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Hubertova jízda v Kojetíně potřetí
Jezdeckou sezónu každý rok uzavírá na podzim Hubertova jízda. Pořádají ji v mnoha stájích po celé republice
jako odměnu pro všechny své členy, kteří po celý rok
pilně pracovali. Hubertovy jízdy jsou vzpomínkou na pradávnou tradici parforsních honů. Kolébkou parforsních
honů je Anglie. Šlechta tehdy za zvuku lesních rohů vyjížděla na svých koních se smečkou několika desítek loveckých psů po stopě lišky.
Tato tradice se přenesla v předminulém století i k nám
a dnes přetrvává právě v podobě jízdy na počest sv. Huberta, patrona lovu, který má svátek 3. listopadu.
Lišku nyní představuje jezdec s liščím ohonem připevněným na rameni, který se vydává první na trasu do terénu. Následuje ho lot jezdců a koní s masterem v čele.
Během trasy honu překonávají účastníci nástrahy přírodních i umělých překážek, protože zvěř přece utíkala
tam, kde ji šlo nejhůře dostihnout. Master je nejdůležitější osobou jízdy. Pečlivě zaznamenává veškeré prohřešky jezdců - pády, odmítnutí skoku, různé neposlušnosti
a drzosti. Mezi jeden z nejhorších přestupků patří i předjetí mastera.
Diváci dle terénních možností z povzdálí doprovázejí
loty, buď v kočárech s koňmi, na větším autě nebo vlečce. Jízda má zhruba v polovině přestávku, během které
se na vybrané louce všichni - diváci, jezdci i koně, občerství, případně u ohňů trochu usuší a pokračuje se dále.
Celá jízda je ukončena závěrečným dostihem - Halali.
Zde přichází ke slovu také „liška“. Za jezdcem se zmíněným ohonem se všichni vydávají. V plném trysku se

ho snaží dostihnout a ohon ukořistit, nebo je liščí ohon
zavěšen na provaz mezi kůly a jezdci se snaží ohon strhnout. Ten jezdec, kterému se to podaří, se stává králem
honu.
Poslední hold svatému Hubertu je vzdán večer při svatohubertské zábavě, kdy je zahájen Hubertův soud se
všemi hříšníky, kteří se během vlastní jízdy dopustili neodpustitelných přestupků. Jednotlivě jsou předvoláváni
před soudní stolici, dle záznamů mastera obžalováni
a potrestáni, např. povinným odevzdáním určitého
množství vinného i jiného moku. Soud pak tyto odpustky obvykle rozdá po všech stolech a zábava nerušeně
pokračuje.
A kdo byl svatý Hubert?
Pocházel z Akvitánie. Byl šlechticem a lovcem. Oženil
se a záhy ovdověl. Rozhodl se pak pro službu Bohu. Asi
roku 705 se stal biskupem v Maastrichtu a po přeložení
sídla prvním biskupem v Lutychu. Má zásluhu na pokřesťanštění obyvatel Arden, je nazýván jejich apoštolem.
Jeho památka byla dříve slavena ve spojení s podzimními hony 3. listopadu.
Parforsní hony měly vždy svoji noblesu. Dávejme ji
i dnešním Hubertovým jízdám, přispějeme tak k podpoře
krásného sportu, čímž jezdectví jistě je!
Hubertovu jízdu si můžete prožít i v Kojetíně - ta letošní se bude konat v sobotu 15. října 2011 od 10 hodin
na poli u místní loděnice. Pro diváky jsou zajištěny vozy
a vlečky a po celou dobu projížďky můžou sledovat jezdce na koních, jak zdolávají překážky.
-svah-
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 21. zasedání konaném dne 31. srpna 2011
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila pořádání akce Evropský
týden mobility 16. - 22. září 2011,
- jmenovala Ilonu Kapounovou,
místostarostku města Kojetína, koordinátorkou akce Evropský týden
mobility,
- pověřila starostu města Kojetína,
Jiřího Šírka, podepsat Chartu 2011,
kterou se Město Kojetín zavazuje
k připojení k Evropské iniciativě za
udržitelnou dopravu (účasti na akci
ETM),
- souhlasila se zveřejněním záměru prodeje 11 garáží v areálu objektu Polikliniky:
- garáž, evidenční číslo 234, na pozemku p. č. st. 1634/1 a pozemek
p. č. st. 1634/1, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 35 m2,
- garáž, evidenční číslo 233, na pozemku p. č. st. 1634/2 a pozemek
p. č. st. 1634/2, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 26 m2,
- garáž, evidenční číslo 232, na pozemku p. č. st. 1634/3 a pozemek
p. č. st. 1634/3, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 26 m2,
- garáž, evidenční číslo 221, na pozemku p. č. st. 1635/3 a pozemek
p. č. st. 1635/3, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 22 m2,
- garáž, evidenční číslo 222, na po-

zemku p. č. st. 1635/4 a pozemek
p. č. st. 1635/4, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 20 m2,
- garáž, evidenční číslo 223, na pozemku p. č. st. 1635/5 a pozemek
p. č. st. 1635/5, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 21 m2,
- garáž, evidenční číslo 224, na pozemku p. č. st. 1635/6 a pozemek
p. č. st. 1635/6, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 21 m2,
- garáž, evidenční číslo 225, na pozemku p. č. st. 1635/7 a pozemek
p. č. st. 1635/7, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 21 m2,
- garáž, evidenční číslo 226, na pozemku p. č. st. 1635/8 a pozemek
p. č. st. 1635/8, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 21 m2,
- garáž, evidenční číslo 227, na pozemku p. č. st. 1635/9 a pozemek
p. č. st. 1635/9, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 21 m2,
- garáž, evidenční číslo 228, na pozemku p. č. st. 1635/10 a pozemek
p. č. st. 1635/10, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 22 m2,
- souhlasila se zveřejněním záměru prodeje 3 garáží na ulici Sladovní:
- garáž, evidenční číslo 1, na pozemku p. č. st. 1531/3 a pozemek

p. č. st. 1531/3, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 22 m2,
- garáž, evidenční číslo 2, na pozemku p. č. st. 1531/2 a pozemek
p. č. st. 1531/2, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 20 m2,
- garáž, evidenční číslo 3, na pozemku p. č. st. 1531/1 a pozemek
p. č. st. 1531/1, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 22 m2,
- schválila uzavření Smlouvy o dílo,
mezi městem Kojetínem a společností MULTI-S s.r.o. Kroměříž, na
komplexní dodávku a montáž digitální telefonní ústředny PBX v objektu Polikliniky, včetně internetové
konektivity, komunikátoru GPRS/
IP pro EZS, montáže a zprovoznění dveřního tabla, a jejich instalaci
a revizi,
- schválila realizaci stavebních
prací malého rozsahu na stavební
akci „Výměna oken a vchodových
dveří na MŠ Masarykovo náměstí
52, Kojetín“,
- vzala na vědomí informace ředitelky Centra sociálních služeb
Kojetín o proběhnutých kontrolách
v měsíci červnu a srpnu 2011 na
Centru sociálních služeb Kojetín.
Jiří Šírek

Rada Města Kojetín se na 22. zasedání konaném dne 14. září 2011
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- zřídila komisi pro přípravu rozpočtu Města Kojetín na rok 2012,
- jmenovala předsedu komise: Jiřího Šírka (starostu), členy komise:
Ilonu Kapounovou (místostarostku), Jitku Hálkovou (členku rady
města), Jiřinu Zdařilovou (tajemnici MěÚ), správce rozpočtu - Danu
Chytilovou, vedoucí FO - Hanu Večeřovou, vedoucího oddělení majetku FO - Dušana Labně, vedoucí
odboru VVŠK - Janu Nakládalovou,
vedoucího odboru VŽPD - Jiřího
Stava, vedoucí odboru SV - Ludmilu Prokešovou, investičního technika - Miloše Pavlíka,
- uložila výše uvedené komisi
předložit I. pracovní verzi návrhu
rozpočtu Města Kojetín na rok 2012
na jednání Rady Města Kojetín
v 11/2011,
- schválila vnitřní směrnici Města Kojetín „Inventarizace majetku

2

a závazků“, s platností od 1. 10.
2011, která nahrazuje směrnici
o inventarizaci ze dne 1. 10. 2003,
včetně všech dodatků,
- zřídila ústřední inventarizační
komisi (ÚIK) na funkční období od
1. 10. 2011 do 30. 9. 2012,
- zřídila nventarizační komise (IK)
k provedení jednotlivých inventur
za rok 2011,
- jmenovala předsedu ÚIK Ilonu Kapounovou (místostarostka),
členy ÚIK: Jiřího Šírka (starosta), Jiřinu Zdařilovou (tajemnice),
Janu Nakládalovou (vedoucí odb.
VVŠK), Hanu Večeřovou (vedoucí
FO), Dušana Laboně (ved. odd.
správy majetku), Ludmilu Prokešovou (ved. odb. SV), Jiřího Stava
(vedoucí odb. VŽPD), předsedy
a členy IK,
- stanovila Plán inventur na rok
2011,

- uložila ředitelům příspěvkových
organizací (ZŠ Sv. Čecha, ZŠ nám.
Míru, DDM, MŠ, ŠJ, MěKS, CSS)
předložit finančnímu odboru MěÚ
v termínu do 30. 10. 2011 informaci o způsobu zajištění inventarizace majetku a závazků za rok 2011
a předložit finančnímu odboru MěÚ
v termínu do 13. 1. 2012 inventarizační zprávu za rok 2011,
- schválila uzavření Smlouvy
o zřízení věcného břemene ve
prospěch společnosti NWT a. s.,
Hulín, kdy dotčené pozemky: p. č.
633/1, ostatní plocha a p. č. 633/4,
ostatní plocha v katastrálním území
Kojetín, zapsané na listu vlastnictví
č. 10001, ve vlastnictví města Kojetína, budou zatíženy stavbou zařízení s názvem „Položení optických
kabelů“,
- souhlasila s pronájmem pozemků
za účelem zemědělského obhospo-
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dařování v k. ú. Popůvky u Kojetína
o celkové výměře 28461 m2 Agrodružstvu Morava Kojetín,
- souhlasila s umístěním prodejního automatu na svíčky společnosti
Krejčí & Krejčí, s. r. o., Moravský
Žižkov, v areálu hřbitova v Kojetíně,
- schválila uzavření Smlouvy
o umístění zařízení mezi společností Technis Kojetín s. r. o., vykonávající na základě uzavřené Mandátní
smlouvy správu hřbitova ve vlastnictví Města Kojetína, a společností
Krejčí & Krejčí, s. r. o., Moravský
Žižkov,
- vzala na vědomí žádost Zdravotní pojišťovny METAL - ALIANCE
o umožnění poskytování služeb
zdravotní pojišťovny v objektu poli-

kliniky v Kojetíně,
- schválila uzavření Smlouvy o nájmu movitých věcí mezi společností
Technis Kojetín s. r. o., vykonávající na základě uzavřené Mandátní
smlouvy správu nebytových prostor
v objektu polikliniky v Kojetíně ve
vlastnictví Města Kojetína a METAL
- ALIANCE, zdravotní pojišťovnou
- jmenovala konkurzní komisi pro
konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace,
v souladu s vyhláškou č. 54/2005
Sb., o náležitostech konkurzního
řízení a konkurzních komisí, v tomto složení: předseda konkurzní komise (člen určený zřizovatelem):
Ilona Kapounová (místostarostka
města), členové konkurzní komi-

se: člen určený zřizovatelem: Eva
Pěchová (členka RM), člen určený
ředitelem KÚ Olomouckého kraje: Eva Flejberková (metodička
škol. stravování KÚ Olomouckého
kraje), člen určený Českou školní
inspekcí: Renata Skutková, odborník v oblasti školního stravování:
Blanka Laboňová (ředitelka CSS
Kojetín), zaměstnanec ŠJ Kojetín,
přísp. org.: Šárka Chytilová (administrativní pracovnice ŠJ Kojetín)
a určila tajemníkem konkurzní komise Janu Nakládalovou (vedoucí
odboru VVŠK MěÚ Kojetín),
- schválila realizaci stavebních
prací malého rozsahu na stavební
akci „Kanalizace Padlých hrdinů - II.
etapa“.
Jiří Šírek

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém 9. zasedání konaném dne 20. září 2011
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- vzalo na vědomí informaci o finanční situaci společnosti Pivovarský hotel Kojetín, s. r. o., v likvidaci,
- schválilo poskytnutí finanční dotace na úhradu veškerých splatných
závazků společnosti Pivovarský
hotel s. r. o., v likvidaci z rozpočtu
města na rok 2012,
- schválilo rozpočtové opatření
č. 13/2011, které zahrnuje:
výdaje ve výši
1.650,00 tis. Kč
příjmy ve výši
843,00 tis. Kč
financování ve výši 807,00 tis. Kč
- vzalo na vědomí zprávu o hospodaření a o stavu pohledávek
a závazků Města Kojetína k 30. 6.
2011,
- vzalo na vědomí informaci o hospodaření Města Kojetína k 31. 8.
2011,
- schválilo přijetí kontokorentního
úvěru ve výši 5.000.000 Kč s dobou
splatnosti do 1 roku od poskytnutí,
- schválilo přijetí úvěru ve výši
9.000.000 Kč za účelem profinancování investiční akce Rekonstrukce teplovodního kanálu na sídlišti
Jih,
- neschválilo zrušení věcného
břemene, spočívající v průchodu v minimální šíří 180 cm, které
bylo zřízeno ve prospěch Města
Kojetína a veřejnosti, dle Smlouvy

o změně věcného břemene uzavřené dne 30. 12. 1994, k pozemku p. č.
st. 90, zastavěná plocha a nádvoří,
o celkové výměře 140 m2, v katastrální území Kojetín,
- neschválilo prodej části pozemku
p. č. 5759/6, ostatní plocha o výměře cca 55 m2, v k. ú. Kojetín, ve
vlastnictví Města Kojetína,
- schválilo prodej pozemku p. č.
7044, ostatní plocha o výměře 573
m2, v k. ú. Kojetín, ve vlastnictví
Města Kojetína, organizaci Společenství vlastníků jednotek domu
Marie Gardavské č. p. 800, Kojetín,
za cenu 10 Kč/m2 a úhradu nákladů
spojených s převodem nemovitosti,
- schválilo prodej pozemků p. č. st.
424/6, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 134 m2 a p. č. 609/8,
ostatní plocha o výměře 249 m2,
vše v k. ú. Kojetín, ve vlastnictví
města Kojetína, organizaci Společenství vlastníků jednotek Nová
ul. 1259 - 60, Kojetín za cenu
100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti,
- schválilo prodej těchto nemovitostí:
- objekt č. p. 595, postavený na pozemku parcelní číslo st. 424/2,
- pozemek p. č. st. 424/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře
215 m2,

- část objektu bez č. p. / č. e. (kotelna), postavený na pozemku parcelní číslo st. 1579,
- část pozemku p. č. st. 1579, zastavěná plocha a nádvoří o výměře
cca 100 m2,
- část pozemku evidovaného ve
zjednodušené evidenci, původ
parcely - evidence nemovitostí
p. č. 623 o výměře cca 85 m2, vše
v k. ú. Kojetín, ve vlastnictví Města
Kojetína, společnosti BASPRO s. r.
o. Kopřivnice, za cenu 1.000.000 Kč
a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitostí včetně úhrady
za zpracování GP,
- neschválilo záměr prodeje části
pozemků p. č. 211/7, ostatní plocha
o výměře cca 340 m2 a p. č. 211/9,
ostatní plocha o výměře cca 330
m2, vše v k. ú. Kojetín, ve vlastnictví
města Kojetína,
- neschválilo záměr prodeje části
pozemku p. č. 603/11, ostatní plocha o výměře cca 220 m2, v k. ú.
Kojetín, ve vlastnictví města Kojetína,
- schválilo uzavření Dodatku
č. 2 k Darovací smlouvě uzavřené
dne 5. 8. 2010 mezi městem Kojetínem a společností SOLAR 6
s. r. o., Praha,
- schválilo Dražební vyhlášky
č. (1-14) DD/11 (celkem 14 vyhlá-
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Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
šek, na každou prodávanou garáž
samostatně), dražební společností
MORAVA s. r. o. Zlín, jako „dražebníkem“ a Městem Kojetínem jako
„navrhovatelem“,
- schválilo program prevence kriminality Města Kojetína na rok 2011,

- vzalo na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne
15. 6. 2011 a 14. 9. 2011, zápis
z jednání Kontrolního výboru ze dne
31. 8. 2011, protokol č. 3/2011 - KV
ze dne 17. 6. 2011 - kontrola připravenosti provozu koupaliště na letní

sezónu, protokol č. 4/2011 - KV ze
dne 13. 7. 2011 - kontrola vnitřních
směrnic organizace a jejich dodržování, manažerské dovednosti; dodržování stravovacích normativů,
výběr dodavatelů.
Jiří Šírek

- V rámci jízdy na kole při Evropském týdnu mobility jsem oficiálně
předal řediteli územního odboru
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje plk. Čočkovi
externí defibrilátor, na jehož nákup
poskytlo Město Kojetín dar. Přístroj
je ve výbavě stanice v Kojetíně,
která je zařazena do integrované-

ho záchranného systému
- Tradiční kalendář Mikroregionu Střední Haná, tentokrát na rok
2012, bude sestaven z historických
pohlednic jednotlivých obcí. Vydán
bude koncem října - počátkem listopadu a bude k dispozici na informacích Vzdělávacího a informačního centra Kojetín.
Jiří Šírek

Ve zkratce
- V pátek 9. září 2011 proběhla na
škvárovém hřišti na Závodí noční
hasičská soutěž v požárním sportu 5. ročník O pohár předsedy mikroregionu Střední Haná za účasti sedm
mužských i ženských družstev.
Soutěž organizoval SDH Kojetín.
V mužích zvítězili hasiči z Popůvek, v ženách kojetínské hasičky.
- Ve středu 14. září 2011 jsem za
Město Kojetín podepsal v Litovli
výzvu starostů Olomouckého kraje
premiéru Petru Nečasovi ke spravedlivějšímu rozdělování daní. Kojetín, bohužel, patří do kategorie,
kde rozdíly mezi velkými a menšími městy jsou největší a změna by
přinesla spravedlivější rozdělení
daní.

