. Podle 
těchto údajů je Bible v Česku zdaleka nejprodávanější 
knihou, které se dohromady v různých překladech pro-
dalo více než 110.000 kusů. 
Dá se tedy říci, že rok 2009 se v Česku nesl ve zname-
ní Bible. Po třiceti letech od posledního, tj. Ekumenic-
kého překladu, vyšly hned tři nové verze a setkaly se 
s mimořádným zájmem čtenářů. Největší popularitu si 
získala „necírkevní“ Bible21, která se na celkovém pro-
deji podílí zhruba dvěma třetinami. V zemi, která bývá 
považována za jednu z nejateističtějších na světě, jde 
o jistě mimořádný jev. 
Bible však paradoxně nefiguruje na prvním místě žeb-
říčku nejprodávanějších knih, který zveřejňuje Český 
svaz knihkupců a nakladatelů (SČKN). Ten udává jako 
nejúspěšnější titul roku knihu Ekonomie dobra a zla 
od Tomáše Sedláčka (což je jistě také velmi zajíma-
vé a Bohem požehnané dílo! pozn. aut.) s celkovým 
nákladem přes 33.000 výtisků. Žebříček SČKN ovšem 
vychází pouze z údajů o prodejích v omezeném počtu 
spolupracujících knihkupectví. Nebere tedy zřetel na 
přímé prodeje uskutečněné např. přes  internet. 

 Zdroj: iDNES.cz, portál Knihy, Český rozhlas

Sborník  Kojetín v proměnách času
(1233 - 2008)

Sborník s názvem Kojetín v proměnách času (1233 - 2008)
byl zpracován k 775. výročí od první písemné zmínky o Kojetíně.

V jednotlivých kapitolách čtenář sleduje nejen kontinuitu osídlení území 
Kojetína od pravěku až po současnost, ale také bohatý a mnohovrstevnatý 
život jeho obyvatel. Samostatná kapitola přináší soupis kulturních památek 

ve městě a medailony kojetínských rodáků.
Příspěvky jsou doplněny bohatou fotografickou přílohou.

Sborník vydalo Městské kulturní středisko Kojetín v květnu 2009.
Kniha je v prodeji na informacích Vzdělávacího a informačního centra

v Kojetíně za cenu 300 Kč. 

Sborník Kojetín v proměnách času
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Ze života katolické farnosti
Milí čtenáři,
po nezvykle dlouhé a mrazivé zimě, 
která nás provází od začátku roku, 
vstupujeme do měsíce března s na-
dějí, že se počasí konečně obrátí 
a s rostoucí teplotou zmizí zčernalý 
sníh podél cest i námraza chodníků 
a silnic. Ne že by zima nebyla krás-
né období, ale její kouzlo působí 
mnohem intenzivněji na horách, po-
krytých neporušenou bílou pokrýv-
kou, nebo při procházkách přírodou 
než ve městě, kde je při každoden-
ním „provozu“ jen na obtíž.
Křesťané v měsíci březnu prožívají 
postní dobu, která letos začala Po-
peleční středou 17. února a skončí 
před Velikonoční nedělí, připadající 
na 4. dubna. Dobrovolný sebezá-
por, pro toto období charakteristic-
ký, má člověka připravit na oslavu 
největšího svátku v roce. Je to čas 
odříkání, ale také intenzivnějšího 
duchovního života a obnoveného 
odhodlání „začít znovu“, dát svému 
životu nový a správný směr.
K tomu mají věřícím kromě půstu 
pomáhat i tzv. křížové cesty, tedy 
společné modlitby, jejichž obsahem 
je rozjímání nad jednotlivými „za-
staveními“ Kristova putování k hoře 
Golgotě, kde měl být ukřižován. 
Čtrnáct obrazů znázorňujících tuto 
cestu nalezneme v každém katolic-
kém kostele, někde v podobě sku-
tečného uměleckého díla, někde 
jako kopii osvědčeného a široce 
využívaného vzoru.
Původ této pobožnosti je třeba hle-
dat ve středověku a souvisí s pou-
těmi do Jeruzaléma. Po návratu 
do své vlasti chtěli mnozí poutníci 
ukázat těm, kdo se na podobnou 
cestu do vzdálených a nebezpeč-
ných krajin nemohli vydat, jak to 

