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Číslo 11

listopad 2011

10,- Kč

Historické pohlednice Mikroregionu Střední Haná
Na příští rok připravil Mikroregion Střední Haná opět kalendář, tentokrát složený z historických pohlednic. Ukázky z pohlednic použité v kalendáři představujeme na této
straně.
Jiří Šírek

Továrna, hostinec a hotel v Chropyni

Pohlednice obce Polkovice - budova zámku, rok 1936

Tak by dnes měla vypadat v představách Chropyně

Pohlednice obce Uhřičice

Kojetín - pohed z nynější Nové ulice ke kostelu
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 24. zasedání konaném dne 12. října 2011
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila rozpočtové opatření
č. 14/2011, které zahrnuje:
- výdaje ve výši
138,00 tis. Kč
- příjmy ve výši
115,00 tis. Kč
- financování
23,00 tis. Kč,
- schválila čerpání prostředků z Fondu prevence kriminality
(FPK) v celkové výši 18.000 Kč
jako náklady na spolufinancování projektů prevence kriminality
v rámci programu „Úsvit 2011“
ve výši 10.000 Kč na dílčí projekt
„Asistent prevence kriminality“,
4.500 Kč na dílčí projekt „Sociologické šetření“ a 3.500 Kč na dílčí
projekt „Vzdělávání strážníků“,
- schválila rozpočtové opatření
č. 15/2011, které zahrnuje:
- příjmy ve výši
122 tis. Kč
- výdaje ve výši
122 tis. Kč
- financování ve výši
0 tis.Kč,
- souhlasila se zveřejněním záměru prodeje části pozemku
p. č. 5767/5, ostatní plocha o výměře cca 80 m2, ve vlastnictví
města Kojetína, v katastrálním
území Kojetín, na listu vlastnictví
č. 10001,
- souhlasila se zveřejněním záměru prodeje části pozemků:
p. č. 436, ostatní plocha, o výměře cca 80m2 a p. č. 5752/1, ostatní
plocha, o výměře cca 25 m2, ve
vlastnictví města Kojetína, v katastrálním území Kojetín, na listu
vlastnictví č. 10001,
- schválila uzavření smlouvy

o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni ve prospěch fyzické osoby, kdy dotčený pozemek
p. č. 4917/26, ostatní plocha,
ostatní komunikace, v katastrálním území Kojetín, zapsaný
na listu vlastnictví č. 10001, ve
vlastnictví města Kojetína, ulice
Přerovská, bude zatížen stavbou
„Plynovodní přípojky k budově
Pálenice Kojetín“, podle návrhu
smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni,
- vzala na vědomí informaci
o situaci s bezúplatným převodem
pozemkové parcely č. 609/10,
ostatní plocha, o výměře 2023 m2
z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro ÚZSVM odloučené pracoviště Přerov,
do majetku Města Kojetína,
- uložila oddělení správy majetku
FO jednat se společností BASPRO
s. r. o. o podmínkách udělení souhlasu Města Kojetína k úplatnému převodu části pozemku p. č.
609/10, ostatní plocha,
- souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku parc.
č. 211/5, ostatní plocha, o výměře
22 m2, v k. ú. Kojetín, za účelem
využití jako zahrádka pro pěstování zeleniny a květin,
- souhlasila s umístěním prodejního automatu na svíčky v areálu hřbitova v Kojetíně společnosti Krejčí
& Krejčí, s. r. o., Moravský Žižkov,