Anketa - Evropský týden mobility
V souvislosti s akcí „Evropský týden mobility“ položily studentky gymnázia
Eliška Minaříková a Petra Přikrylová několika občanům následující otázky:
1. Víte, co je to Evropský týden mobility?
2. Jsou v Kojetíně nějaké problémy s dopravou?
3. Využíváte nějaký alternativní způsob dopravy?
Iveta Růžičková
1. To teda vážně nevím.
2. Nevím, ale asi spíše ne.
3. Kolo ani brusle
nepoužívám, chodím
jen pěšky.

Anton Ondič

Iveta Žigová

Iveta Mezsárošová
1. Ne, nevím.
2. Jo, auta na náměstí jezdí hrozně rychle,
vždy dobíhám za malou, aby mi neutekla
na cestu, a auta vůbec nebrzdí.
3. Jedině pěšky nebo vlakem.

1. Ne.
2. No jsou, na Padlých hrdinů není přechod, je to strašné,
auta tam jezdí nehorázně. Mám strach
pouštět děti do školy.
3. Nejezdím, ale mohla by se udělat nějaká cyklostezka pro děti, vždy
mám strach, že je auta srazí.

4

1. Tak to vůbec nemám tušení.
2. Nepřijde mi, žádné
kolony nejsou vidět.
3. Ne, jedině autem.

Miroslava Miková
1. Ne.
2. No jsou, na náměstí si autobusy
jezdí, jak chtějí.
3. Ne, jedině autem.

Ilona Svobodová
1. Nevím.
2. Ano, je to hrůza.
3. Většinou chodím
pěšky nebo na kole.

Eliška Minaříková
a Petra Přikrylová, studentky GKJ
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Informace pro občany - sběr nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu pro občany Kojetína proběhne ve čtvrtek
20. října 2011 mobilními vozidly pro
sběr nebezpečného odpadu firmy Biopas Kroměříž spol. s r. o. a vozidla
budou přistavena na níže uvedených
stanovištích v přesně určenou dobu.
Ke svozovým vozům přineste vytříděné nebezpečné odpady:
- znečištěné prázdné obaly: plechovky od laku, staré barvy a lepidla,
zabarvené a nalakované předměty
jako hadry, štětce, kalíšky, stěrky, hůlky na míchání;
- prostředky na ochranu rostlin: postřiky všeho druhu ze zahrad, pěstování ovoce, zeleniny a zemědělství;
- barvy, laky: spreje - nátěry na dřevo, mořidla, laky ve spreji;
- ředidla od nátěrových hmot: čistící benzín, terpentýn, rozpouštědla;
- baterie: tužkové baterie, knoflíkové
baterie, baterie z osobních nákladních aut a traktorů;
- staré léky, teploměry, chemikálie:
používané v domácnostech a domácími kutily jako laboratorní misky,
ustalovače, bělidla, kyseliny, louhy,
zvláštní lepidla;
- starý olej: motorový, mazací, převodový, fritovací oleje, aj.
V místních částech Popůvky a Kovalovice bude proveden svoz velkého domovního odpadu, odpadu
ze zahrad, tzv. bioodpadu v pátek
21. října 2011 od 15 do 18 hodin:
- velký domovní odpad: domovní
odpad - skříně, koberce, zařizovací
předměty apod.;
- bioodpad: listí, tráva, plevel, větve
stromů do délky 1m, ovoce, zelenina

Stanoviště sběru odpadů 20. října 2011

Doba přistavení

1. Padlých hrdinů, bývalé uhelné sklady
2. Blanská - parkoviště u Kroměřížské ul.
3. Tržní náměstí - u čerpací stanice
4. Olomoucká - parkoviště u Jordánu
5. náměstí Svobody - parkoviště u hřbitova
6. náměstí Republiky - u Centra žilní chirurgie
7. Popůvky - u zastávky autobusu
8. Kovalovice - u kapličky

14:15 - 14:35
14:40 - 15:00
15:05 - 15:25
15:30 - 15:50
15:55 - 16:15
16:20 - 16:40
16:50 - 17:10
17:20 - 17:40

a jiný odpad rostlinného původu.
Pro likvidaci odpadů, které vám v domácnostech vzniknou během celého
roku můžete využít služeb Sběrného
dvora v Družstevní ulici v Kojetíně.
Na sběrném dvoře je možné uložit
tyto odpady a elektrozařízení určená
k zpětnému odběru, a to:
- nebezpečné odpady: baterie, akumulátory, zářivky, léčiva, barvy, lepidla, pryskyřice, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné (plechovky,
plastové nádoby, skleněné nádoby
od laku, barev, lepidel);
- ostatní odpady: papír, sklo, plast,
železo, textilní materiály, pneumatiky
(zdarma pneumatiky osobních automobilů, přívěsů, motocyklů atd.),
dřevo, velkoobjemový odpad, odpad
ze zahrad, stavební suť, tonery, elektrické a elektronické zařízení neobsahující nebezpečné látky;
- zpětný odběr elektrozařízení:
vyřazené elektrické a elektronické
zařízení: televizory, monitory, rádia,
elektrotechnické přístroje a zařízení,
pračky, ledničky, mrazničky, vrtačky,
vysavače apod.

Uložení odpadů a výrobků určených
ke zpětnému odběru je pro občany
Kojetína a místních částí Popůvky
a Kovalovice bezplatné - mimo uložení stavební suti a pneumatik větších
rozměrů (traktory, nákladní automobily atd.), uložení těchto odpadů hradí
i občané města a místních částí.
Podrobnější informace o možnosti
uložení odpadů na sběrném dvoře
můžete získat na tel.: 581 275 005.
Provozní doba Sběrného dvora:
středa: 8.30 - 12.30 a 13.00 - 17.00 hodin
čtvrtek: 8.30 - 12.30 a 13.00 - 17.00 hodin
pátek: 8.30 - 12.30 a 13.00 - 17.00 hodin
sobota: 8.00 - 12.00 hodin
Upozorňujeme, že předpisy na
ochranu životního prostředí mimo
jiné stanoví, že se za jejich porušení ukládá sankce. V některých
případech se může jednat o částku
velmi vysokou, u fyzických osob až
do 50 tis. Kč, u právnických osob
nebo fyzických osob oprávněných
k podnikání o částku pohybující se
v milionech Kč.
Eliška Izsová

Došlo do redakce
Železný hasič
Popůvky 2011
V sobotu 20. srpna 2011 se v Popůvkách na hřišti konal 1. ročník Železného hasiče.
Soutěž je modifikací zátěže hasiče
při zásahu a soutěží se v disciplínách
TFA (nejtvrdší hasič přežije). Soutěže se zúčastnilo 41 mužů v následujících kategoriích:
- 1. kategorie - s aktivním dýchacím
přístrojem,
- 2. kategorie - s neaktivním dýchacím přístrojem (jen jako zátěž)

- a 9 žen bez dýchacího přístroje.
Každý závodník musel absolvovat
trať, která obsahovala roztažení dvou
proudů B do vzdálenosti 40 metrů,
přesunutí 50 kg závaží po kolejnici
pomocí kladiva, přeskočení bariéry

(výška 2 metry), 60 úderů v hamerboxu osmikilogramovým kladivem,
výstup na lešení cca 4,5 metru
a pomocí lana vytáhnout 20 kg závaží, přenesení dvou hadic B v kotouči
do vzdálenosti 30 metrů, spojení kon-
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covek čtyř hadic (2 x B,2 x C), přenesení 70 kg figuríny do vzdálenosti 20
metrů (až do cíle).
Každý soutěžící bojoval ze všech sil,
aby dosáhl co nejlepšího času. První
tři nejrychlejší byli odměněni v každé
kategorii poháry a věcnými cenami.
- 1. kategorie: Tomáš Zobaník SDH
Henčlov 2:19.31,
- 2. kategorie: Pavel Vlk SDH Nivnice

2:26.79,
- 3. kategorie: Ivana Šebelová SDH
Uhřičice 1:58.86.
Děkujeme sponzorům soutěže, všem
organizátorům a také všem soutěžícím a doufám, že se všichni zase sejdeme u dalšího ročníku Železného
hasiče v Popůvkách.
David Šimek, velitel družstva HS
Popůvky

Dopis starostovi

vychovává své děti řádně chodící
a čisté do školy, rodiče řádně chodí v rámci možnosti do zaměstnání,
ctí soukromý majetek a sousedské
vztahy. Vždyť i v pohádce O kocouru
Mikešovi vyzývá dědeček „…zavřete slepice, do vsi přijeli Cikáni….“.
Nikoliv Romové. Ústavní soud ve
svém nálezu neshledal v tomto případě na „Cikánech“ žádný rasový
podtext.
Mám sám osobní zkušenost, jak
se dnes s oblibou říká, s „Romskou
problematikou“ z ulice Padlých hrdinů, nejproblematičtější oblastí Kojetína. Na základě nájemní smlouvy
jsem nájemce parcely 1280/1 (bývalá panelová skládky řepy), která
sousedí se všemi zahradami domků
za účelem provozování zemědělské
výroby. Doposud jsem ovšem od
účinnosti nájemní smlouvy neměl
možnost pozemek v plném rozsahu využívat. Ovšem daně a nájem
platit musím. Svobodnému užívání
v rámci smlouvy mi brání nepřizpůsobivé jednání obyvatel domu č. p.
557 sousedících s mými pozemky
na ulici Padlých hrdinů. Nejen že mi
neustále šmejdí po pozemku a plaší
pasoucí se zvířata, ale co najdou,
to seberou a jejich volně pobíhající
psi útočí na zvířata. Z pozemku si
následně dělají skládku domovního
odpadu, bužírek od kabelů a nefunkčních předmětů, čímž celý pozemek znečišťují. Přes několikeré
ústní upozornění, že si nepřeji, aby

mi na pozemek vstupovali, jsem byl
fyzicky napaden a bylo mi následně
vyhrožováno.
Běžné je i jejich časté rušení nočního klidu a narušování sousedského
soužití v okolí.
Ptám se Vás, pane starosto, i za občany bydlící v ulici Padlých hrdinů,
jak dlouho útlaky od nepřizpůsobivé
menšiny musíme tolerovat? Nejedná se náhodou o rasistické jednání
„Cikánské“ minority proti majoritní
skupině obyvatel?
Proč se například Pompovi bydlící
také v ulici Padlých hrdinů, řádní
občané romské národnosti, mohou
chovat slušně a výše uvedení obyvatelé jsou zcela intolerantní vůči
majetku a občanskému soužití?
Žádám Vás proto o přijetí takových
opatření, která budou monitorovat
a identifikovat problematické skupiny obyvatel a poskytovat podklady
pro exekutivní vymáhání práva. Tuto
problematiku je nutno řešit komplexně tak, aby nebyla zadána žádná
příčina ke vzniku situace podobné
situaci ve Šluknovském výběžku.
Věřím, že v rámci Programu bezpečnosti a potírání kriminality, bude
řešena problematika ochrany občanů a soukromého majetku nejen
v ulici Padlých hrdinů, ale i ve všech
problematických oblastech v co nejkratší době tak, aby nedocházelo
k nárůstu agresivity a ke zbytečnému rozdmýchávání vášní.
Jan Trávníček

stupitelstva města dne 20. září 2011.
Je škoda, že uváděné fyzické napadení a jiné případy ohrožující Tvůj
majetek či svobodu, jsi nenahlásil ani
Policii ČR, ani Městské policii v Kojetíně, jak jsem zjistil, což jsou jediné
instituce, které mohou podobné případy řešit. Dobře také víš, že jsem Ti na
zasedání Zastupitelstva slíbil schůzku
s velitelem naší Městské policie, na

které projednáme Tvé otázky k problematice ulice Padlých hrdinů. O záležitosti kamerového systému, policejních hlídek, kontrol celé lokality apod.,
jsem připraven jednat a řešit je.
Měl-li být tento Tvůj příspěvek připomenutím toho, o čem jsme se spolu
bavili, pak mi věř, že jsem na to nezapomněl.
S pozdravem Jirka Šírek

Vážený pane starosto,
nechci se vracet k agresivním invektivám pana Pepy, který asi ve velkém vzteku vylil své srdce na Vaši
adresu v KZ 7-8/11, byť je pravda,
že množství Romů v Kojetíně narůstá.
Nechci se ani vracet k naivním obhajobám čerstvé maturantky Ivety
v KZ 9/11, která asi neví, co demokracie je. Navíc by si mohla uvědomit, než napíše nějakou hloupost,
ve které se odvolává na historii
a navrhuje ironicky řešení v zakoupení zbraně, a neví, že nejstarší demokracie v USA má zakotveno ve
druhém dodatku ústavy právo občana na svobodné držení zbraně. Toto
právo není v USA důvodem k vyhlazování národnostních menšin, ale
k ochraně zdraví a majetku. Na její
omluvu ovšem hovoří její mladost,
životní nezkušenost. Jak se říká, život ji teprve naučí.
Ovšem na vysvětlenou nenazývejme všechny „Cikány“, kteří jsou
nepřizpůsobivými občany bez jakékoliv snahy integrace do sociálního systému, bez jakékoliv snahy
pokojného sousedského soužití
a respektování práv občanů a soukromého majetku Romy. Pokud je
i nadále hodláme nazývat Romy, tak
urážíme řádnou minoritu národnostní romské menšiny, která slušně

Odpověď
Janu Trávníčkovi
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Ahoj Honzo, (snad Tě tak mohu oslovit i v odpovědi na Tvůj příspěvek do
Kojetínského zpravodaje).
Problémy, které ve svém příspěvku
uvádíš, chápu stejně, nakonec jsme
se o tom bavili i v rámci zasedání Za-
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Jak dědeček měnil
až vyměnil - v tomto
případě vedení města
Byli jsme účastníky srazu rodáků,
občanů města a spolužáků, ročníku 1936, který pro pětašedesátníky
pořádá MěÚ. Je to hezká tradice
uspořádat toto setkání na Kojetínské hody. Program začal setkáním s představiteli města v krásně
vyzdobené obřadní síni. Bylo to
setkání milé, dojemné, zvlášť pro
ty, co v Kojetíně nebyli od svých
školních let. Díky za milé přijetí.
Po přesunu do Hotelu Pivovar na
slavnostní oběd nás čekalo veliké
překvapení - šok. V sále nebyla
připravená tabule, i když akce byla
vedení hotelu ohlášena už dříve.
Museli jsme se posadit k nepřipraveným stolům, v tříčtvrtečních kalhotách ušmudlané rádoby číšníci
teprve rozdávali příbory (nemaje tušení, kam patří lžíce, vidlička, nůž),
citron do přípitku dávali z vidličky
palcem do skleniček. Mimochodem
každá sklenička jiná. Výzdoba žádná, ani na stole, ani v sále. Kam se
poděly květiny, které zdobily celý
hotel dříve? Po dlouhé době jsme
se dočkali oběda. Ten byl nad oče-

Reakce na příspěvek
„Jak dědeček měnil
až vyměnil - v tomto
případě vedení města“
Vážení organizátoři srazu pětasedmdesátníků. K Vašemu příspěvku mohu sdělit jen tolik, že
mě mrzí avizovaná nespokojenost

kávání dobrý, lepší,
než nálada účastníků.
Byl i zákusek, trošku
nepodařený.
Snad
měl být ke kávě, ale
ta přišla až po hodině
a to ještě v tak nevkusných hrníčcích, bez
podšálků, bez cukru a
mléka. Když jsme se
domáhali cukru, přinesli košíček s cukrem, mléko v džbánku
s poznámkou „dejte kolovat“. I když
k obědu mělo být také pivo nebo
minerálka, počkali jsme si opravdu
zase hodinku. Ale nedivili jsme se
ničemu, obsluhu musela zvládnout
jedna drobná servírka. Ještě že jsme
bývali dobrý kolektiv, měli jsme si
o čem povídat, vzpomínat, ale bohužel tato „hrůza“ poznačila celý
sraz.
Členové výboru pro občanské záležitosti museli být na mrtvici, když
toto viděli. Vždyť to stálo hodně
času, sil, trpělivosti zorganizovat takovou akci. O penězích nemluvím.
V červnovém zpravodaji pan starosta psal: „Snahou vedení města
je zachování hotelu včetně všech
služeb, které nabízí minimálně na
stávající úrovni, dále převzetí zaměstnanců novými nájemci a nabíd-

ky dalších služeb pro město, jeho
organizace i občany a návštěvníky
atd.“ Ovšem úroveň Pivovaru v této
v této chvíli nedosahovala ani úrovně hospody čtvrté cenové skupiny.
Jestliže si nová nájemkyně (prý je
to žena) nevěděla rady s přípravou takové akce, proč nepožádala
někoho schopného v tomto oboru
o pomoc? Byla to ostuda. Nevíme,
kdo je nájemcem hotelu, ale k bývalému vedení a celému personálu
se nemůže ani v nejmenším přiblížit. Co vedlo město k tak neuváženému kroku shodit reprezentativní
hotel na tak nízkou úroveň? Budeme čekat, co čas ukáže. Snad příští pětasedmdesátníci budou psát
do Kojetínského zravodaje jenom
chválu.
Účastníci srazu pětasedmdesátníků

s úrovní Vašeho setkání v rámci
Kojetínských hodů dne 14. srpna
2011. K „neuváženému kroku shodit reprezentativní hotel na tuto
úroveň“ nás nevedlo nic jiného,
než fakt, že město každoročně
dotovalo ztrátovost celého podniku částkami přes 2 miliony korun.
To, že byl někdo ochoten si celý
hotel pronajat a provozovat tam
ubytovací i stravovací služby, ne-

bylo vybírání a měnění, ale spíše
štěstí, že se o takový pronájem
našel aspoň jeden vážný zájemce. Ten skutečně dané služby nabízí a já je nyní nechci hodnotit.
Stejně tak, jako skutečnost, že ze
stávajících zaměstnanců přešel
k novému nájemci jen jediný. Přeji
Vám hodně dalších, vydařených
setkání.
Jiří Šírek, starosta