ve Svatém městě vypadá, a proto  
stavěli kapličky představující vý-
znamná jeruzalémská místa. 
V průběhu 14. století pak řád fran-
tiškánů sestavil i pobožnost, která 
se u zastavení měla modlit a tak 
přinášet podobný duchovní uži-
tek jako návštěva Jeruzaléma. 
V následujících staletích dostal 
tentýž řád povolení umisťovat kří-
žové cesty, nyní už v podobě ob-
razů, nejprve ve svých kostelech, 
později i v kostelech ostatních, 
a konečně v roce 1862 bylo dovo-
leno pořizovat křížové cesty i bez 
dohledu františkánských řeholníků. 
Pobožnost křížové cesty se od té 
doby natolik rozší-
řila, že dnes tvoří 
nedílnou součást 
postních pátků 
a své místo najde 
i jindy - kdo z ná-
vštěvníků si někdy 
neprošel jednu 
z křížových cest, 
jež lemují vrch Ho-
stýna?
Naskýtá se ovšem 
otázka, proč je tento 
způsob připomínání 
si Kristova umu-
čení tak oblíbený? 
Proč se zaměstná-
vat otázkami utrpe-
ní, bolesti a smr-
ti? Vždyť moderní 
společnost se snaží 

tuto oblast z lidského povědomí co 
nejvíce vytěsnit. Nemalé prostředky 
na to vynakládá především medicí-
na, ale i mnohé další společenské 
i vědní obory. Vlastně cílem každé-
ho pokroku je usnadnit lidem život 
a zbavit jej další nesnáze.
Jsou ovšem mnohá trápení, která 
nedovede odstranit ani ten nejlep-
ší lékař či nejdokonalejší lék. Sku-
tečnost smrti k nim patří na prvním 
místě, i mnohé další bolesti však 
působí člověku rány, které se zace-
lují jen těžko a zdlouhavě. Velkou 
pomocí je blízkost dalších lidí, jak 
o tom ostatně hovořilo i zamyšlení 
v minulém čísle Kojetínského zpra-
vodaje, ale vlastním jádrem každé 
bolesti je nakonec nepřekonatelné 
osamocení, jehož kořen se člověku 
vyrvat nedaří. Věřící pak nacházejí 
útěchu právě v příkladu Krista, kte-
rý jako nevinný podstoupil nejtěžší 
trest, aby tak lidi vykoupil z toho 
nejhoršího osamocení, ze samoty 
věčného zavržení. Křížová cesta 
a její jednotlivé události člověku při-
pomínají, že sám Bůh kráčel cestou 
nejhlubšího lidského utrpení a na-
šim trápením proto dobře rozumí.
Kéž je tedy pro nás postní doba 
i probouzející se jaro příležitostí 
k opravdové vnitřní očistě, k odlo-
žení všeho, co je pro skutečný život 
jen zátěží, a k nadějnému vykročení 
vpřed - navzdory vnější nepohodě 
i vnitřním bolestem k tomu jedinému 
cíli, který má smysl, totiž k životu 
v pravé lásce k druhým lidem.

Jiří Gračka
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TJ Sokol Kojetín - odbor Sport pro všechny

3. 7. - 11. 7. 2010
TáBORNICKá ŠKOLA

DOROSTU
- pro účastníky ve věku 15 - 18 let

- vklad 1.650 Kč
Informace Broněk Bobiš

telefon: 777 116 443

11. 7. - 24. 7. 2010
TáBOR ŽACTVA

- pro děti ve věku 10 - 14 let
- vklad 2.300 Kč

Informace Mirek Tvrdý
telefon: 777 116 239

Přihlášky na oba běhy a informace 
budou k dispozici od února 2010

u Lenky Němečkové
telefon: 777 030 811

Adresa: Nová 1223, Kojetín
e-mail:

lenicka.nemeckova@centrum.cz
 nebo na

www.sokolkojetin.estranky.cz

prázdniny pod stanem ve Vrážném v roce 2010
Pořadatel: TJ Sokol Kojetín - odbor Sport pro všechny

Spolupráce: lektoři CPP ČASPV

 TáBORY RODIČŮ A DĚTÍ
24. 7. - 31. 7. 2010

Tábor RaD I.
- pro děti ve věku 2 - 7 let

Informace a přihlášky:
Ivana Stavinohová

telefon: 606 415 262

31. 7. - 7. 8. 2010
Tábor RaD II.