- schválila uzavření Smlouvy
o umístění zařízení mezi Městem
Kojetínem a společností Krejčí
& Krejčí, s. r. o., Moravský Žižkov,
za podmínek nájmu na dobu neurčitou s účinností od 1. 11. 2011,
výši nájemného 600 Kč/rok bez
DPH.
- schválila rozšíření fakultativních
služeb a výši úhrad za poskytování fakultativních služeb v rámci
poskytování pečovatelské služby
s účinností od 1. 11. 2011,
- jmenovala Janu Nakládalovou,
vedoucí odboru VVŠK MěÚ Kojetín, členem Školské rady Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83
a členem Školské rady Základní
školy Kojetín, Svatopluka Čecha
586,
- uložila ředitelům základních
škol zřizovaných Městem Kojetínem zajistit volby členů školských
rad základních škol v souladu
s volebním řádem vydaným Městem Kojetín, do 20. 12. 2011,
- schválila předložený plán zimní údržby a upravený plán pohotovosti při zabezpečení zimní
údržby na místních komunikacích
v zimním období 2011/2012,
- uložila řediteli společnosti
TECHNIS Kojetín spol. s r. o. zabezpečit realizaci schváleného
plánu v plném rozsahu.

lokalitě budu jednat se společností VaK Přerov, a. s.

fálním stavu a komplikuje dopravu
do krajského města. Na rychlostní
komunikaci R 46 mezi Vyškovem
a Olomoucí, kde je dnes rychlost
snížena na 100 km/h, začnou postupné opravy již letos.
V následujících letech má ministerstvo dopravy jako prioritní i dokončení dálnice č. 1 mezi Říkovicemi
a Lipníkem n. B. Páteřní komunikaci totiž chybí cca 25 km a její
nedokončení způsobuje nejen
dopravní kolaps v Přerově, ale
brání rychlému propojení stávající dálniční sítě na Ostravu, Zlín
a Brno.
Jiří Šírek

Jiří Šírek

Ve zkratce
- V následujících dnech budou
probíhat již zřejmě poslední letošní investice města. Jedná se
o výměnu oken na budově mateřské školy na Masarykově náměstí. Okna do ulice budou dřevěná, do dvora plastová, jak zněl
požadavek památkářů. Špatně
funkční a netěsná stávající okna
a vstupní dveře budou vyměněny
v souladu s koncepcí rozvoje škol
města.
Další akcí je druhá etapa vybudování kanalizace na ulici Padlých
hrdinů (po pravé straně po cestě
do Kroměříže), o dalších možnostech napojení na kanalizaci v této
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- Dne 17. října 2011 proběhla porada starostů a vedení Olomouckého kraje, jejímž hlavním tématem
byla dopravní obslužnost a hlavní
investiční akce v dopravě na území Olomouckého kraje. Kromě
horších zpráv, znamenajících úbytek peněz na hlavní dopravní investice, zazněly i zprávy pozitivní,
které nakonec ovlivní i cestování
občanů z našeho regionu.
V příštím roce by měla být opravena silnice mezi Tovačovem a Dubem n. M., která je dnes v katastro-
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Informace pro občany
Upozornění
Podat žádost o vydání nového občanského průkazu je možné na
Městském úřadě Kojetín, okr. Přerov, pouze do 30. listopadu 2011
S účinností od 1. ledna 2012 dochází ke změně zákona o občanských
průkazech.
Od 1. ledna 2012 se začnou vydávat nové typy občanských průkazů
se strojově čitelnými údaji a dále občanské průkazy s kontaktním elektronickým čipem.
Žádosti o tyto nové typy občanských
průkazů bude možno předkládat
pouze na obecních úřadech obcí
s rozšířenou působností (na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozší-

Informace
o dobrovolné dražbě
garáží
Ve středu dne 23. listopadu 2011
proběhne v sále Vzdělávacího

řenou působností). Pro náš správní
obvod se jedná např. o Magistrát
města Přerova.
O vydání stávajících typů občanských průkazů mohou občané prostřednictvím matričních úřadů požádat nejpozději do 30. listopadu
2011.
Do 14. prosince 2011 může ještě
občan podat žádost přímo u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, podle místa trvalého pobytu.
V době od 15. do 31. prosince 2011
se nebudou přijímat žádosti o vydání občanských průkazů se strojově
čitelnými údaji. Obce s rozšířenou
působností, příslušné k vydání občanského průkazu, budou vydávat
pouze občanské průkazy bez stroa informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, 752 01 Kojetín I - Město, veřejná dobrovolná
dražba staveb garáží na ulici Sladovní a v areálu Polikliniky na ulici
6. května.
Zahájení dražby bude provedeno
prohlášením licitátora v 10 hodin.