PROVOZNÍ DOBA MĚÚ KOJETÍN
Hodiny pro veřejnost
			
			

pondělí
středa

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30

a
a

Podatelna
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30

a
a
a
a
a

12.30 - 17.00 hodin
12.30 - 15.00 hodin
12.30 - 17.00 hodin
12.30 - 15.00 hodin
12.30 - 13.30 hodin

12.30 - 17.00 hodin
12.30 - 17.00 hodin
Pokladna

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

8.00 - 11.30 a 12.30 - 16.30 hodin
8.00 - 11.30 hodin	 
8.00 - 11.30 a 12.30 - 16.30 hodin
pokladna uzavřena
pokladna uzavřena
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Můj Týden mobility
aneb Trocha pohybu
nikoho nezabije...
Letošní zářijový týden mobility se
vydařil jednak díky krásnému babímu létu a hlavně díky pestré nabídce
pohybových a zábavných aktivit pro
všechny generace. Takový stručný
výčet - volejbal, zumba, jóga, pilátes, tanec, tenis, bowling, kanoistika, cyklistika, diskotéka, besedy
a soutěže pro seniory, pohádky pro
děti a také divadelní představení.
Teď jen si vybrat to pravé.
Jezdím na kole do Ivanovic do práce a tak jsem tentokrát zkusil něco
jiného.
Do jógy jsem chodil v době, kdy
kurzy výborně vedli manželé Olga
a Dobromil Malí. Byl jsem zvědav,
jak se cvičí jóga teď. Na úvod jsem
byl příjemně překvapen: do cvičení

První Bleší trh
v Kojetíně
Blešárna neboli bleší trh není žádná novinka, která k nám přišla ze
západu. Už naše babičky a prababičky využívaly výhod tohoto výprodeje. Ovšem postupem času došlo
k útlumu bleších trhů, protože se
mnohým zdálo snad nedůstojné
veřejně nakupovat a vybírat z použitých věcí a tak v současné době
anonymně brouzdáme po internetu na aukčních stránkách aukro, či
bazarových stránkách a kupujeme
věci použité, za rozumnou cenu.
Přesto že bleší trhy nejsou žádnou
novinkou, nechali jsme se inspirovat maminkami z Německa, které
tzv. Flohmarkty, což je v překladu
bleší trh, pořádají pravidelně po celém Německu a to v jarním a podzimním období. Nabízejí zde oblečení po dětech, hračky, sportovní
potřeby, knížky a další věci týkající
se života dětí. Děti ze všeho vyrostou, se vším si nakonec přestanou
hrát, potřebují a chtějí spoustu dalších věcí a dům, i když veliký, je na
skladování všeho nakonec malý.
Kam to vše dát? Třeba v Kojetíně můžete zanést věci do Charity,
budou moc rádi. Nebo do Bazárku,
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chodí (zatím) jen ženy, což předtím nebylo tak vyhraněné. Nevadí,
aspoň dle čínské filosofie vnesu
do jinové ženské energie trochu té
mužské jangové. Dvě hodinky lekce
uběhly jako voda. Cvičitelka Alenka
Flegelová nás všechny pěkně „protáhla“ a dodala energii a chuť do
života. Sama je důkazem toho, že
s jógou se nestárne, ale dozrává po
všech stánkách.
Top zážitkem bylo sobotní sjíždění
řeky Moravy od Bolelouce do Kojetína. Na loděnici se nás sešlo celkem 26 od dětí po seniory. Leopold
Ptáček starší odvezl tranzitem lodě
a David Juřen vodychtivé vodáky
autobusem pod jez v Bolelouci,
kde jsme nasedli na dvě pramice
a pět kánoí. Pro některé to byl první
kontakt s kanoistikou. Posádky se
tvořily až na místě, dle zkušeností
zúčastněných. Pod vedením Petra
Válka a Jardy Kačírka (vicemistrů
světa veteránů v dračích lodích)

naše flotila proplula bez problémů, až na drobné kolize, zaviněné
nízkou hladinou vody, zejména na
začátku trasy. Odměnou všem byl
nevšední zážitek z plavby, zejména soutok Bečvy a Moravy, plavba
úsekem Moravy zvaným Břehule
byla nádherná. Zbyl i čas na krátkou zastávku na sluncem ozářené
kamínkové pláži. Jízda od lobodického mostu po klidné hladině Moravy byla skvělým završením výletu, který zdárně skončil na loděnici
v Kojetíně. A na úplný závěr každý
účastník obdržel od paní ředitelky
MěKS Kojetín Hany Svačinové pamětní list a medaili.
Dík Městu Kojetín a hlavně všem,
kteří se podílejí na pořádání těchto
akcí. Třeba oblíbený červnový Běh
proti drogám, který pořádá Městská
policie Kojetín, měl letos už úspěšný 5. ročník. A pak že se v Kojetíně
nic neděje...
Jaroslav Bělka
zastupitel Města Kojetín

ovšem tam se také vše nevejde.
A nebo se můžete účastnit 1. Blešího trhu v Kojetíně, který proběhne 21. října 2011 na Sokolovně. Můžete dát šanci věcem po
dětech sloužit dětem jiným, a možná zde najdete spoustu potřebných
věcí pro vaše vlastní děti. Třeba tu
koupíte za rozumnou cenu overaly,
zimní bundy a boty, kalhoty, pyžama, možná i spací pytle pro miminka
a plínky, lyže, brusle, sáňky či boby,
lego, panenky atd.
Pojďte s námi uskutečnit příjem-

nou chvilku, kde si nabídneme to,
z čeho děti vyrostly a to vše pod názvem První Bleší trh v Kojetíně.
Akce se odehraje 21. října 2011
ve vestibulu Sokolovny Kojetín
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem, které jako podporu
této akce nabízí prodávajícím maminkám bezplatnou účast. Přijďte
prodat, nebo koupit. Překonejte
ostych, věci si prohlédnete, domluvíte cenu. To vám anonymní prodej
na internetu nenabídne.
Andrea Kopečná

AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA
DAVID JUŘEN KOJETÍN

www.autobusy-juren.cz
		

			

telefon:

724 999 818
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Kroměřížská dráha, o. s. informuje
Zvláštní vlaky na výlov
Hradeckého rybníka
v Tovačově
Vážení přátelé, rok utekl jako voda
a opět tu máme ten kouzelný čas
melancholie, padajícího listí a vypouštění rybníků, které začínají vydávat své poklady (nejen) pro náš
vánoční stůl.
A také v letošním roce ožije „naše
lokálka“, tedy trať Kojetín - Tovačov,
klapáním kol zvláštních vlaků, které
bývají jako jediné v rámci celé ČR
vypravovány právě na výlov rybníka, konkrétně na tradiční výlov Hradeckého rybníka v Tovačově.
Když jsme loni v nedělní podvečer
24. října po skončení akce „Výlov
2010“ naposledy odjížděli s historickým motoráčkem „Hurvínkem“
z Tovačova ku Kojetínu, vůbec jsme
nevěděli, jestli právě neodjíždíme
úplně posledním vlakem, který kdy
v Tovačově byl. Nad tratí visel Damoklův meč v podobě správního
řízení na zastavení provozu a my

týdny před tím i potom trávili psaním odvolání a vyjádření na Drážní
úřad a později i Ministerstvo dopravy, abychom zlý osud trati odvrátili.
Přestože správní řízení zatím stále
není u konce, vše nasvědčuje tomu,
že trať nejen že zůstane i nadále
„papírově“ provozní, ale navíc brzy
najde další využití v nákladní dopravě, a to v celé své délce. Zachována by měla zůstat také možnost trať
i nadále využívat k příležitostným
jízdám osobních vlaků, a tak mi dovolte pozvat vás nyní na sice letos
poslední, ale věřím, že zdaleka ne
úplně poslední svezení zvláštními
vlaky, a to o víkendu 22. a 23. října
2011.
Zvláštní vlaky na výlov Hradeckého rybníka letos odvozí historická červená motorová lokomotiva
T444.1516, přezdívaná „Karkulka“,
patřící Klubu přátel kolejových vozidel z Brna. Tato mašinka byla ve
slovenských Turčianských strojírnách v Martině vyrobena v roce
1966 a zatím vše nasvědčuje tomu,
že právě této lokomotivě a dvojici
jejích osobních vagónků s panora-

matickými čelními okny se počínaje
letošními jízdami na výlov Hradeckého rybníka stane Tovačov, přesněji vlečka tamní Prefy, novým domovem.
Jízdní řád zvláštních vlaků je uveden níže, ceny jízdného zůstávají
shodné s předešlými čtyřmi roky
- tedy 50 Kč za zpáteční jízdenku
pro dospělého a 30 Kč pro dítě od
6 do 15 let. Kompletní ceník i s dalšími informacemi k jízdě najdete,
jako vždy, na webových stránkách
tovačovské trati: www.prototypy.cz/
tovacovka. Jezdíme za každého
počasí a bude-li třeba, určitě vám
i zatopíme ;-)
Na shledanou ve vlaku se těší
Rostislav Kolmačka, KMD o.s.

334 Kojetín - Tovačov a zpět (platí v sobotu a neděli 22. a 23. října 2011)
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Rekord v sázení stromů
a stromků
Vážení občané,
Město Kojetín se rozhodlo, že se
v letošním roce připojí k jedinečnému
pokusu o rekord v hromadném sázení stromů a stromků, který proběhne
28. října 2011 po celé České republice. Rekord spočívá v celkovém
množství vysazených stromů a zapojených lidí po celé republice. Pokud
máte zájem, můžete se přihlásit na
tuto akci v termínu do 15. října 2011
na níže uvedený kontakt.
Výsadba dubového hájku bude v Ko-
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jetíně probíhat dne 28. října 2011
od 9 hodin se srazem účastníků
u mostu dr. Šíleného (u Loděnice
Kojetín), ve spolupráci s DDM Kojetín, který zajistí bohatý program
jak pro děti a mládež, tak i pro vás
dospělé. Rovněž bude zajištěno
malé občerstvení. Zapojit se může
opravdu každý jednotlivec, skupiny
přátel, rodiny, občanská sdružení
a spolky, školy, školky a neziskové
organizace.
Těšíme se na setkání s vámi, kterým
záleží na našem životním prostředí.
Kontakt: Eliška Izsová, MěÚ Kojetín,
odbor VŽPD dveře č. 207 (E. Izsová),
tel. 581 277 471, 776 639536, e-mail:

e.izsova@radnice.kojetin.cz.
Rovněž je možné přihlásit se i samostatně s výsadbou jediného stromu
v termínu do 20. října 2011 na e-mailu: strom.zivota@nap.cz.
Eliška Izsová
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Výročí měsíce - Martin Ferdinand Chvátal (Quadal)
Oblast Hané
dala našemu národu
mnoho vynikajících
osobností.
Mezi ně bezesporu také
patří světově proslulý
malíř Martin
Ferdinand Chvátal (Quadal) (1736
- 1809).
Martin Ferdinand Chvátal žil a tvořil
ve druhé polovině 18. století. Autor
Florian Zapletal ve své práci „Světový malíř - Hanák. Listy z dějin moravského baroku. Olomouc 1914“
píše: „Maloval a tvořil v duchu barokového malířství, s klasicistními vlivy
italskými. Klidně odpočívající pozadí, bez vzruchu, s širokým pohledem
do širých dálav, v nichž se zračí hanácký klid, ozývají se reminiscence
na rodný kraj…“
Narodil se v roce 1736 v Měrovicích
na Hané a pokřtěn byl 28. října téhož
roku v kostele sv. Máří Magdaleny
v Němčicích nad Hanou. Připomínkou jeho života na střední Hané je
skromná pamětní deska na domě
č. p. 69 v Němčicích nad Hanou.
Malíř se v tomto domě sice nenarodil, pocházela odsud jeho matka
a později zde rodina Chvátalova žila.
Martin Chvátal prožil mládí na hanáckém venkově, zde získal lásku
k rodnému do všech stran otevřenému kraji, zalitému sluncem, s tichými zátočinami kolem řeky Hané. Zvířata, která rád maloval (hlavně koně)
poznal již doma. Jeho rod nepatřil
mezi nejchudší. V příslušenství ke
gruntu se v roce 1729 v Měrovicích
uvádějí také 4 tažní koně.
Také s výtvarným projevem přišel
do styku již doma. Ať již to byla barokní díla na němčickém náměstí,
či výzdoba farního kostela. První
vzdělání také získal na farní škole
v Němčicích, o níž jsou zmínky v 17.
i v 18. století.
Výjimečné malířské schopnosti neunikly zřejmě pozornosti majitelce
kojetínského panství Marii Leopoldě
z Kounic - Rittbergu a přivedly Martina Chvátala ke studiu na vídeňské
akademii, následně také v Paříži.
Žil a tvořil za hranicemi své vlasti,
podporován vlivnými mecenáši. Pra-
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coval v mnoha evropských uměleckých centrech, v Londýně, v Římě,
ve Florencii, v Neapoli, v Hamburku,
v Petrohradě. Prostředí, ve kterém
se pohyboval přizpůsobil také své
jméno. Pro cizince těžko vyslovitelné Chvátal nahradil jazykově dostupnějším, Quadal. Do svého jména vložil také jméno Ferdinand.
Martin F. Chvátal byl členem tří evropských akademií a to vídeňské,
petrohradské a londýnské. V Petrohradě se stal dvorním malířem cara
Pavla I. a jeho nástupce Alexandra
I.
Obrazy Martina F. Chvátala jsou
ve sbírkách galerií a obrazáren jak
v českých zemích, tak také v zahraničí - v Brně, v Praze, ve Vídni,
v Budapešti, ve Florencii, v Hamburku, v Petrohradě, v Moskvě a v dalších městech.
V odborné literatuře je Chvátal uváděn jako malíř - portrétista, malíř zvířat, dvorních slavností a vojenských
přehlídek. Rád maloval také lovecké
výjevy a krajiny. Vynikl také jako ma-

líř náboženských námětů.
Martin Ferdinand Chvátal byl nejen významným malířem, ale také
významným grafikem. V roce 1793
vydal v Londýně 13 listů mědirytin,
na kterých jsou vyobrazeni lvi, tygři, koně a další zvířata. Mědirytiny
jsou provedeny zvláštní, čárkovací
technikou, působící dojmem perokreseb.
Od roku 1797 žil Martin Ferdinand
Chvátal v Petrohradě. Po sedmi letech odešel do Londýna a po dvou
letech se vrátil zpět do Petrohradu,
kde zemřel 11. ledna 1809 (podle
starého ruského kalendáře 30. prosince 1808) ve věku 72 let.
(K 200. výročí úmrtí M. F. Chvátala vydal Mikroregion Střední Haná
brožuru Františka Navrátila „Martin
Ferdinand Chvátal, světově proslulý
malíř z Hané“).
Malíř Martin Ferdinand Chvátal
(Quadal) žil po celý svůj tvůrčí život
za hranicemi vlasti a v cizině také
zemřel. Jeho dílo je však plné reminiscencí na rodný kraj.
řez

Pro domácnosti i firmy nabízíme
služby v oblasti:
- výpočetní techniky a počítačových sítí
- kancelářské techniky
- internetu a telekomunikací
Využijte našich dlouholetých zkušeností v oboru ve svůj prospěch.
Rádi Vám pomůžeme!
Na spolupráci s Vámi se těší
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Rubrika zdraví - 8. díl: Vodoléčba a parafínový zábal
Staňte se na chvilku
římským senátorem...
Právě oni byli prvními, kteří okusili výhod a léčebných účinků horké
vody, a to ve vyhlášených římských
lázních. Zkuste se i vy nechat hýčkat a zároveň něco dělat pro své
zdraví, okuste vodoléčbu, nebo
perličkovou koupel… a nakonec
parafinový zábal.
Vodoléčba nebo-li hydroterapie
Proč je horká voda léčivá? „Pokud
zahřejeme kůži horkou koupelí, krev
je okamžitě přiváděna k povrchu,
a pak se vrací k hlouběji uloženým krevním cévám. Dochází tak
k maximálnímu prokrvení, které při
běžných denních aktivitách až do
takové hloubky nikdy neproběhne.
Horké koupele navíc vyvolávají pocení, při kterém se vylučují z těla
škodlivé látky, dokáží také zmírňovat bolesti a zánětlivé projevy,“
informuje Leona Deutschelová,
majitelka RELAX CENTRA Kojetín. Vodoléčba disponuje širokým
spektrem pozitivních vlivů na lidský organismus. Příznivě působí na: krevní oběh - dochází zde
k lepšímu prokrvení, tím se sníží
tlak krve, což má kladný vliv na
srdce, které pracuje proti menšímu
odporu, dýchací systém - voda pomáhá uvolnit zúžení průdušek, má
vliv i na alergie a záněty, nervový
systém - horká voda má relaxační
a uklidňující účinky, dokáže také
tlumit bolest, kůže a měkké tkáně
- dochází k jejich výživě díky lepšímu prokrvení, voda příznivě ovlivňuje svalové napětí.
Typy vodoléčby:
- Podvodní masáž