- pro děti ve věku 2 - 9 let
Informace a přihlášky:

Zuzana Veselá
telefon: 608 505 280
a na www.vrazne.net

7. 8. - 14. 8. 2010
Rodinné hry

- táborová základna pronajata
Informace a přihlášky viz.

www.rodinnehry.wz.cz
 

14. 8. - 21. 8. 2010
Tábor RaD III.

- táborová základna pronajata 
Informace a přihlášky:

Petr Musil, telefon: 731 558 566

MIMOŘáDNá NABÍDKA

Cvičitelům, kteří mají zájem
získat zkušenosti
ve vedení táborů

nabízíme možnost stáží
na jednotlivých bězích.

DALŠÍ AKCE VE VRáŽNÉM

 1. 7. - 3. 7. 2010
STAVĚNÍ TáBORA 

Informace Mirek Tvrdý
telefon: 777 116 239

21. 8. - 22. 8. 2010
BOURáNÍ TáBORA

Informace Mirek Tvrdý
telefon: 777 116 239

Veškeré informace najdete
na webu:

www.sokolkojetin.estranky.cz

Vycestujte s námi za kulturou

6. března 2010
ANGELIKA - muzikál

cena: 1150 Kč
 

13. března 2010
VELKÁ rAČA - OŠČADNIcA

- lyžování
cena: 340 Kč

 
13. března 1010

VELKý MEDEr
termální lázně

cena: 590 Kč

27. března 2010
GYör - termální lázně

cena: 670 Kč
 

27. března 2010
BARON PRÁŠIL - muzikál

cena: 1195 Kč

3. dubna 2010
ANGELIKA - muzikál

cena: 1150 Kč

10. dubna 2010
BARON PRÁŠIL - muzikál

cena: 1195 Kč

10. dubna 2010
MOsONMAGYArOVÁr

termální lázně
cena: 630 Kč

24. dubna 2010
MEDVĚDÍ sOuTĚsKA

cena: 870 Kč

24. dubna 2010
PODHÁJSKÁ

termální lázně
cena: 520 Kč

1. května 2010
VELKý MEDEr
termální lázně

cena: 590 Kč
8. května 2010

GYör - termální lázně
cena: 670 Kč

13. - 16. května 2010
pErLY sEVErNÍ ITÁLIE

cena: 5950 Kč
15. května 2010

BrATIsLAVA - GABČÍKOVO
cena: 1100 Kč

21. - 23. května 2010
sEVErNÍ MAĎArsKO

cena: 4500 Kč
22. května 2010

MOsONMAGYArOVÁr
termální lázně

cena: 630 Kč
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Ochotnické divadlo v Kojetíně

Studentské sdružení  Kojetín
- hostuje Adina Mandlová

Beseda s národním umělcem Jaroslavem Vojtou v Ko-
jetíně, rok 1959

Národní umělec Jaroslav Vojta, člen Národního Diva-
dla v Praze, hostoval v Kojetíně ve hře „Václav Hrob-
čický z Hrobčic“, rok 1953

Studentské sdružení  Kojetín
- hostuje Adina Mandlová

Národní umělec Jaroslav Vojta, ve hře 
„Václav Hrobčický z Hrobčic“, rok 1953

Připravili jsme pro vás vybrané lahůdky z archívu muzea MěKS Kojetín. Všechny tyto fotografie a mnoho dalších 
neméně zajímavých můžete zhlédnout na výstavě s názvem „Tradice ochotnického divadla v Kojetíně - 60 let 
Hanácké scény Kojetín“, která je veřejnosti zpřístupněna v prostorách expozice muzea ve Vzdělávacím a infor-
mačním centru v Kojetíně.

Jedna z prvních her Hanácké scény Kojetín v režii 
J. Skalky - „Kozí mléko“

Studentské sdružení Kojetín - představení „Škola zá-
klad života“ - 1941 - 1942
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Inzerce

ZAHRADNICTVÍ
MIRVALD OTO BEZMĚROV

oznamuje

všem svým stálým i novým zákazníkům
opětovné

ZAHáJENÍ SEZóNY V ROCE 2010
V letošní sezóně

jsme pro vás připravili široký sortiment:
- BALKONOVÝCH KVĚTIN,

- TRVALEK,
- SADY ZELENIN atd.
Pro letošní sezónu nově

i SUBSTRáTY, pOSTŘIKY,
HNOJIVA aj.