jově čitelných údajů, tzv. rychlovky,
s platností na 1 měsíc.
Od 1. ledna 2012 bude žádost o vydání občanského průkazu vyplněna
a vytištěna přímo na obecním úřadu
obce s rozšířenou působností a současně při vyřizování žádosti bude
pořízena digitalizovaná podoba občana (nepředkládá se fotografie).
Dvě fotografie se budou předkládat
pouze v případě vyřízení občanského průkazu bez strojově čitelných
údajů, tzv. „rychlovka“, která se vydává z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského
průkazu.
Matriční úřady budou nadále vydávat potvrzení o občanském průkazu
z důvodu ztráty, odcizení, poškození
nebo zničení občanského průkazu.
Jarmila Vašíčková
Veškeré potřebné informace jsou
také od 20. října 2011 zveřejněny
na úředních deskách města Kojetína, popřípadě na webových stránkách města Kojetína.
Seznam dražených nemovitostí,
spolu s časovým sledem jejich dražby je uveden v přiložené tabulce.

SEZNAM DRAŽEB - GARÁŽE V KOJETÍNĚ
dražební den: 23. listopadu 2011
místo konání dražeb: Sál Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo nám. 8
Část A: ulice Sladovní, Kojetín
čas
číslo dražby
parcela
cena dle posudku vyvolávací cena příhoz
jistina
10.00
Garáž č. 1
1531/1
95.000 Kč
95.000 Kč
2.000 Kč
25.000 Kč
10.20
Garáž č. 2
1531/2
95.000 Kč
95.000 Kč
2.000 Kč
25.000 Kč
10.40
Garáž č. 3
1531/3
95.000 Kč
95.000 Kč
2.000 Kč
25.000 Kč
Část B: ulice 6. května (objekt Polikliniky Kojetín), Kojetín
čas
číslo dražby
parcela
cena dle posudku
11.00
Garáž č. 1
1635/3
85.000 Kč
11.20
Garáž č. 2
1635/4
85.000 Kč
11.40
Garáž č. 3
1635/5
85.000 Kč
12.00
Garáž č. 4
1635/6
85.000 Kč
12.20
Garáž č. 5
1635/7
85.000 Kč
12.40
Garáž č. 6
1635/8
85.000 Kč
13.00
Garáž č. 7
1635/9
85.000 Kč
13.20
Garáž č. 8
1635/10
85.000 Kč
13.40
Garáž č. 9
1634/1
95.000 Kč
14.00
Garáž č. 10
1634/2
90.000 Kč
14.20
Garáž č. 11
1634/3
90.000 Kč
Termíny prohlídek: 3. a 10. 11. 2011
Garáže na ulici Sladovní v 10.30 hodin
Garáže na ulici 6. května v 10.00 hodin

vyvolávací cena
85.000 Kč
85.000 Kč
85.000 Kč
85.000 Kč
85.000 Kč
85.000 Kč
85.000 Kč
85.000 Kč
95.000 Kč
90.000 Kč
90.000 Kč

příhoz
2.000 Kč
2.000 Kč
2.000 Kč
2.000 Kč
2.000 Kč
2.000 Kč
2.000 Kč
2.000 Kč
2.000 Kč
2.000 Kč
2.000 Kč

jistina
25.000 Kč
25.000 Kč
25.000 Kč
25.000 Kč
25.000 Kč
25.000 Kč
25.000 Kč
25.000 Kč
25.000 Kč
25.000 Kč
25.000 Kč

Dražební společnost MORAVA s. r. o., IČ 26275953
tel.: 603 509 979, www.draspomorava.cz