Jedná se o hlubokou celotělovou
masáž. Masíruje přesně určená
místa proudem vody, který vychází
pod tlakem z trysky masážní hadice. Nejčastějšími místy, kam proud
vody směřuje, je oblast páteře
a končetin. Procedura je prováděna ve vodním prostředí, tedy ve
speciálně upravené vaně, teplota
vody se pohybuje okolo příjemných 37°C. Postupně vám budou
masírovány dolní končetiny (od
chodidel ke stehnům a zpět), horní končetiny (od rukou k ramenům
a zpět), břicho a hrudník. Vynechává se oblast srdce, ňader a genitálií.
- Perličková koupel
Perličková koupel využívá speciálního roštu, který ve vodě vytváří perličky vzduchu s masážním
efektem. Teplota vody nesmí být
příliš vysoká (ta lidský organismus
dráždí), ideální je cca 37 - 38˚ C.
Perličková koupel je léčebnou i relaxační procedurou, která je vhodná i pro děti. Dalšími pozitivními
účinky jsou např. příznivý vliv na
celulitidu a posílení celkové obranyschopnosti těla. Rovněž tiší bolest kloubů a páteře, uvolňuje svalstvo a zlepšuje krevní oběh. Horká voda má na organismus tišící,
uklidňující účinek a dobře působí
i na psychiku či stres. Může se podepsat ale i na lepším spánku, prokázané jsou však také blahodárné
účinky při bolestech hlavy.
Parafínové zábaly
Po příjemně strávených chvílích při
podvodní masáži nebo perličkové
koupeli můžete léčebný a relaxační účinek těchto terapií podtrhnout
absolvováním parafinového zábalu.
Ten je velmi účinný při léčení nemo-

Hydroterapie má množství léčebných i relaxačních účinků

cí pohybového aparátu. V RELAX
CENTRU Kojetín jeho pozitivního
zdravotního vlivu využívají zejména
na klouby horních končetin - rukou,
které jsou postižené revmatismem.
A jak procedura v RELAX CENTRU
probíhá? „Do rozehřátého vosku
ponoříte ruce a ten okamžitě přilne na pokožku. Poté vám fyzioterapeut navlékne na ruce speciální
rukavice a vosk se nechá nějakou
dobu působit. Na konec je z pokožky rukou odloupnut. Parafin má tu
skvělou vlastnost, že dokáže na
dlouhou dobu zadržet teplo a pomalu je předávat zmíněné pokožce
a kloubům,“ vysvětluje Leona Deutschelová. Zábal prohřívá a uvolňuje
svaly, prokrvuje pokožku, uvolňuje
a pomáhá od bolesti kloubů a vyhlazuje a změkčuje tvrdou kůži.
Tip RELAX CENTRA Kojetín
Pokud
chceme
dosáhnou co největší
efektivity
procedur vodoléčby a parafinových
zábalů, je dobré
tyto terapie zkombinovat s pohybovým cvičením,
které tělo „předehřeje“, to znamená nastartuje látkovou výměnu
organismu. Vhodným pohybem
může být například Schwinn cycling - jízda na kole v prostředí tělocvičny ve střední obtížnosti. Na závěr doporučujeme absolvovat některou z nabízených masáží. Více
o správných kombinací jednotlivých procedur naleznete na
www.relax-centrum-kojetin.cz
v sekci Aktuálně.
Materiály byly připraveny ve spolupráci s RELAX CENTREM Kojetín,
www.relax-centrum-kojetin.cz

Parafínový zábal
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Mateřská škola Kojetín
Září v MŠ Kojetín
Léto je za námi a počasí již hlásí příchod podzimu. Odpolední sluníčko
ještě vyvolává vzpomínky na prázdniny, ale ty jsou již nenávratně pryč.
Začátek školního roku byl pro každého velkou změnou, opustili jsme
prázdninovou pohodu a před námi
jsou každodenní povinnosti. Na
některé děti navíc čekal první den
v mateřské škole. Jak si nováčci
zvykli na nový režim dne, učitelky
i kamarády?
První zářijové dny nebyly pro nikoho
lehké, každý to odloučení od maminky nese jinak. Někdo byl hned
od začátku „hrdina“, jiný si poplakal
až do poloviny září a tak každé ráno
bylo u nás pořádně rušno. Aby na
slzičky nebyl čas, připravili jsme pro
děti hned několik překvapení.
Děti v obou MŠ přivítal Kašpárek
s maňáskovou pohádkou, kterou si
pro ně připravily učitelky. Ve čtvrtek
15. září 2011 v dopoledních hodinách za námi přijelo maňáskové
divadélko z Olomouce s pohádkou
„O zatoulaném Koťátku“. Aktéry
představení byli maňásci a průvodce
pohádkou byl živý herec v kostýmu
Kašpárka. Pohádka byla prokládána
hudebními nahrávkami.

V úterý 20. září 2011 začaly nejstarší děti navštěvovat předplavecký
výcvik v plaveckém areálu Města
Přerova, který potrvá až do 22. listopadu. Děti mají možnost jedenkrát
týdně užít si vody a vodních radová-
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nek pod dohledem zkušených lektorek a svých učitelek. Po ukončení
kurzu dostanou již tradičně „mokré
vysvědčení“.
Ve středu 23. září 2011 navštívila
obě školičky Marie Ryšavá z Městské knihovny MěKS Kojetín. Zábavnou formou seznámila nejstarší děti
s různými druhy knih a jejich autory
v rámci celorepublikové akce „Čteme dětem“. Jejím cílem je, aby děti
získaly ke knihám vztah a vracely se
k nim pak především coby školáci.

V pátek 30. září 2011 hned ráno čekal na děti autobus, který nejstarší
děti obou MŠ odvezl do Kroměříže
na dopravní hřiště. Po příjezdu
se děti podívaly na videonahrávku
s dopravní tématikou. Poté se rozdělily do několika skupin. V roli řidičů a motorek si procvičily jednoduchá pravidla silničního provozu, byly
vedeny k respektování dopravních
značek, semaforů, učily se chůzi po
pravé straně chodníku. Dopolední
akce se dětem velmi líbila.
A co nás čeká na podzim? Těšíme
se na cvičení do tělocvičny v sokolovně, na kroužek anglického jazyka, ale také na podzimní besídky pro
rodiče a naše nejbližší. Již tradiční
říjnovou akcí bude „7. ročník Drakiády“, který proběhne v areálu MŠ.
Věříme, že jako každoročně nám
bude přát počasí, aby draci mohli
pořádně létat, a těšíme se na velkou
účast rodičů s jejich dětmi. Součástí
bude také společné opékání u táborového ohně. Podrobnosti o konání
drakiády včas zveřejníme.
vedení MŠ

Autumn is here and winter is just
around the corner. In America
the autumn (fall) is my favorite
season of the year. The leaves
change colors and the air is cold
but invigorating. I start looking
forward to winter sports! I also
have another reason to like the
fall season. My birthday falls on
the 1st of October. This year is
a big milestone for me because
I turn 40 years old. In America we
say “the big four o.” Most people
dread turning 40 but it doesn’t
bother me. I think the reason
most people don’t like 40 is that
they have reached the midpoint
of their life and they have regrets.
They discover that there are many
things that they wanted to do and
didn’t. It also marks the end of
youth. A person in their 30s is still
young, but after 40 they become
full-fledged adults. In America
it is not unusual for people to
start acting a little childish after
turning 40 because they are not
ready to let go of their youth. We
call this a “mid-life crisis.” Men
sometimes buy a sports car and
women buy new clothes and dye
their hair. When a person turns
40 it is a time to evaluate their
life and think about the second
half. No one wants to think about
the end of their life, but it is a fact
that we will all die. As a believer
I take comfort in the fact that this
life may end, but I have eternal
life to look forward to.
invigorating (in‘vigəreitiŋ) osvěžující
milestone (mailstəun) - mezník
dread (dred) - děsit se
midpoint (midpoint) - střed
regret (ri‘gret) - zklamání
mark the end of (ma:k də end əv)
- označit konec (čeho)
full-fledged (ful-fleʤd) plnohodnotný, zralý
childish (ʧaildiʃ) - dětinský
dye(dai) - barvit
evaluate (i‘valjueit) - ohodnotit
eternal (i‘tə:nl) - věčný
Jay Davis
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
Poprvé
První školní den jsme přivítali v naší
škole celkem 54 nových žáků našich
prvních tříd. Začíná jim tak významná změna v životě - pravidelné vyučování. Připravili jsme jim potřebné
zázemí a naše učitelky pomůcky,
krásné učebny a vše nezbytné pro
hladký začátek.
Rodičům i dětem přejeme do celého školního roku hodně štěstí, klidu
a pohody tak, aby si dobře osvojili

Bojovali jsme
na Moravě
V pátek 9. září 2011 připravila kojetínská městská policie již 2. ročník
„Dračího mistrovství kojetínských
škol“. Soutěž lodních posádek byla
vypsaná pro žáky 6. - 9. třídy základ-

důležité návyky, které jim usnadní
další cestu školou.
Vyučujícím přejeme hodně trpělivosti a klidu na zvládnutí nových
energií nabitých žáků i žakyň naší
školy. Vedení školy vždy dává maximální možnou podporu těmto třídám - nelehký začátek si tuto pozornost jistě zaslouží.
„Dokonalost se skládá z maličkostí, ale dokonalost sama není vůbec
žádná maličkost.“
Leonardo da Vinci

Zdeněk Šípek

ních škol a srovnatelné ročníky víceletého gymnázia.
Posádky lodí složené z žáků jedné
třídy měly možnost prakticky si ověřit
schopnost spolupráce v duchu mušketýrského hesla „Jeden za všechny,
všichni za jednoho“. Organizátoři připravili solidní zázemí a až na drobný
zádrhel na začátku se celá akce vy-

dařila.
Poděkování patří všem, kteří zajistili
podmínky pro celou akci a poskytovali také nezbytný servis včetně záchranářského týmu. Těšíme se na
další ročník.
Na dokreslení atmosféry přinášíme
reportážní snímky z akce.
Zdeněk Šípek

Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
Využití učebny VT
Minulý rok jsme z evropských peněz
do škol vybavili učebnu informatiky
moderními terminály „all-in-one“
propojenými s výkonným serverem.
Součástí vybavení je i software na
velmi vysoké úrovni, který žáci účinně využívají při výuce všech předmětů. Tato forma výuky je u žáků

Zábavné sportovní
dopoledne

velmi oblíbená
a atraktivní.
Dalším zpestřením hodin je
i dataprojektor,
jenž používáme při prezentacích
v rámci projektu EU „Peníze do
škol“. Tento způsob vyučování má
u žáků velký úspěch, neboť tato vizualizace přispívá k lepšímu a zá-

bavnějšímu zapamatování učiva.
Do budoucna plánujeme ještě výuku zdokonalit začleněním interaktivních tabulí, jež lépe a zajímavěji
ozvláštní vyučovací hodiny.
Miroslav Kovařík

ně se vyřádili. Velice děkuji žákům
osmé a deváté třídy, kteří bezvadně

pomáhali s organizací.
Alice Stonová

Dne 9. září 2011 jsme se u nás ve
škole rozloučili s létem zábavnými
sportovními hrami a soutěžemi. Akce
byla určena pro žáky 1. stupně naší
školy. Nálada byla skvělá, počasí
nám přálo a děti podávaly perfektní sportovní výkony. Na závěr jsme
si uspořádali diskotéku a pořád-
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Základní škola Sladovní Kojetín
Pokračování projektu
Naše škola pokračuje v realizaci
grantového projektu „Etická výchova, Finanční gramotnost a Předprofesní příprava v základní škole
praktické“.
Poradenské pracoviště ZŠ Kojetín,
Sladovní 492 ve složení logoped,
psycholog a etoped zahájilo svoji
práci v loňském školním roce a jeho
činnost probíhala po celý školní rok
2010/2011.
Školní logopedka začala svoji práci
diagnostikováním úrovně řeči žáků
2. - 5. ročníku. Pracovala skupinově i individuálně. Skupinová práce
spočívala v provádění hlasových
a dechových cvičení, gymnastiky mluvidel, rozvoji sluchového
vnímání, zlepšení melodie a tempa řeči, vyprávění podle obrázků
a otázek. Dále se věnovala dramatizaci, pohybové a rytmické průpravě, procvičování hrubé i jemné
motoriky s ohledem na individuální
možnosti a schopnosti dětí. Individuální logopedická péče probíhala
v ranních hodinách na poradenském pracovišti a účastnili se jí žáci

Škola v přírodě
Ve školním roce 2010/2011 jsme
v termínu od 20. do 24. června 2011
vyjeli opět na Rusavu, kde jsme společně s dětmi strávili týden v příjemném prostředí chaty Jestřabí. Školy
v přírodě se zúčastnilo devět žáků
z 2. - 7. ročníku, dvě učitelky (Pavla
Stiborová a Hana Jarmerová) a noční vychovatel (Matěj Dobner).
Počasí nám přálo, proto jsme většinu
času trávili v překrásné přírodě Hostýnských vrchů.
První den jsme podnikli výlet do okolí
chaty k místní přehradě a seznámili se s naučnou stezkou „Rusavské
chodníčky“, na níž jsme pozorovali
mnohé přírodní zajímavosti a zvláštnosti tohoto kraje.
Hned v úterý jsme se vydali na Hostýn. Prošli jsme křížovou cestu,
navštívili kostel Nanebevzetí Panny
Marie a rozhlednu.
Ve středu ráno sluníčko pěkně hřálo.
Dopoledne jsme podnikli výšlap na
nejvyšší kopec v okolí „Pardus“, kde
se nám otevřel nádherný výhled do
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2. - 4. ročníku. Žáci prováděli zrakovou, sluchovou, někdy i hmatovou kontrolu při navozování hlásek
u logopedického zrcadla. Individuální logopedická péče vedla u některých dětí ke zlepšení výslovnosti
a prospěchu v předmětu ČJ.
Školní psycholožka v uplynulém
školním roce pracovala se všemi
žáky. Nejdříve se snažila zmapovat
sociální klima ve třídách a navázat
spolupráci s pedagogy. Individuálně
řešila výchovné problémy a snažila
se o jejich nápravu. Dále hovořila o partnerských vztazích, rodině
a škole. Skupinové aktivity ve třídě
byly směrovány k včasnému odhalení možných problémů a jejich
následnému řešení. Psychologické
hry podporovaly rozvoj osobnosti žáků, jejich komunikaci, vztahy
v kolektivu, vybití agrese, sociální
cítění aj. Dále byly zařazovány preventivní programy, které se týkaly
sexuálního zneužívání, zneužívání

návykových látek a negativních jevů
v chování žáků. Hry měly na děti
pozitivní účinek, kooperace vždy
probíhala dobře. Složitější témata
byla odlehčena různými příklady,
aby žáci všemu dobře rozuměli.
Činnost školní etopedky byla nejdříve zaměřena na depistáž ve třídních kolektivech. Později pracovala
s celými třídami i jednotlivými žáky.
Řešila především problematiku
vztahů ve třídách, zabývala se prevencí rizikového chování. Poskytovala metodickou podporu pracovníkům školy i rodičům žáků.
V letošním školním roce zahajujeme pilotní ověřování námi vytvořených výukových materiálů pro předmět Etická výchova v 1. - 9. ročníku
a manuálu pro výuku finanční gramotnosti a předprofesní přípravy
pro 6. - 9. ročníky naší školy.
Jaroslav Šiška,
ředitel školy

okolní krajiny. Trošku jsme litovali,
že nemáme s sebou dalekohled. Po
obědě jsme navštívili místní koupaliště s tobogánem, skluzavkou a dalšími
atrakcemi, jako je horolezecká stěna,
stolní tenis, skákací trampolína…
Největší překvapení čekalo děti
ve čtvrtek. Vydali jsme se do ZOO
ve Zlíně. Prošli jsme se rozlehlým areálem, ve kterém jsme mohli pozorovat zvířata z Afriky, Ameriky, Austrálie
a Asie. Viděli jsme slony, žirafy, nosorožce, lvy a tygry. Děti zaujaly především průchozí expozice a voliéry.
Během pobytu na Jestřabí jsme se
nevěnovali pouze přírodním a vlastivědným vycházkám. Uspořádali
jsme turnaj v přehazované, hráli stolní tenis, pořádali netradiční sportovní

soutěže (válení sudů z kopce, hod
na cíl, překážkovou dráhu…), děti
si vyrobily přívěsek na klíče pomocí „smršťovaček“, malovaly na sklo
a z rychleschnoucí keramické hlíny
vymodelovaly malou sovičku. Nechyběl ani závěrečný táborák se špekáčkem a kytarou. Všichni byli moc
smutní, když se těsně před zahájením noční hry přihnala bouřka a začalo „lít jako z konve“.
V pátek nás čekalo zhodnocení akce,
rozdání upomínkových předmětů, diplomů, odměn a odjezd domů.
Všechny děti se už moc těšily na své
rodiče, a také na to, aby jim mohly
povyprávět, co všechno letos na škole v přírodě viděly a zažily.
Hana Jarmerová
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Základní škola Sladovní Kojetín
Večer s písmenky
a perličkami
Sedmáci projevili přání zůstat v noci
ve škole, …cožpak o to, nápad je to
zajímavý, ale to není jen tak. Jako
každá škola, i ta naše, žije svým tajným nočním životem a není radno jej
narušovat. Konečný verdikt s povolením ředitele školy padl v úterý 14.
června 2011. V půl páté odpoledne
se začínali scházet účastníci večeru s písmenky a perličkami. Povinná výbava - spacák, dobré úmysly
a zvědavost. Program zahrnoval
odpolední sportovní aktivity pod
vedením školní etopedky Pavly
Stiborkové, dále keramickou dílnu, v níž děti vyráběly s ředitelem
Jaroslavem Šiškou plastiku kočky a některým se vydařila i sova.