Na vaši návštěvu se budeme těšit
v době:

Po - Pá  8.00 - 18.00 hodin
So  8.00 - 12.00 hodin

Telefon: 604 285 312, 732 923 591

ZOD Němčice NaD HaNOu
DružstvO

zahájí
dne 1. března 2010

prODej
farmářskéHO

mléka
u obchodu

Dobrůtky od verunky
na tyršově ulici (u Sokolovny)

Po zájmu v okolních obcích
nabízíme naše kvalitní a chutné 

mléko i obyvatelům Kojetína
a věříme, že kvalita okouzlí

širokou veřejnost,
která v našem produktu

najde trvalou oblibu.

 
 JAKÉ INfORMACE VáM

RáDI SDĚLÍME NA VIC KOJETÍN:
- dopravní (vlakové i autobusové spojení),

- aktuální adresy úřadů a firem,
- kulturní a společenské akce ve městě a okolí,

- programy kin, divadel, koncertů, festivalů,
- ubytování, stravování, kulturní a sportovní vyžití,

- informace o historii a památkách města.

JAKÉ SLUŽBY VáM NABÍZÍME
NA VIC KOJETÍN:

- propagační materiály města, mapy,
- prodej suvenýrů, keramiky, pohlednic, bižuterie...

- prodej turistických průvodců,
turistické známky Kojetín

- předprodej vstupenek na kulturní akce v Kojetíně,
- prodej sborníku „Kojetín v proměnách času“

- prodej měsíčníku Kojetínský zpravodaj,
- kopírování, skenování a faxování pro veřejnost

- zajišťujeme výlep plakátů v Kojetíně.

- GALERIE - MUZEUM -
- INfORMACE -

 

Masarykovo náměstí 8, Kojetín, telefon: 581 202, 774 001 403
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Inzerce

Chovatelské 
a rybářské potřeby

Marek Ivan
Nabízí:

- prodej krmiv, zvířátek 
a dalších chovatelských potřeb

- lepení  akvárií 
všech rozměrů a tvarů

- prodej rybářských potřeb
včetně živých nástrah po celý rok

Vše za super ceny!!!

prodejna: Sladovní 689,
 752 01 Kojetín

Otevřeno: Po - Pá: 8 - 12 a 13 - 17
So: 8 - 11 hodin

mobil: 608 509 595

NOVĚ OTEVŘENÉ KADEŘNICTVÍ
V KOJETÍNĚ

SLEpáNKOVá JANA
ULICE SVATOpLUKA ČECHA 827

KOJETÍN
TELEfON: 721 809 413

RODINNOU OSLAVU NEBO SVATBU
MŮŽETE SLAVIT

V NAŠICH KRáSNÝCH pROSTORáCH VIC
K těmto příležitostem

krátkodobě pronajímáme
sál, bistro nebo nádvoří

Vzdělávacího a informačního centra
Masarykovo náměstí 8, Kojetín

Informace na telefonu: 581 202 202, 774 001 403
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Blahopřání

Vítání občánků

Dne 1. dubna 2010 

oslaví 90. narozeniny 

paní Milada Dedková
Vše nejlepší, hodně zdraví přeje rodina

Anita polišenská

V sobotu 6. února 2010 byly slavnostně přivítány 
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Daniel Mlčuch Gabriela Roubalová

Marie ČipčalováMatyáš panáček

Štěpán Štěpánek

Vendula Smolíková

Vzpomínky
Dne 4. února 2010 jsme vzpomněli

10. smutné výročí úmrtí 

pana Antonína Dedka
S láskou vzpomíná dcera Dana s rodinou

Dne 18. března 2010 si připomeneme 
5. smutné výročí, kdy nás opustil

pan Vítězslav Lochman
S láskou a úctou vzpomínají manželka Libuše, synové Libor a Martin, 
dcera Kristýna a vnoučata Luděček, Radanka, Adrianka a Daneček.

Foto: J. Večeřová