V případě potřeby poskytne požadované informace oddělení správy majetku finančního odboru Města Kojetín,
kancelář dveře č. 114, tel.: 581 277 460.
Dušan Laboň, vedoucí oddělení správy majetku
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Kroměřížská dráha, o. s. informuje
Daruj krev
s Kroměřížskou
dráhou!
Přibližně dvě třetiny z dvacítky aktivních členů Kroměřížské dráhy, o. s.
chodí pravidelně bezplatně darovat
krev. Ostatní buďto z důvodu různých
zdravotních omezení darovat krev
nemohou, anebo se připojí k darující většině v rámci prvního společného darování členů z Olomouckého
kraje, které bychom chtěli realizovat
ve středu 16. listopadu 2011.
Ale protože životodárné rudé tekutiny není pro pomoc druhým nikdy
dost, rád bych se touto cestou obrátil i na všechny obyvatele Kojetína
a okolí s výzvou:
Přidejte se
k nám!
Myslím, že by bylo moc fajn vytvořit
v Kojetíně alespoň malou skupinku
lidí, která by chodila darovat společně, podobně jako to mají kolegové
v Přerově, či Kroměříži. Nejde jen
o to, že skupince známých rychleji
uteče čekání mezi vstupním odbě-

3. mistrovství Kojetína
ve hrách Pexeso
a Město - jméno
Občanské sdružení Kroměřížská
dráha srdečně zve všechny malé
i velké, na třetí Mistrovství Kojetína
ve hrách Pexeso a Město - jméno,
které se uskuteční v neděli 20. listopadu 2011.
Podobně jako v minulých letech se
můžete těšit na soutěžní klání, kde
věk, vyznání, či zkušenosti účastníků nehrají vůbec žádnou roli a děti,
jejich rodiče, či třeba i prarodiče jsou
při těchto hrách zcela rovnocennými protihráči. Určitě přijďte všichni,
nudit se rozhodně nebudete!

rem, zdravotní prohlídkou a darováním, ale také se mohou vzájemně
jistit, kdyby se náhodou někomu
z nich udělalo po odběru nevolno (občas se stane každému),
o možnosti zcela pohodového „zasvěcení“ prvodárců
ani nemluvě.
Odměny dárcům v podobě lehkého občerstvení
po odběru, stravenky
na jídlo a nezanedbatelného odpočtu 2000 Kč z daňového základu
za každý odběr jsou, myslím, jen
slabým motivačním prvkem proti
dobrému pocitu užitečnosti a velké
pomoci druhým - troufám si říct, že
často až životně důležité pomoci,
o které nikdo z nás neví, kdy ji od
druhých bude sám potřebovat.
Příjemnou skutečností je také to, že
za každý odběr dárci právem náleží
proplacený den volna v práci - den,
který můžete využít zcela dle svých
představ. Pokud máte někdy pocit,
že nemáte za celý rok chvíli volna
jen pro sebe (či pro rodinu, přátele…), zde se vám přímo nabízí hned
tři nebo čtyři takové dny do roka! No
Soutěž ve hře Město - jméno začíná ve velkém sále v 1. patře Domu
sv. Josefa v Kojetíně (vedle kostela) přesně ve 14 hodin, od 15. hodiny pak bude tamtéž probíhat zápis
účastníků do Pexesiády, která začne nejpozději v 15.30 hodin.
Soutěže jsou vyhodnocovány zcela
samostatně a můžete se zúčastnit
třeba jen jedné z nich. Lehké občerstvení pro všechny účastníky soutěží bude zajištěno!
Držitelem titulu Mistra Kojetína ve
hře Město - jméno pro rok 2010 je
Kuba Eliáš, ve hře Pexeso je prozatím Mistrem Kojetína Lukáš Bíbr.
Kdo je na pomyslném mistrovském
trůnu nahradí se dozvíte v příštím
Kojetínském zpravodaji.
Těšíme se na vaši účast!

uznejte sami - nestojí to za překonání počátečních obav jít do
toho?! ;-)
Pokud jsem vás přesvědčil,
v což pevně doufám, prosím
vás o pročtení podmínek
darování krve, na které
odkazuje upoutávka v novinkách na stránkách
www.kmd.bilysklep.
cz a v případě, že
z vaší strany odběru nic nebrání,
o potvrzení Vaši účasti na tel. čísle
725 280 575, nebo emailové adrese
rosta.kolmacka@centrum.cz (je to
nutné vzhledem k limitu transfúzní
stanice na 15 prvodárců v jednom
dni). Po potvrzení i z mé strany se
ve středu 16. listopadu 2011 sejdeme na kojetínském nádraží u vlaku
odjíždějícího v 5:29 ve směru na
Přerov.
Za naše sdružení věnuji všem, kteří
to s námi pojedou „zkusit“, poukaz
na volnou jízdu některým z našich
zvláštních vlaků pořádaných v příštím roce, a to pro celou rodinu!
Za Kroměřížskou dráhu, o. s.
Rostislav Kolmačka