Šmoulové
na Dračím mistrovství
kojetínských škol
Druhý zářijový pátek 9. září 2011
se Šmoulí posádka složená ze
žáků 5. - 9. ročníku zúčastnila
školních závodů dračích lodí na
řece Moravě. Závody „dračáků“
se konaly pod záštitou místostarostky Ilony Kapounové a pořádala je Městská policie Kojetín,
Gymnázium Kojetín, oddíl kanoistiky a SportFun. Závodilo se ve
dvou kategoriích - mladší žáci

Souběžně s keramickou dílnou
probíhala v sousední třídě výroba
drobných šperků z perliček, kterou vedla Hana Šišková. Hitem
našich večerních šperkařů se stal
pavouk, jak je koneckonců vidět
z fotografií.
Mezitím se v kuchyni dopekl koláč a pobublával guláš, který svou
vůní svolával výtvarníky k večeři.
Obzvlášť kluci se mlsně olizovali
a hned se hrnuli na další plánovaný program. Následovalo vyprávění
o noční škole, kdy celá budova dýchá, skučí, vrže, ťapká a dělá další
podivuhodné zvuky. Každé z dětí se
vydalo setmělou budovou na kratičký ověřovací průzkum a s jekotem
vracelo od prvních dveří. A to bylo
ještě všude vidět. Učitelka Grulichová, pro tento čas mezi světlem a
tmou, přichystala plamínkovou hru.

z 6. a 7. ročníků a starší žáci
z 8. a 9. ročníků. Každá posádka měla mít 20 pádlujících, což byl pro naši malou
školu trochu problém. Proto
jsme posádku poskládali z pěti tříd a soutěžili pro
jistotu ve starší kategorii.
Kdo nezávodil, povzbuzoval a fandil. Šmoulové se
na závody připravovali zodpovědně a s předstihem
- v posledním červnovém
týdnu absolvovali trénink v loděnici zaměřený na koordinaci a sjednocení rytmu. Bleděmodrý tým ZŠ

Děti překonávaly ochránce večerní
školní zahrady a snažily se projít
s hořící svíčkou vyznačenou trasu.
Mezitím se úplně setmělo a nastal
čas pro tu pravou večerní hru. Děti
se užasle dívaly na světýlky lemovanou stezku, linoucí se v trávě do
nitra zahrady. Nad hlavou jim svítil
měsíc skoro úplňkový a tráva byla
kouzelně mokrá od rosy. Světýlka
vábila a lákala dál a dál, zvědavost
byla silnější než strach - stačilo
jen proběhnout trasu, splnit úkoly
a usnout s hlavou plnou zážitků.
O mytí, čištění zubů, spaní a vstávání už psát nebudu, nemusíte totiž
vědět úplně všechno, ale byla to legrace, tomu věřte!
Vilma Ottová

Kojetín, Sladovní 492 pádloval
jako o život s kapitánem Miroslavem Ottou. Ve druhé jízdě se
jejich výsledný čas zastavil o pět
sekund dříve než v první rozjížďce. V celkovém pořadí se Šmoulové umístili na 9. místě. Cílem bylo
překonat sami sebe a být ostatním
posádkám důstojným soupeřem to se podařilo. Děkujeme trenérce
i bubenici týmu Pavle Stiborkové
za trpělivost a také všem Šmoulům za jejich úsilí! HOP!
Vilma Ottová
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Gymnázium Kojetín
Maturitní ohlédnutí
aneb Jak jsme obstáli
v konkurenci
Počátkem září obdržely střední školy tzv. Školní zprávu o výsledcích
společné části maturitní zkoušky za
jarní zkušební období 2011. Zpráva
obsahovala informace o výsledcích
žáků kojetínského gymnázia v porovnání se školami stejného typu
v rámci Olomouckého kraje i celé
republiky.
Společná část maturitní zkoušky
se skládala z předmětů český jazyk
a literatura, matematika nebo cizí
jazyk. Níže uvedená tabulka obsahuje umístění kojetínského gymnázia v rámci gymnázií Olomouckého
kraje, gymnázíí v celé ČR a v rámci
všech škol ČR, na nichž maturity
probíhaly. Číslo před lomítkem uvádí pořadí kojetínského gymnázia,
číslo za lomítkem celkový počet
škol, na nichž se z daného předmětu maturovalo.
Kojetínské gymnázium nepatří
mezi školy s velkým počtem tříd
a tisícihlavým zástupem studentů.

Olympijský den
V pondělí 27. června 2011 se v prostorách fotbalového stadionu SK
Slavoj Kojetín uskutečnil další ročník populární akce „Běžíme proti
drogám“ pořádané Městskou policií
Kojetín.
Letos poprvé byl jeho doprovodnou
součástí Olympijský den Gymnázia Kojetín, který připravili studenti
vyššího gymnázia společně se Žákovským parlamentem GKJ. Reprezentační družstva Gymnázia Kojetín
změřila své síly, dovednosti a znalosti s družstvy Základní školy Svatopluka Čecha v Kojetíně a Základní
školy Tovačov. Půldenní soutěžení
ve střelbě vzduchovkou, airsoftovou
pistolí a prakem, ve vodních štafetách, netradičních sportovních aktivitách, ve vědomostních kvízech, ve
strategických hrách, v šifrovaných
úkolech prověřilo mladé závodníky
po všech stránkách. V pěkně upraveném sportovním areálu, za ideálního počasí a před slušnou diváckou
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GKJ/Gymnázia
v OL kraji

Český jazyk a literatura
Matematika
Cizí jazyk

7 / 20
6 / 19
4 / 20

GKJ/Gymnázia
v ČR

167 / 361
129 / 332
121 / 359

GKJ/Gymnázia
celkem

176 / 2329
144 / 2120
130 / 2287

Maturitní výsledky nám potvrdily,
že je to naše výhoda. Třebaže nejsme školou, která si ke studiu vybírá pouze žáky, kteří měli na ZŠ
samé jedničky, dokážeme s těmito
školami držet krok. Rádi uvádíme,
že gymnázium má charakter spíše
velké rodiny než neosobní instituce.
Vzhledem k 12 třídám, v nichž může
studovat maximálně 360 žáků, jsme
schopni vnímat každého studenta
jednotlivě, učitelé i jejich žáci se navzájem znají, vědí, jak se kdo jmenuje, do jaké třídy patří či jakému
předmětu učí. Za těchto podmínek
jsme schopni lépe podchytit studijní
i osobní problémy žáků a nabídnout
jim pomocnou ruku. Tuto skutečnost
nám potvrzují i mnozí rodiče, jejichž
děti u nás studují. S projevy spokojenosti s přátelskou atmosférou
na našem gymnáziu se nejčastěji
setkáváme při tzv. Dnech otevřených dveří, když rodiče budoucích

uchazečů procházejí školou, hovoří
s našimi studenty a srovnávají.
Jak moc je důležité, aby si škola
zachovala osobní ráz, aby nebyla tisícihlavým anonymním davem
s anonymními problémy, není nic
nového, nejedná se o žádný objev
hodný další reformy. Stačí se podívat, kolik žáků studuje ve třídách
soukromého gymnázia, tzv. PORG,
jehož ředitelem je syn současného
českého prezidenta, Václav Klaus
ml. Toto gymnázium se v hodnocení
výsledků státní maturity umístilo na
prvním místě. Naplněnost jeho tříd
se pohybuje mezi 16 až 24 žáky ve
třídě, malý počet žáků přitom škola
uvádí jako svou velkou přednost.
S myšlenkou menšího počtu žáků
ve třídách a rozumného celkového
počtu tříd ve škole lze pouze souhlasit. Maturitní výsledky kojetínského gymnázia její správnost rozhodně potvrzují.
K. Švédová

kulisou bylo k vidění mnoho pěkných
týmových výkonů. Do víru soutěží
se nechali vtáhnout i mnozí diváci,
kteří nevydrželi pouze přihlížet a na
vlastní kůži si vyzkoušeli záludnosti
soutěžních disciplín. K těm nejaktivnějším patřili senátorka Sekaninová, ředitelka Gymnázia Kojetín Švédová, moderátor akce Lukáš Kobza
a další.
Výsledky? Na prvním místě se umístila Základní škola Tovačov, na druhém družstvo Gymnázium Kojetín
B, na třetím tým Gymnázium Kojetín
A , na čtvrtém Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín.
Velké poděkování za zdařilou akci si
zaslouží organizátoři akce - studenti

i učitelé z Gymnázia Kojetín, všichni
soutěžící a především štědří sponzoři.
Věříme, že na první ročník Olympijského dne GKJ naváže neméně
úspěšný druhý, který se uskuteční
v červnu 2012.
Jiří Štefek
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Gymnázium Kojetín
Vrškománie v Kojetíně
aneb S vršky bezpečně
na cestách
Dne 27. června 2011 proběhla v Kojetíně na stadionu soutěž nazvaná
S vršky bezpečně na cestách. Tato
akce byla určená pro první stupeň
základních škol a byly při ní využity
vršky, které jsme nasbírali v rámci
Vrškománie pro těžce nemocnou
Michalku Macurovou.
Úkolem dětí bylo sestavit pětičlenný tým, vylosovat si jednu dopravní značku a pak společnými silami
značku složit v co nejkratším čase.
Soutěže se zúčastnilo celkem 29
týmů, nejrychlejším týmem byl tým
z 1. B ZŠ nám. Míru, Kojetín.
Na tuto událost se přišla se zájmem
podívat i senátorka Božena Sekaninová, která se účastnila také Běhu

Oblíbené Mistrovství
kojetínských škol
v dračích lodích
Dne 9. září 2011 proběhlo na loděnici v Kojetíně již druhé Mistrovství
dračích lodí kojetínských škol, pořádané Městskou policí Kojetín a kojetínským oddílem kanoistiky, kterého
se zúčastnily všechny 2. stupně základních škol a třídy nižšího gymnázia.
Akce začala v 8 hodin za podmračeného rána. Od 9 hodin probíhaly
zkušební jízdy. Samotné závody
začaly v 9.45. Jednotlivé posádky
soutěžily ve dvou kategoriích: 6. - 7.
a 8. - 9. ročníky. Jezdilo se celkem
na dvou lodích se stálou posádkou
kormidelníků, kterými byli členové
oddílu kanoistiky.

proti drogám pořádaného Městsku
policií ve spolupráci s gymnáziem
a Sportovního dne gymnázia. Na
popud paní senátorky byla po ukončení soutěže vyhlášená veřejná
sbírka pro Michalku. Paní senátorka na tuto sbírku přispěla jako první
částkou 1000 Kč. Pozadu nezůstaly ani Němčice nad Hanou, vesnice
Obědkovice či ředitelka Gymnázia
Kojetín, které akci pořádalo. Celkově se na stadionu vybraly 3000 Kč
pro Michalku.
Pro Michalku jsme také celé pololetí sbírali vršky z PET lahví, abychom jí přispěli na potřebný kočárek
Stingray. Kočárek má stát 85.000 Kč
a rodina má slíbeno, že vršky od ní
odkoupí firma ROPO RECYCLING
s. r. o. ze Štětí za zvýhodněnou
cenu 2,50 Kč za 1 kg. Na Gymnáziu
Kojetín jsme nashromáždili celkem
475,9 kg vršků. Nejsou to však pouze vršky z gymnázia, velkým dílem

přispěla také ZŠ na náměstí Míru
(167,4 kg), ZŠ Chropyně (88,3 kg),
Internát odborného učiliště Křenovice (50 kg) a také kojetínská veřejnost (47,2 kg). Gymnázium samotné
nasbíralo 123 kg.
Doufáme, že naše sbírky, ať už finanční či vrškové, Michalce pomůžou usnadnit již tak těžký start do
života. Michalka je totiž od narození
těžce mentálně i tělesně postižená,
ale svůj boj nevzdává a my všichni
jí držíme pěsti!
Zuzana Kebzová

Trať na Moravě byla dlouhá 200 metrů a všechny časy se pohybovaly
okolo jedné minuty. Každé družstvo
jelo dvakrát, jeho časy se sečetly
a podle toho se rozhodlo o semifinálových a finálových posádkách.
Všechny souboje byly opravdu zajímavé, ale nejnapínavější byl ten
poslední, který rozhodoval o zlatých
medailích v kategorii 8. a 9. ročníků.
Nebýt videokamery, kterou se snímala cílová páska, jen těžko by se
rozhodovalo o vítězi, protože v cíli
šlo jen o 5 setin sekundy. Moderátor
udržoval všechny do poslední chvíle
v napětí a konečný výsledek jsme se
dozvěděli až při závěrečném vyhlašování. Mezi 6. a 7. ročníky zvítězila
posádka s výstižným názvem The
Tsunami ze sekundy gymnázia, která převálcovala s přehledem ostatní lodě, na 2. a 3. místě skončily

posádky ze ZŠ nám. Míru Potkaní
armáda a Kecky. A v kategorii 8.
a 9. ročníků obsadily naše posádky
1. a 2. místo. Na 2. místě se umístil
tým z kvarty Je nám to @ volný cz.
a celou kategorii vyhrál velmi těsně tým Úžasňáků z tercie. 3. místo
získala Bílá perla ze ZŠ nám. Míru.
Všem gratulujeme!
Chtěli bychom tímto také poděkovat Městské policii Kojetín a členům
oddílu kanoistiky Kojetín za organizaci celého mistrovství. V nemalé
míře chceme také poděkovat Rádiu
Haná, jmenovitě Lukáši Kobzovi,
za moderování celé akce a za ten
nejlepší hudební výběr. Ale hlavně
děkujeme všem zúčastněným za
skvělé výsledky a věříme, že se zde
za rok sejdeme znovu a letošní časy
ještě vylepšíme.
J. Rotreklová, GKJ

V pátek 9. září 2011 proběhlo „Dračí mistrovství kojetínských škol“.
Jaké byly ohlasy u žáků Gymnázia Kojetín se ptaly Jana Dostálová a Kristýna Vodná:
1. Co se ti líbilo na dračích lodích? 2. Co se ti nelíbilo? 3. Jak jste dopadli?
Natálie Šírková - prima
1. Líbilo se mi vše,
ale nejvíce jsem si
užila pádlování.
2. Nelíbilo se mi
naše umístění.
3. Skončili jsme na
4. místě mezi 6. a 7.
třídami a celkově 11. ze 14.

Jiří Tobolák - prima
1. Líbilo se mi závodění a že jsme se
nemuseli učit.
2. Příště by mohlo
být lepší počasí.
3. Skončili jsme
čtvrtí.

Lucie Takačová - kvarta
1. Týmová spolupráce a to, že jsme
dobře dopadli.
2. Nelíbilo se mi
občerstvení.
3. Druzí.
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Marian Sedlář - kvarta
1. Všechno bylo
dobrý.
2. Že jsem se musel
postarat o vytažení
a úklid lodí.
3. Druzí.

Pavlína Coufalová - prima
1. Byli jsme sehraný
tým.
2. To, že jsem musela být bubeníkem.
3. Čtvrtí.

Lukáš Bíbr - tercie
1. Celkově atmosféra byla dobrá.
2. Že párky nebyly
dobré.
3. První.

Zářijový
„srdíčkový den“

časí studentům nepřeje - i tentokrát
pršelo a na teploměru se rtuť moc
vysoko nevyšplhala. Přesto nezklamali ani oni, ani občané Kojetína.
Díky lidem dobré vůle se podařilo
vybrat 10.490 Kč.
Sbírky, které jsou prezentovány
a medializovány jako „srdíčkové
dny“, představují v rámci republiky
nemalou pomoc nemocným dětem.
Samo občanské sdružení Život dětem uvádí na své hlavní webové
stránce: „Díky vaší pomoci a pochopení jsme k dnešnímu dni zakoupili pro dětská zařízení v České

republice zdravotnickou a přístrojovou techniku a další potřebné vybavení v hodnotě 100 330 392,97 Kč.
Srdečně děkujeme!“
M.D.

Svůj první charitativní den roku
2011 (druhý - vánoční - je čeká
v prosinci) mají studenti gymnázia úspěšně za sebou. V pondělí
19. září se vydala dvacítka z nich do
ulic města, aby oslovovala kolemjdoucí a nabízela drobné předměty
se sluníčkem - symbolem sdružení
Život dětem. To se tentokrát usmívalo pouze z magnetek se zvířátky.
Stává se snad už pravidlem, že po-

DDM Kojetín informuje
Our Pretty City aneb
Chceme žít v krásném
městě
Od začátku do konce...
Žádost projektu byla
podána k 1.
dubnu 2011
a úspěšně
schválena ve výběrovém řízení programu Mládež
v akci, akce 1.1 Výměny mládeže.
Samotný projekt má několik fází
průběhu. Datem zahájení projektu
byl 1. červenec 2011 (datum vzniku
prvních nákladů) a datem ukončení
projektu (datum vzniku posledních
nákladů) bude 30. listopad 2011.
Druhým významným datem byla

Porada nad fotkami
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úvodní plánovací návštěva pro čtyři
vedoucí zahraničních skupin, která
se uskutečnila ve dnech 22. - 24.
července 2011 v Kojetíně. A potom
samotné zahájení aktivity od 6. do
14. srpna 2011.
Při hledání vhodného jména projektu byla zvolena anglická slovní
hříčka „Pretty City“ a celý anglický název projektu potom zní „Our
Pretty City“. Slovíčko „naše“ (Our)
zdůrazňuje myšlenku, že je to naše
město a jsme to my, kdo vytváří
prostředí města a my ho můžeme
měnit k lepšímu. Český volný překlad názvu projektu je „Chceme žít
v krásném městě“.
Autorem myšlenky projektu je Tomáš
Beránek. Ten také na základě osobních referencí a doporučení vybral
partnerské organizace - Informal
group z Litvy, Informal group z Říma

(Itálie), Association for promoting
Youngsters z Craiovy (Rumunsko)
a Sof Dagi Ve Spor Kulubu Dernegi z Gaziantepu (Turecko). Celkem to bylo osmnáct zahraničních
a sedm českých účastníků. DDM
Kojetín se tedy stal hostitelskou organizací.
Cílem projektu bylo podnítit zájem
mladých lidí a aktivně je zapojit do
přetváření prostředí, ve kterém žijí
a do budoucna se stali těmi, kdo

Setkání se starostou Jiřím Šírkem

Výstava Různé tváře dobrovolnictví

Práce na vlakovém nádraží
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DDM Kojetín informuje
prostředí města/obce budou měnit
k lepšímu.
Pro mnohé účastníky bylo toto setkání zcela novým zážitkem. Převážná část aktivit byla realizována
ve skupinách, složených z účastníků z různých zemí. Mladí lidé byli
aktivně zapojeni do procesu neformálního učení a zároveň byl kladen
důraz na jejich osobní rozvoj a týmovou spolupráci.
Nejdříve se účastníci projektu seznámili se svým pracovním místem,
což byly většinou prostory domečku. Tady si ujasnili své názory, jak

Práce s keramickou hlínou

Ulička ze Sladovní ulice

Rozhovor s autorem
mezinárodního projektu
Our Pretty City
Tomášem Beránkem
Jak Vás napadlo
uspořádat mezinárodní projekt
v Kojetíně?
I když si to ve
svém denodenním
stereotypu
neuvědomujeme, Kojetín je velmi krásné město, které
má veškeré zázemí pro to, aby se
zde konaly mezinárodní projekty
pro mladé lidi. Navíc od mládí jsem
se těšil, že někdy v budoucnu potkám v Kojetíně na ulici cizince. Při
podávání žádosti jsme měli velkou
podporu DDM a je třeba poděkovat
Evropské komisi a národní agen-

by mělo vypadat město snů, aby
mohli překročit od svých ideálů ke
skutečné realizaci a proměně některých míst v Kojetíně.
Jeden den se setkali s kojetínským
starostou Jiřím Šírkem, kterému
nadšeně přednesli své návrhy na
vylepšení. Ten účastníkům přislíbil
svou pomoc při vyřizování potřebných záležitostí a povolení.
Vznikly čtyři pracovní skupiny. Jedna se realizovala na kojetínském
nádraží při malování „hradu“, laviček a odpadkových košů. Druhá skupina malovala uličku z ulice
Sladovní do ulice St. Masara. Třetí
skupina také malovala a svůj výtvarný talent předvedla na zdi v klubovně v prostorách DDM Kojetín.
A čtvrtá skupina věnovala svůj čas
zkrášlení části skautské základny
v ulici Závodí.
Účastníci se setkávali i s jinými
mladými lidmi z Kojetína např. při
národních večeřích. Každý národ

Zkrášlování klubovny

si připravil chutnou večeři, často
složenou z několika chodů a ochutnávkou typických potravin, doplněnou prezentací dané země. Mladí
lidé si vyzkoušeli práci s keramickou hlínou, vytvořili společné dílo,
které bude po dokončení vystaveno v prostorách DDM Kojetín. Jeden den věnovali návštěvě Brna.
Pomáhali také v neděli odpoledne
při hodových soutěžích pro děti na
náměstí.
Účastníci byli seznámeni v rámci
programu „Mládež v akci“ s prezentací Youth Passu, který na závěr projektu získal každý účastník. (Pozn.
Oficiální certifikát, který vypovídá
o nabytých klíčových kompetencích
v rámci neformálních vzdělávacích
aktivit programu Mládež v akci.)
V průběhu projektu byla na DDM
Kojetín instalována putovní výstava
fotografií „Různé tváře dobrovolnictví“, zapůjčená prostějovskou koalicí neziskových organizací pod záštitou unie neziskových organizací
olomouckého kraje.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
(Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje
názory Evropské unie a Evropská
komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.)
po

tuře Mládež, že projekt schválila
a přidělila nám finanční grant.

s názvem Our Pretty City (anglický
překlad: „Naše krásné město“).

Jaký byl smysl projektu?
Velmi zjednodušeně řečeno jsme
chtěli podpořit mladé lidi z celé Evropy, aby se více zamysleli nad prostředím, ve kterém žijí. Pokud se totiž projedete po Evropě, tak zjistíte,
že to, jak je město hezké a jak jsou
lidé spokojeni velmi často záleží na
samotných občanech města. Například ve Francii je zcela přirozené,
že si do oken vysazují květiny nebo
zametají před domem. Procházka
takovým městem je potom lahodou
pro duši a město září. Proto jsme
všichni z Francie tak nadšeni. Rumuni naopak velmi rádi spontánně
pořádají kulturní akce. Hezké město je zkrátka kompilací spousty faktorů a mladí lidé jsou budoucností
města - proto vznikl tento projekt

Jak reagovali občané Kojetína na
cizince?
Naprosto úžasně a tento superlativ
je zcela na místě. Nepočítali jsme
s takovou podporou a pozitivní reakcí. Od běžných občanů, kteří jim
na workshopy (pracovní skupiny)
vozily svačinky, reagovali a diskutovali s nimi o problémech města přes
prodavačky v obchodech, městskou policii, kteří se s nimi dokázali dorozumět a pomoci jim pro ně
v cizím městě. Malé romské děti si
s nimi spontánně začaly hrát v parku a učit je české básničky. Obával
jsem se jazykové bariéry, ale občané Kojetína měli velkou schopnost
empatie a i v případech, kdy jim nešla angličtina, dorozuměli se a měli
o komunikaci s cizinci zájem.
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A jak se naopak líbilo cizincům
v Kojetíně?
Většina z nich byla v ČR poprvé tedy vlastně nehodnotili přímo město, ale podle Kojetína rovnou celou
Českou republiku. O to více bylo
pro nás důležité, aby byli spokojeni. Ze zahraničí přijeli Italové, Turci,
Litevci a Rumuni. Každý tento národ má trochu jiný pohled. Pro Italy
tu bylo velmi levně, pro Turky byl
fascinující náš kostel, protože jejich
mešity nejsou uvnitř zdobeny. Rumuni resp. Rumunky byly unešené

z hezkých kluků ve městě a Litevci
si zase oblíbili místní jídlo. Všem
se velmi líbila možnost setkání
a diskuse s místním starostou Jiřím Šírkem. Celkově odjížděli velmi
spokojeni. Kojetín se jim opravdu
líbil. Ať svým prostředím a kvalitou
ubytování v místním Hotelu Pivovar
a zázemím DDM, tak přátelskou
povahou místních lidí a přírodou
v okolí.
Budou v Kojetíně další podobné
mezinárodní projekty?

AKCE, KTERÉ PROBĚHLY:
20. - 25. 8. 2011
LT Soptíkovo dobrodružství

(DDM Kojetín děkuje
za spolupráci HZS Kojetín
a HS Křenovice při organizaci a
průběhu LT Soptíkovo
dobrodružství)

9. 9. 2011
Ulov si svou první rybku

Požádat o grant na podobný projekty může kdokoliv - i neformální skupina mladých lidí. Ale samotná organizace takového projektu je velmi
náročná. Zajistit dopravu z jiných
zemí a připravit kvalitní program,
tlumočení, specifické požadavky na
jídlo. Velmi děkuji DDM a Městu Kojetín za obrovskou podporu a skvělé zázemí. Byl bych rád, pokud by
i v příštích letech podobné projekty v Kojetíně vznikaly, protože pro
město je to svěží vítr a nová energie.
po
PŘIPRAVUJEME

14. 9. 2011
Turnaj v bowlingu
17. 9. 2011
Cyprinus Carpio
17. 9. 2011
Patchwork
s Markétou Pavlíkovou

8. 10. 2011
Pochod Slováckými vinohrady
8. 10. 2011
Patchwork
s Markétou Pavlíkovou
od 8 do 12 hodin, cena:120Kč
28. - 29. 10. 2011
Sraz táborníků LT Nejdek
Umělá horolezecká stěna

Cyprinus Carpio

Stezka pro pět smyslů
Motto: „Naučme se poslouchat
očima a mluvit rukama. “
V rámci Evropského týdne mobility
byla pro děti od druhých do pátých
tříd kojetínských škol uspořádána ve čtvrtek 22. září 2011 akce
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Cyprinus Carpio
s názvem Stezka pro pět smyslů.
Každá třída splnila pět úkolů. Děti
poznávaly ukryté chutě v miskách
a naslouchaly zvukům hudebních
nástrojů. Zbystřily zrak i pozornost při pátrání po předmětech,
které zmizely z místa. Přivoněly si
k voňavým i zapáchajícím pytlíkům
s potravinami a hádaly, jaké před-

Patchwork
měty drží v rukou za zády.
Navíc jsme si připomněli, že
22. září 2011 se „oslavuje“ Den bez
aut. Všechny třídy, které se akce
účastnily, přišly pěšky na Střelnici
v Kojetíně a podpořily tak hlavní
myšlenku tohoto dne.
po
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Kam za kulturou
Výstava fotografií o životě
v koncentračních táborech zřízenými
Nacisty v různých částech Evropy
ze soukromé sbírky Františka Riegla

ZA OSTNATÝM DRÁTEM
NĚMECKA 1933 - 1945

10. října - 11. listopadu 2011
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
Nově - Stálá expozice muzea

ZAJÍMAVOSTI A KURIOZITY
KOJETÍNSKÉHO MUZEA

Otevřena od 12. srpna do poloviny roku 2012
Expozice muzea VIC Kojetín
Masarykovo náměstí 8
Otevřeno: po - pá: 9 - 11 a 12 - 17 hodin
so, ne: po tel. dohodě: 774 001 403
Muzikálová komedie

SVĚTÁCI

pátek 14. října 2011 - 19.30 hodin
Uvádí: Divadlo Háta Praha

Notoricky známá filmová hudební komedie Vratislava Blažka
a Zdeňka Podskalského s písněmi Evžena Illína a Vlastimila Hály
z roku 1969 trůní od své premiéry
na špičce žebříčků nejoblíbenějších českých filmů.
V divadelní úpravě a v režii Lumíra Olšovského se na jevišti objeví
stálice Divadelní společnosti Háta.
Účinkují: Viktor Limr - Lumír Olšovský - Filip Tomsa, Dalibor Gondík
- Zbyšek Pantůček, Aleš Háma - Martin Zounar, Vlasta Žehrová
- Olga Želenská, Monika Absolonová - Ivana Andrlová
- Jana Zenáhlíková, Mahulena Bočanová - Adéla Gondíková,
Miriam Kantorková - Vlasta Peterková, Josef Oplt - Jan Přeučil,
Petr Gelnar - Martin Sobotka, Lukáš Pečenka - Pavel Vítek

Sokolovna Kojetín, vstup: 190, 180 Kč
Předprodej již zahájen na VIC!!!
Divadelní pohádka
pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ

NENÍ DRAK JAKO DRAK

pátek 21. října 2011 - 8.15 a 10.15 hodin
Uvádí Divadýlko Kuba Plzeň
Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč
Pro všechny maminky

BAZAR - BLEŠÁK

pátek 21. října 2011 od 13 hodin

Maminky - máte doma starší dětské letní i zimní oblečení,
boty, sportovní potřeby (lyže, lyžáky, snowboardy, brusle),
hračky a knihy a nevíte, co s nimi?
Přijďte do vestibulu Sokolovny Kojetín a můžete
tyto věci prodat ostatním maminkám!

Oblíbený festiválek

HALUZ FEST (14)

sobota 1. října 2011 - 20 hodin
Second-Hand HusBand,
Veselá zhouba, The Sage, IQ Opice...
Sokolovna Kojetín, vstup: 80 Kč
Beseda s astrologem Petrem Trnkou

HOROSKOP JAKO KLÍČ
K OSOBNOSTI ČLOVĚKA
středa 5. října 2011 - 17.30 hodin

V rámci říjnového Týdne knihoven, sál VIC Kojetín, vstup: 30 Kč

MěKS Kojetín a CSS Kojetín zvou na

DEN SENIORŮ

pondělí 10. října 2011 - 14 hodin
Program: Taneční a hudební vystoupení,
cimbálová muzika Primáš Přerov
Sokolovna Kojetín
Pro milovníky koní a westernu

3. HUBERTOVA JÍZDA
s Hubertovou zábavou

sobota 15. října 2011
Sraz jezdců a koní - 9 hodin, zahájení - 10 hodin

Trasa Hubertovy jízdy: pole u loděnice - Račová - Včelín
- most v Uhřičicích - Myslivecká chata Uhřičice (oběd)
- Špalír - pole u loděnice
Informace pro diváky:
Jsou zajištěny vozy a vlečky pro diváky,
kteří mají možnost po celou dobu sledovat
jezdce na koních jak zdolávají překážky.
Možnost zakoupení snídaně i oběda!!!
Soutěže po příjezdu z vyjížďky do cíle (cca ve 13 hodin):
Hon na lišku - Páni - Amazonky - Barely
- Vstup veřejnosti zdarma! Občerstvení zajištěno! -

Místo konání: Pole u Loděnice v Kojetíně

Hubertova zábava

sobota 15. října 2011 - 20 hodin

Hubertův soud, exhibice - lasa, biče, kolty, Lucky While,
hraje kapela Šediváci Přerov, slosovatelné vstupenky,
pravé kovbojské speciality - býčí žlázy

Místo konání: Sokolovna Kojetín

2. Divadelní předplatné
aneb Neseďte doma - seďte v divadle!
Divadelní spolek Kroměříž

MIKVE

středa 19. října 2011 - 20 hodin
Současné židovské drama spisovatelky Hadar Galron
„Muž žádá svými ústy, kdežto žena žádá svým srdcem.
A to je krásná ženská ctnost.“

Sokolovna Kojetín

Sokolovna Kojetín, vstupné: 60 Kč, předplatné: 250 Kč

Prestižní hard n' heavy music festival

Mega ničitelská pekelná klubovka

sobota 22. října 2011 - 18 hodin
Konflikt, X-Core, Hazydecay,
Shatter, Head2Down, Headoff,
Bloodground, Bethrayer...
Sokolovna Kojetín, vstup: 150 Kč

sobota 29. října 2011 - 18 hodin
Vystoupí: The Sage, The Missing Part,
Bloodground!, Ell´s Browser...
Poté DNB afterparty
Peklo Sokolovny Kojetín

BETHRAYER MEATFLY FEST

PARTY WITH BIG 4
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Kam za kulturou
Sportovní dopoledne nejen pro ženy a dívky

CVIČME V RYTME (8)

sobota 5. listopadu 2011
Prezentace: 8.30 - 8.50 hodin, začátek: 9 hodin
Rozpis cvičení bude upřesněn, Sokolovna Kojetín
vstup: 160 Kč/celé dopoledne, 60 Kč/hodina
Pěvecký soubor Cantas MěKS Kojetín
srdečně zve na 2. ročník

PŘEHLÍDKA PĚVECKÝCH
SOUBORŮ kojetín 2011
"S PÍSNIČKOU SE MLÁDNE"

sobota 12. listopadu 2011
Program bude upřesněn, Sokolovna Kojetín
Travesti skupina Screamers opět v Kojetíně

TRAVESTI SCREAMERS

pátek 18. listopadu 2011 - 19 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 180, 170 Kč
Předprodej již zahájen na VIC!!!
Rudy koně Kojetín zvou na hudební festival
VYPSANÁ FIXA (v rámci turné)
sobota 19. listopadu 2011 - 20 hodin
Další kapely budou upřesněny, Sokolovna Kojetín
Přednáška pro žáky 2. stupně ZŠ
a studenty gymnázia

POHODÁŘI - GUATEMALA
MAYSKÉ POSELSTVÍ K ROKU 2012
pondělí 14. listopadu 2011 - 8.15 a 10 hodin
Sokolovna Kojetín

Přinďite na besedo!
Národopisný soubor Hanácká beseda MěKS Kojetín
vás zve na

SETKÁNÍ BÝVALÝCH
I SOUČASNÝCH TANEČNÍKŮ
A PŘÍZNIVCŮ
HANÁCKÉ BESEDY KOJETÍN
sobota 5. listopadu 2011 - 17 hodin
Program, muzika i občerstvení zajištěno!
Sokolovna Kojetín

(Všichni členové i příznivci obdrží pozvánku.
Ten, který pozvánku neobdrží, nechť se prosím
přihlásí na MěKS Kojetín tel: 581 76 20 46, 774 001 405
nebo rovnou přijde na setkání do Sokolovny Kojetín)

3. Divadelní předplatné
aneb Neseďte doma - seďte v divadle!
Divadlo Ty-já-tr Co? Praha

RASKOLNIKOV

středa 23. listopadu 2011 - 20.00 hodin
Drama autora Lea Birinského
na motivy F. M. Dostojevského
Sokolovna Kojetín, vstupné: 60 Kč, předplatné: 250 Kč
Tradiční akce oznamující příchod adventu

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ
pátek 25. listopadu 2011 - 17 hodin
Program bude upřesněn
Masarykovo náměstí Kojetín

Divadelní předplatné 2011-2012
aneb Neseďte doma - seďte v divadle!
Možnost zakoupení předplatného se slevou na všechna představení: 250 Kč na VIC Kojetín
středa 19. října 2011 - 20.00 hodin
Divadelní spolek Kroměříž

středa 18. ledna 2012 - 20.00 hodin
Rádobydivadlo Klapý

Současné židovské drama spisovatelky Hadar Galron

Komorní divadelní drama Martina Mc Donagha

MIKVE

„Muž žádá svými ústy, kdežto žena žádá svým srdcem.
A to je krásná ženská ctnost.“

středa 23. listopadu 2011 - 20.00 hodin
Divadlo Ty-já-tr Co? Praha

RASKOLNIKOV

Drama Lea Birinského na motivy F. M. Dostojevského

Česká premiéra téměř ztracené hry téměř zapomenutého
autora. Hru na motivy Zločinu a trestu uvádí toto pražské
divadlo 88 let po poslední známé inscenaci. Podle dobového
kritika jde spíše o krimi než psycho, a přesto je hodno pozoru...

KRÁSKA Z LEENANE

Kráska z Leenane je komorní divadelní drama z irského venkova,
které autor napsal v roce 1996. Hra je směsí komedie
a tragického příběhu. Vykresluje příběh Maureen, která žije
se svou despotickou matkou Mag, ale víc už neřekneme,
abychom nevyzradili zápletku a rozuzlení díla.
Rádobydivadlo Klapý není pro diváka neznámé. Patří mezi
špičková neprofesionální divadla v Česku.

středa 22. února 2012 - 20.00 hodin
Divadelní spolek Kroměříž

BŮH MASAKRU

Konverzační komedie autorky Yasminy Rezy

středa 14. prosince 2011 - 20.00 hodin
Divadelní spolek Kroměříž

NA OCET

Komorní příběh autora Donalda Churchilla

Komorní příběh o rodícím se vztahu dvou nevšedních lidí...
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... co se stane, když se dva manželské páry v nejlepších letech
sejdou, aby „v dobré vůli“ urovnaly konflikt svých ratolestí...

Sokolovna Kojetín
předplatné: 250 Kč, jednotlivé vstupné: 60 Kč
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Kurzy MěKS Kojetín 2011/2012
POHYBOVÉ KURZY

TANEČNÍ KURZY

JAZYKOVÉ KURZY

- zumba

- TANEČNÍ PRO STUDENTY
GYMNÁZIA KOJETÍN
(i studenty jiných škol v okolí)

- JAZYK ANGLICKÝ

Každé pondělí od 19 hodin
sál VIC Kojetín, vstup: 60 Kč/hodina
Cvičitelka: Gabriela Matoušková

- JÓGA

Každé úterý od 17 do 19 hodin,
Malý sál Sokolovna Kojetín
Permanentka: 300 Kč/čtvrt roku
Cvičitelka: Alena Flegelová

- CVIČENÍ PILÁTES METODOU
zdravotní
Každé úterý od 18 do 19 hodin
sál VIC Kojetín, permanentka: 300 Kč
(10 vstupů + jeden zdarma)
Cvičitelka: Monika Paráková

- CVIČENÍ PILÁTES METODOU
pro pokročilé
Každé úterý od 19 do 20 hodin
sál VIC Kojetín, permanentka: 300 Kč
(10 vstupů + jeden zdarma)
Cvičitelka: Monika Paráková

Každý čtvrtek od 17 do 19 hodin,
sál Sokolovny Kojetín, cena: 600 Kč/1 účastník
(10 lekcí + prodloužená + závěrečná kolona)

- TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ

Každý čtvrtek od 19.30 do 21.30 hodin,
sál Sokolovny Kojetín, Cena: 600 Kč/1 účastník
(7 lekcí + závěrečná taneční).

- FOLKLÓRNÍ TANCE
Národopisný soubor Hanácká
beseda při MěKS Kojetín
Zkoušky každý pátek od 20 hodin,
Sokolovna Kojetín nebo VIC Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

- COUNTRY TANCE
Taneční skupina
LUCKY WHILE při MěKS Kojetín
Zkoušky každý pátek od 17 hodin,
Sokolovna Kojetín nebo VIC Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

- zumba

Každá středa od 18 hodin
sál VIC Kojetín, vstup: 60 Kč/hodina
Cvičitelka: Denisa Kopřivíková

- štíhlá a fit

Každý čtvrtek od 18.30 do 20 hodin
sál VIC Kojetín, vstup: 50 Kč/hodina
Cvičitelka: Radka Michálková

DIVADELNÍ SOUBOR
Divadelní soubor
Hanácká scéna při MěKS Kojetín
Zkoušky každé úterý od 18 hodin,
Sokolovna Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

- Začátečníci
- Mírně pokročilí (2. ročník)
- Pokročilí (3. ročník)

- JAZYK NĚMECKÝ
- JAZYK RUSKÝ
- JAZYK FRANCOUZSKÝ

UMĚLECKÝ SOUBOR

Tvůrčí skupina
Signál 64 při MěKS Kojetín

Pravidelné schůzky každý první pátek
v měsíci - Klubovna Sokolovny Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

PĚVECKÝ SOUBOR
Pěvecký soubor
Cantas při MěKS Kojetín

Pro všechny co rádi zpívají.
Každou středu od 18.30 hodin, VIC Kojetín.
Zde se neplatí kurzovné!

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY
Městské kulturní středisko
nám. Republiky 1033, Kojetín

telefon: 581 76 20 46, 774 001 405

Vzdělávací a informační centrum
Masarykovo nám. 8, Kojetín
telefon: 581 202 202, 774 001 403

Kojetínský divadelník
Hadice s Draky
na Hané
Soubor Smotaná hadice z Křenovic
opět mění pole působnosti. Potom,
co křenovické ženy a dívky smotaly
hadice a udělaly hereckou kariéru,
daly se nyní na sport. Ve dnech 20.
a 21. srpna se zúčastnily festivalu
dračích lodí Dračí Morava - Draci
na Hané.
Protože však křenovických hereček
naštěstí není tolik, aby dokázaly
obsadit celou posádku dračí lodě
ze svých řad, přibraly ještě několik
členů nadupaného uherského týmu
U-9 a pár odvážných známých,
většinou rodinných příslušníků
zvyklých na všechno. Maskotem
posádky se nestal nikdo jiný než
Oťa, zastřelená mrtvola ze hry
Mlýny. Ačkoliv se Oťa ze své
pozice na bubnu snažil motivovat
tým, seč mu životní síly stačily,
Smotaná hadice nakonec ve své
kategorii „Fun“ nevyhrála. Stalo se

to jednoznačně nepřízní štěstěny;
buď byla špatná dráha nebo krátká
pádla, hlasatel pokazil start, nebo
soupeři jeli příliš rychle.
Každopádně
posádka
došla
k závěru, že sport se od divadla
v některých pákách zásadně liší;
například se ukázalo, že improvizace
vteřiny nenahoní, image za člověka
nepádluje a šance na výhru klesá
úměrně s velikostí draka.
Hana Hásová
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Evropský týden mobility Kojetín 2011

sobota 10. září 2011 - Volejbalový turnaj smíšených družstev „O pohár majitele pohřebního ústavu“

pondělí 12. a 19. září 2011
- Zumba s Gabrielou

úterý 13. září 2011 - Den cvičení pro veřejnost
- Jóga, Pilátes - zdravotní, Pilátes - pokročilí

středa 14. září 2011
- S humorem na cestách

středa 14. září 2011 - Cestování s pohádkovou babičkou

středa 14. a 21. září 2011
- Zumba s Denisou

čtvrtek 15. a 22. září 2011
- Štíhlá a fit s Radkou

pátek 16. září 2011
-„Dnes jedu do práce na kole“

pátek 16. září 2011 - Alternativní doprava - Se starostou na kole s prohlídkou Vodní elektrárny v Kroměříži

24
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Evropský týden mobility Kojetín 2011

sobota 17. září 2011 - Sjíždění řeky Moravy od Bolelouce do Loděnice Kojetín (19,3 km)

pondělí 19. září 2011 - „Soutěžní odpoledne“ - Centrum sociálních služeb Kojetín

středa 21. září 2011
- Line Dance s Lucky While

čtvrtek 22. září 2011
- Pohádka pro děti Sindibádova dobrodružství - Divadlo Koráb Brno

čtvrtek 22. září 2011 DDM Kojetín -

pátek 23. září 2011
- Divadelní představení Baletky - Klouzák Postoloprty

sobota 24. září 2011
- Alternative massive night

úterý 27. září 2011 - Kolečkiáda
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Městská knihovna MěKS Kojetín připravuje...
Z akcí uplynulého měsíce

Besedy se spisovatelem Janem Opatřilem o jeho knize
„Dobrodružství kapříka Metlíka“ pro 2. - 4. třídy základních škol

Připravujeme
na říjen:
Tradiční zapojení do celostátní
akce TÝDEN KNIHOVEN
- od 3. do 8. října 2011
Po celý týden budou probíhat
exkurze žáků základních škol
do knihovny, v dětském oddělení
si čtenáři mohou vyzkoušet své
vědomosti v některé ze soutěží.
Čtenáři, kteří se nově přijdou
zaregistrovat do knihovny, budou
mít tuto registraci zdarma
až do konce kalendářního roku.
Stěžejní akcí týdne bude
beseda pro širokou veřejnost
s astrologem Petrem Trnkou
HOROSKOP JAKO KLÍČ
K OSOBNOSTI ČLOVĚKA.
Beseda se bude konat
ve středu 5. října 2011
v 17.30 hodin v sále VIC
vstupné: 30 Kč

Cestování
s pohádkovou babičkou
- hádanky, básničky, pohádky,
soutěže na téma cestování,
dopravní prostředky - Víceúčelová
klubovna CSS Dr. Beneše
(akce v rámci „Týdne mobility“
a „Kojetín-šťastný domov“)

S humorem na cestách
- beseda o knihách českých
cestovatelů, s úsměvnými
ukázkami jejich zážitků
z cest - Charita Kojetín, v domě
sv. Josefa - Centrum denních
služeb pro seniory
(akce v rámci „Týdne mobility“)

Výzva občanům

vic - internet, wifi

Vyzýváme a prosíme
všechny občany,
kteří vlastní jakékoliv
betlémy (i domácí výroby),
zda by je nezapůjčili
na adventní výstavu
BETLÉMY,
která bude probíhat
v prostorách Galerie VIC
od 25. listopadu
do poloviny prosince 2011
Betlémy můžete přinést
a předat na informace
Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo
náměstí 8 Kojetín,
do 24. listopadu 2011
v době od 9 do 11
a od 12 do 17 hodin.
Děkujeme!
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POZOR NOVĚ!
MOŽNOST PŘIPOJENÍ
WI-FI V PROSTORÁCH
VZDĚLÁVACÍHO
A INFORMAČNÍHO
CENTRA
masarykovo
náměstí 8, Kojetín
nově i INTERNET
PRO VEŘEJNOST

Po ukončení „Týdne knihoven“
zahájí 5. a 6. třídy další ročník
lekcí informační výchovy
Na začátek měsíce listopadu
připravujeme
besedy s českou spisovatelkou
Petrou Braunovou

informace kojetín
nabízené služby
- 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
- výlep plakátů v Kojetíně
NOVĚ:
- průvodcovské služby
(památky Kojetína,
židovský hřbitov a synagoga)
- internet pro veřejnost
- připojení wifi zdarma
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Kapela The Sage z Kojetína
Představujeme kapelu
SAGE
Mladá kapela z Kojetína, hrající
společně asi 3 roky, letos na podzim vydá svou debutovou desku pojmenovanou „Celebration“. K oslavě
vydání alba proběhne také křest
na tradičním kojetínském Haluz
Festu na sokolovně. Mladá kapela
za svou krátkou dobu hraní stihla
odehrát desítky koncertů, proměnit
sestavu, natočit již zmíněné album
a našla si po dobách hledání inspirace svůj vlastní styl hraní.
Pár otázek zodpovídají dva zakládající členové kapely, Lukáš Benešovský (Beny) a Vašek Přehnal (Mucha):
Tak na začátek: jaká je vaše momentální sestava?
Beny: Momentálně jsme oficiálně
zůstali Já (kytara, vokál), Mucha
(kytara) a Modlass (bicí). Náš bývalý basák Urbi nedávno skončil
a založil si svou kapelu, ale teď ještě
zaskakuje na pódiu… Basáka sháníme, už máme nějaký typ, ale ještě
to není úplně tak jistý.
Máte za sebou nějaký rok hraní.
Kdo vás inspiroval při vašem vystupování?
Beny: Ze začátku jsme hráli spíše
grunge, takže to byla určitě Nirvana
a Alice In Chains. Nějaký ten projev
mám(e) určitě z tohoto směru. Dále

jsem já osobně
sledoval do detailů různý videa z koncertů
The Doors, to
mám moc rád.
Vy s t u p o v á n í
zpěváka Morrisona mě taky
nadchlo. Pak
jsem si nějak
poskládal
to,
jak bych chtěl
já vystupovat a
bylo to…Teď se
učím skok do bicích :-)
Mucha: Poslední dobou se všichni snažíme hrát více technicky
a chceme, aby naše muzika měla
nějakou harmonii, což pro nás dříve
nebylo to prvotní.
Co váš program? Z jakých písní
se skládá? Kolik tak hráváte věcí
za koncert?
Beny: Náš koncertní set trvá většinou kolem 45 minut. Někdy máme
času víc, nálada je dobrá a hrajeme
třeba přes hodinu. Taky se ale stane, že lidi pouze stojí, přihlíží z koutů klubu, nebo sálu. To není podle
mého gusta a zabalím to dřív, i přes
protest ostatních. Fakt mi pije krev,
když se člověk snaží a lidi jen přihlíží. Naštěstí je to poslední dobou
výjimečný problém.
Mucha: Naučili jsme se, jakým způsobem přilákat pozornost…Kroucení se na zemi, křečovité svíjení,
výměna nástrojů s ostatními členy,
hloupé poskakování na pódiu a bůh
ví, co dál... :-)
Kolik koncertů odehrajete za
rok?
Mucha: Průměrně odehrajeme zhruba 1 - 2 koncerty za měsíc, takže
něco kolem dvaceti koncertů za rok.
Občas nehrajeme vůbec, jako například teď, kvůli personálním změ-

nám. Ale někdy naopak přijde nabídek víc.
Jak jste přišli zrovna na název
„Celebration“ a kde jste album
nahrávali?
Mucha: Nad názvem jsme přemýšleli delší dobu, chtěli jsme něco, co
to album nějak vychytá. Navíc to
napsaný vypadá docela dobře. :-)
Nahrávali jsme na dvou místech.
Bicí ve studiu v Žeranovicích, kytary
a zpěv v Přerově, v domácím studiu
našeho kamaráda Cukra. Zvukově
to chceme hodně odlišný od jiných
kapel, tak to dolaďujeme různými
efekty, kterými podtrhneme atmosféru songu.
Beny: Deska původně měla obsahovat šest studiových písní. Rozhodli jsme se ale, že jako takový
bonus tam přidáme jednu živou
nahrávku z našeho koncertu. Momentálně jsou skladby mixovány
a brzy se pustíme do masterování.
Jaké další plány lidé můžou očekávat od SAGE?
Beny: Tak hlavně musíme dodělat desku, aby byla tak do října hotová. Dále máme v plánu nějaký
koncerty, zaučit novýho basáka...
Tento rok nás všechny tři čeká
maturita, takže to budeme asi trochu šidit, ale rozhodně neplánujeme konec. Naopak si myslím, že
to kapelu posilní. Nestojíme zase
o koncertování každý víkend. Teď to
omezíme a uvidíme, jak se naše situace bude dál vyvíjet…
Kluci, ať se vám daří jak na hudební dráze, tak i ve škole.
Dík za rozhovor.
-sage-
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Centrum sociálních služeb informuje
Filmové odpoledne
Centrum sociálních služeb Kojetín
uspořádalo pro své klienty a ostatní
obyvatele DPS ve dnech 22. a 25.
srpna 2011 v kulturní místnosti na
DPS J. Peštuky a v prostorách Víceúčelové klubovny na DPS Dr. E.
Beneše tzv. „Filmová odpoledne“.
Promítaly se fotografie a prezentace z Kojetínských hodů ze dnů 12.
- 14. srpna 2011. Jednalo se především o průvod „Hanáků s Jízdou

králů“ a „XI. setkání harmonikářů“.
Fotografie a prezentace zpracoval
Alois Křepelka, který úzce spolu-

pracuje s „centrem“. Promítání navštívilo celkem 16 účastníků.
Hana Galetková

Beseda Komunitního
plánování sociálních
služeb

Cestování
s pohádkovou
babičkou

Ve dnech 5. a 6. září 2011 proběhly
na všech Domech s pečovatelskou
službou besedy ke Komunitnímu
plánování sociálních služeb ve městě Kojetín, které byly zaměřeny na
zjišťování potřeb seniorů a zdravotně postižených občanů. Besedy
vedla Alice Přehnalová, koordinátorka komunitního plánování sociálních
služeb, ve spolupráci se sociální
pracovnicí Centra sociálních služeb
Kojetín Lenkou Slovákovou. Celkový počet zúčastněných byl 45.
Hana Galetková

Městská knihovna MěKS Kojetín
ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Kojetín pořádala dne
14. září 2011 zábavné odpoledne
na téma „Cestování s pohádkovou
babičkou“. Tato akce byla určena
pro seniory, jejich vnoučata a rodiny s dětmi. Pracovnice Městské
knihovny MěKS Kojetín připravily pro děti k poslechu pohádky
„O popelářském voze“ a „O červeném autíčku“ a několik soutěží
spojených s daným tématem. Pracovnice „centra“ měly ještě připra-

veny pro děti sportovní disciplíny
a vědomostní soutěže např. chůze na chůdách, soutěž v házení
míčkem, chytání rybiček, skládání
puzzle, tvoření pohádek z obrázků apod., za které byly odměněny
drobnými cenami. Celé akce se
zúčastnilo devět dospělých a deset
dětí.
Hana Galetková

Soutěžní odpoledne

mobility připravilo akci „Soutěžní
odpoledne“ pro všechny seniory, zdravotně postižené občany
a děti ze znevýhodněného sociálního prostředí. Daná akce proběhla
v pondělí 19. září 2011 a byla
zahájena ve 14 hodin v kulturních místnostech na domech s pečovatelskou službou
(DPS) Dr. E. Beneše, J. Peštuky
a 6. května. Pro účastníky byly
připraveny soutěže o věcné ceny
i malé občerstvení. Pro seniory
a zdravotně postižené občany

Centrum sociálních služeb Kojetín si v rámci Evropského týdne
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byly připraveny různé soutěže,
nejen na procvičení paměti (např.
obrázkové poznávání květin, znalostní soutěž město - jméno), ale
i na procvičení jemné motoriky
(např. rychlostní navlékání korálků). Pro děti byly připraveny šipky,
chytání rybiček, střílení do koše
a skládání puzzle. I přes nepříznivé počasí se všem soutěžní odpoledne moc líbilo, všude panovala výborná nálada, což dokazuje
44 účastníků.
Hana Galetková
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Centrum sociálních služeb informuje
Sindibádova
dobrodružství
Městské kulturní středisko Kojetín
ve spolupráci s Centrem sociálních
služeb Kojetín si pro prarodiče,
rodiče a jejich vnuky a vnučky připravilo loutkovou a hranou pohádku „Sindibádova dobrodružství“,
v rámci projektu „Kojetín - šťastný
domov“. Loutkové divadlo proběhlo
ve čtvrtek 22. září 2011 od 14 hodin
ve Víceúčelové klubovně na Domě
s pečovatelskou službou Dr. E. Beneše. Danou pohádku pro všechny
zúčastněné zahrálo Divadlo Koráb

z Brna. Pohádka se velmi líbila jak
dětem, tak dospělým, především
díky používání různých efektů, dekorací, zpívání a zapojování diváků

do hry. Na pohádku se přišlo podívat 17 dospělých a 7 dětí.
Hana Galetková

Ze života katolické farnosti
Milí čtenáři,
jsou za námi teplé a slunné zářijové
dny, které alespoň zčásti nahradily
nepřívětivé, chladné a deštivé počasí prázdninových měsíců. Odhlédneme-li ale od počasí, bylo letošní léto nad poměry horké - událostí se v něm přihodilo mnoho a jen
o málokterých bychom mohli mluvit
jako o radostných. K těm, které
asi většina obyvatel Kojetína sleduje intenzivněji, patří napětí mezi
Romy a Neromy na severu Čech.
Soužití obou skupin obyvatelstva
je pro nás, kteří bydlíme ve městě
s početnou romskou komunitou,
aktuální a velmi důležitá otázka, na
níž se dnes, zdá se, nikomu nedaří
najít uspokojivou odpověď. Nejen
z tohoto důvodu je proto zajímavé
připomenout si v tomto zamyšlení
jednu nedávnou událost církevního
života v našem regionu.
Právě v době, kdy v Rumburku
a okolních obcích napětí vrcholilo
a konaly se zde demonstrace na
podporu toho či onoho názoru, byli
věřící i další občané Měrovic a hosté z okolních obcí svědky trochu
jiné „demonstrace“. Poslední srpnovou neděli jsme v měrovském
kostele sv. Bartoloměje, do něhož
dojíždí kojetínský farář, oslavili
dvousté výročí posvěcení tohoto
chrámu. A protože takové výročí se
neslaví často, vzali ho za své všichni: vedení obce poskytlo prostory
k otevření výstavy o dějinách farnosti a kostela, místní farníci zase
nazdobili kostel a připravili slav-

nostní bohoslužbu.
Značnou část mezi nimi tvoří právě Romové, kteří se do oslav také
zapojili. Píseň v podání romského
sboru zkrášlila mši svatou a romská
kapela pak po skončení bohoslužby
doprovodila hosty k budově školy,
kde byla připravena zmíněná výstava. Také přímluvné prosby během
bohoslužby pamatovaly na otázku
soužití různých etnických skupin,
a to jak svým obsahem, tak formou:
vedle češtiny zazněly dvě prosby také v romštině a slovenštině,
protože část Romů se do Měrovic
přistěhovala od našich východních
sousedů.
Vřelá atmosféra bohoslužby viditelně těšila i hlavního hosta oslav,
biskupa Ladislava Hučka z Prahy,
který má v rámci české katolické
církve na starosti péči o menšiny
a zároveň je biskupem církve řeckokatolické, k níž se část romských
obyvatel Měrovic hlásí. Ve svém
kázání se biskup Hučko nemohl nezmínit o problematice soužití romské populace s ostatními obyvateli,
když v narážce na nepřátelské nálady ve společnosti řekl: „Někteří lidé

mohou být problémoví, není možné
z toho ale vinit všechny nebo třeba
házet vinu jen na stát. Nezačne-li
každý člověk od sebe, k nápravě dojde jen těžko,“ uvedl biskup
a vyzval přítomné Romy: „Právě vy
jste tu velmi potřební, abyste dávali
dobrý příklad pro většinu obyvatelstva.“
Klíč k odstranění nenávisti a nepřátelství spočívá v pochopení, že ono
„začít od sebe“ se vztahuje ne na
„každého z nich“, ale na „každého
z nás“, tedy i na mě. Svět nebude
lepší tehdy, až se polepší příslušníci menšin nebo třeba kriminálníci, úplatkáři či politici, prostě „oni“.
Svět může být lepším místem k životu jen tehdy, pokud budu lepším
já sám, pokud budu upřímně zkoumat, čím sám přispívám k vyhrocení situace, a usilovat o nápravu
narušených vztahů ve svém okolí.
Při pravdivém pohledu do vlastního
nitra se pak zajisté ukáže, že každý
z nás je naneštěstí zatím tak trochu
černý, ale také naštěstí tak trochu
bílý.
Jiří Gračka
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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov
„Jsem vděčný Tomu, který mě zmocnil - Kristu Ježíši, našemu Pánu - že mě poctil tou výsadou,
abych mu mohl sloužit.“ 1. Timoteova 1,12

PROGRAM SETKÁNÍ V ŘÍJNU 2011

2. 10. 2011 (neděle)

5. 10., 12. 10., 19. 10. a 26. 10. 2011 (středa)

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

od 18.00 hodin v Husově sboru

2. 10., 9.10., 16. 10. a 23. 10. 2011 (neděle)

6. 10., 13. 10., 20. 10. a 27. 10. 2011 (čtvrtek)

od 10.00 hodin v Husově sboru

od 16.00 hodin na faře

Bohoslužby ve Skalce

Bohoslužby v Kojetíně

3. 10.*, 10. 10.*, 17. 10.* a 24. 10. 2011* (pondělí)

Duchovní výchova

Modlitby a zpěvy z Taizé

Biblická hodina v Kojetíně
16. 10. 2011 (neděle)

Bohoslužby v Polkovicích

od 13.30 hodin v ZŠ Svat. Čecha

od 8.15 hodin (obřadní síň Obecního úřadu)

4. 10. 2011 (úterý)

30. 10. 2011 (neděle - vznik ČSR)

Biblická hodina v Tovačově

Slavnostní bohoslužby v Kojetíně

4. 10.*, 11. 10.*, 18. 10.* a 25. 10. 2011* (úterý)

*Termíny „duchovní výchovy“ na ZŠ jsou v době uzávěrky
Kojetínského zpravodaje předběžné, ještě se mohou změnit,
sledujte laskavě vývěsku školy a NO, případně oznámení
po bohoslužbách či webové stránky.

od 15.00 hodin v DS Tovačov (společenská místnost)

Duchovní výchova

od 12.40 a od 13.30 hodin v ZŠ Sladovní ulice

od 10.00 hodin v Husově sboru

„Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života,
z koho bych měl mít strach?“ Žalm 27,1
V době konání obřadů a setkání jsou prostory Husova sboru (synagogy) plně otevřeny veřejnosti.
Pokud máte zájem o prohlídku sboru s výkladem, kontaktujte předem farní úřad či VIC Kojetín.
Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách:
http://ccshkojetin.wz.cz/ nebo http://www.ccshkojetin.ic.cz/

Přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině.
Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat z této knihy inspiraci pro každý
den, anebo ji otevírají poprvé.
Novou Bibli si můžete přečíst on-line na webu: http://online.
bible21.cz/
Objednat Bibli lze přímo na: http://www.nbk.cz/obchod/ nebo
také na farním úřadě CČSH v Kojetíně.
Heslo měsíce října
„Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč mě. Veď
mě a uč mě pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na
tebe spoléhám každý den!“ Žalm 25,4-5
Dotiskli jsme česko-anglický Nový zákon
Oblíbené česko-anglické vydání Nového zákona OPĚT SKLADEM! Každá dvojstrana obsahuje tentýž biblický text - vlevo
česky (překlad Bible21) a vpravo anglicky (překlad New Living
Translation).
Více detailů o knize a možnost výhodného online nákupu naleznete v našem internetovém knihkupectví http://www.bible21.cz/obchod/
Novinka vydavatelství - ROK S BIBLÍ
Kniha Johna Stotta - ROK S BIBLÍ
Každodenní zamyšlení nad Knihou knih
John Stott (1921 - 2011) patřil mezi nejvýznamnější britské i
světové teology a duchovní autory posledního půlstoletí. Po
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více než třicet let byl osobním kaplanem královny Alžběty II.,
byl vyznamenán Řádem britského impéria a časopis Time ho
v roce 2005 zařadil mezi stovku nejvlivnějších osobností 20.
století. Je autorem více než padesáti knih, přeložených do sedmdesáti jazyků. Česky vyšlo mj. jeho Kázání na hoře, Kristův kříž a Zápas mladé církve. John Stott zemřel 27. července
2011 ve věku devadesáti let.
Rok s Biblí obsahuje dosud nepublikované Stottovy úvahy nad
biblickými texty od Genesis po Zjevení. Formou krátkých každodenních zamyšlení provede autor čtenáře během jednoho
roku celou Biblí, přičemž z jednotlivých úryvků skládá její „velký příběh“. Přehledný, stručný a srozumitelný styl autora, který
se celý život zabýval knihou knih, ocení jak čtenáři se zájmem
o hlubší porozumění Bibli, tak ti, kteří se s jejím obsahem chtějí
seznámit poprvé.
„Neznám nikoho, kdo by dokázal účinněji seznámit tolik lidí
s biblickým pohledem na svět, jako John Stott.“

Billy Graham, časopis Time

„John Stott celý život stavěl mosty mezi světem Bible a světem, v němž žijeme. Právě takovým mostem je i kniha Rok
s Biblí.“

ThDr. Pavel Černý, Th.D., kazatel Církve bratrské

„Každé zamyšlení v této knize je jako rozhledna, která dovoluje
vnímat celkové panorama Božího slova už od první stránky.“

Mgr. Martin Piętak, Th.D.
pastor Slezské církve evangelické a.v.

Knihu si můžete předobjednat v našem webovém obchodě.
http://www.bible21.cz/obchod/katalog/predobjednavky/.
Jiří Pleva, duchovní
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Ze sportu
XI. ročník volejbalového turnaje za
námi
Na XI. ročník turnaje smíšených družstev ve volejbale
s názvem „O pohár majitele pohřebního ústavu“ se sešlo
symbolických 11 družstev volejbalových týmů. Systém
turnaje byl kvůli hojnému počtu zúčastněných určen tak,
že se hrálo ve třech skupinách (dvě po čtyřech a jedna po třech). Hrálo se systémem „každý s každým“ ve
skupině, poté družstva na prvním a druhém místě v každé skupině postupovala do dvou semifinálových skupin
a vítězové těchto skupin se utkali o celkové 1. místo.
Družstva na druhých příčkách se utkala o třetí příčku
a družstva na třetích místech se „poprala“ o místo páté.
Pořadí utkání je následující:
1.
Gute smake (potřetí vítězové v historii turnaje)
2.
Aquabely (loňští vítězové)
3.
Papričky (Brno)
4.
Kosťa ředitel Cirkusu (pravidelný účastník
turnaje)
5.
Kantoři z Míru (družstvo složené z učitelů
ZŠ nám. Míru Kojetín)
6.
Spolu jsme ještě nehráli (Kojetín)
7. - 11. Peddy (Kojetín)
GMG Zlín
Bylo nás šest (Kojetín)
Milf (Kojetín)
Košík team (Kojetín)
Všem zúčastněným, divákům a také řediteli pohřebního
ústavu patří veliký dík za velmi vydařený den plný sportu, dobré nálady a fair play. Již teď se těšíme na další

ročník, který se uskuteční příští rok opět v září. Termín
dalšího, již XII. ročníku bude včas upřesněn a doufáme,
že se zapojí i ostatní sportovní kolektivy v Kojetíně. Sejde se nás na XII. ročníku symbolických dvanáct?
TJ Sokol Kojetín

ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN ODBORU SPV
TJ SOKOL KOJETÍN NA ROK 2011/2012
16:00 – 17:00
Po
Út

Pá

18:00 – 19:00

Předškoláci

Gymnastika

Sport-gym

Mažoretky

Mažoretky

Zdravotní
cvičení

Kalanetika
+ Pilates

Gymnastika

Bodystyling
+ Step aerobik

Bosáková

HoPíK

(děti 5 - 6 let)
Poláchová, Urbánková

žačky 12 – 16 let
Stavinohová

Rodiče a děti

St
Čt

17:00 – 18:00

(3leté a starší děti)
Stavinohová, Bobišová

HoPíK

(děti 3 - 4 roky)
Poláchová, Urbánková

Zdravotní
cvičení
Horňáková

Předškoláci
Bosáková

Rodiče a děti
(děti 2 a 3 roky)
Stavinohová, Bobišová

19:00 – 20:00

žačky 6 - 11 let
Šubíková, Stavinohová

Štecovi

Horňáková

žačky 6 - 11 let
Šubíková, Stavinohová

Mažoretky přípravka
Štecovi

Štecovi

Řezníčková

Juřenová

sport-Gym
žačky 12 - 16 let
Stavinohová

Začali jsme cvičit ve středu 21. září 2011
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Inzerce

ELEKTROMONTÁŽE
TELEVIZNÍ
A SATELITNÍ
TECHNIKA
Zajistíme Vám příjem českých
i slovenských televizních
programů
Kojetínská 3881 Kroměříž
573 334 982, 606 156 833
helmkm@helmkm.cz
www.digitalnitelevize-helm.cz

Zahradnictví
Oto Mirvald Bezměrov
nabízí pro zimní sezónu:
- macešky á 6 Kč
- hrnkové chryzantémy různých velikostí
- přijímáme objednávky na Dušičky
- vykupujeme chvojí (stříbrný smrk, jedle...)
Nově bude probíhat prodej
před prodejnou Albert v Kojetíně, a to:
- v pondělí, ve středu a v pátek
Zahradnictví v Bezměrově
- je otevřeno denně od 8 do 16 hodin

tel: 604 285 312
ODVOZ A LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
ZDARMA
včetně
vystavení dokladu o ekologické likvidaci
vašeho autovraku NA MÍSTĚ

Tel: 777 550 621
		
608 749 219
32

Autovrakoviště Třebětice

pro
inzerci
prostor
vaši
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Inzerce
Sborník
Kojetín
v proměnách času
(1233 - 2008)

Můžete zakoupit
za cenu 300 Kč
na informacích Vzdělávacího a
informačního centra v Kojetíně,
Masarykovo náměstí 8.

Historické fotografie

Stavba prodejny potravin na dnešním Masarykově
(tehdy Gottwaldově) náměstí v roce 1974

Demolice domu č. 10 - bývalé lékárny,
na náměstí počátkem 70. let 20. století

Stavba polikliniky v roce 1963

Otevření koupaliště v roce 1972
Foto: z archivu MěÚ Kojetín vybral a uspořádal Jiří Šírek
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Vítání občánků
V sobotu 17. září 2011 byly slavnostně přivítány
Blahopřejeme!
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Ann Poppy Williams

Nikol Konečná

Sabina Vozatárová

Dominik Klabačka

Kristina Divilová

Lukáš Krištof
Foto: J. Večeřová

Vzpomínky
Dne 16. října 2011 vzpomínáme s láskou a vděčností 1. smutné výročí,
kdy nás opustila naše milovaná maminka

paní Marie Žídková
bývalá majitelka Hostince u Kristýnky
Za tichou vzpomínku děkují syn Karel a dcery Alena a Marie s rodinami
Čas prchá a nevrátí, co vzal, vrací jen vzpomínky, bolest a žal.
Jen láska k tobě žije v našich srdcích dál.

Dne 30. září 2011 jsme si připomněli šesté smutné výročí, kdy nás opustil

pan Bohumil Vojáček
S úctou a láskou stále vzpomínají manželka Ludmila,
dcera Jitka s manželem Martinem, syn Jiří, syn Jaroslav s manželkou Miluší
a vnoučata Martin, David, Honzíček, Miluška a Lukášek

Poděkování
Děkujeme všem přátelům, příbuzným a známým,
kteří se přišli dne 16. září 2011 rozloučit s mým manželem,
naším tatínkem, dědečkem, švagrem a strýcem,

panem Josefem Kusákem
Děkuje rodina Kusákova
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