Informace TV Prima
- vypnutí vysílače
Důsledkem probíhající digitalizace televizního vysílání je i postupné vypínání analogového
vysílání.
Termíny vypínání jsou dány nařízením vlády ČR č. 161/2008 Sb.,
o technickém plánu přechodu
zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, tzv. „Technickým plánem přechodu“ dále
TPP.
TPP stanoví pro většinu vysílačů
jako nejzazší termín vypnutí datum 11. 11. 2011.
To se týká také vysílače Kojetín,
jehož provoz bude v souladu
s TPP ukončen k datu 11. 11.
2011. V dané územní oblasti je
možné dále přijmout digitální signál TV Prima na kanále 40 z vysílače Brno - Kojál.
Patrik Slavík, technický ředitel
FTV Prima, spol. s r.o.
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Došlo do redakce
Terminologická
poznámka k článku
Jana Trávníčka
Dopis starostovi
K článku mého jmenovce Jana
Trávníčka, který vyšel v 10. čísle Kojetínského zpravodaje, mám
tuto terminologickou poznámku.
Nepochopil jsem přesně jeho termín „Cikán“. Z článku se mi zdají
vyplývat dva možné výklady jeho
pojetí tohoto termínu:
1. „Cikán“ je ten Rom, který ohrožuje majetek a svobodu (resp. klid)
svého spoluobčana. Ostatní Romové jsou ale potom co? Máme

Reakce na odpověď
pana starosty
Reagujeme na odpověď pana starosty Jiřího Šírka na naši kritiku

Velká česká malost
Vážení spolužáci ročníku 1936,
vytrvalá negativní medializace
současného provozování a snaha
o pošpinění dobrého jména Hotelu Pivovar naznačuje, že tento
podnik po tolika letech provozu,
konečně rozvířil pod novým vedením poklidné vody místní soutěže. Vysoký veřejný zájem je toho
přímým důkazem a nás může
tedy jen těšit.
Rychlý vzrůst úrovně hotelu je patrnou známkou nedostatků bývalého provozovatele a kladným výsledkem neúnavné práce nynějšího řízení. Zároveň také potvrzuje
to, že zdárně prosperovat se dá
i bez prostředků z městské kasy
a z kapes daňových poplatníků.
Akce zákonitě vyvolává reakci.
Současná rozsáhlá nabídka služeb a cenová dostupnost pro širokou veřejnost tak zaručeně nemůže nechat chladnými jak konkurenci, tak předchozí správu.
Abychom se vyjádřili přímo k nespokojenosti účastníků srazu
pětasedmdesátníků z předchozího článku. Jsme si plně vědomi

jim snad říkat „Romové v úzkém
pojetí“? A pokud ano, není to trochu moc komplikované?
2. „Cikán“ je každý občan (bez
ohledu zda patří k Romské komunitě, či ne), který ohrožuje majetek
a svobodu (resp. klid) svého spoluobčana.
To je však v rozporu s definicí pojmu Cikán, jak ji nalezneme např.
na Wikipedii, cituji: „Pojem Cikáni
se všeobecně používá jako souhrnné označení různých větví
(skupin) národa, pocházejícího původně z Indie“. Jak ale pak nazývat občana, který ohrožuje majetek
a svobodu (resp. klid) svého spoluobčana a přitom je členem „majoritní skupiny obyvatel“ (s mnohými

takovými jsem se v našem městě
již také setkal) a zjevně jeho předkové nepocházejí z Indie? Budeme-li mu také říkat „Cikán“, i když
nesplňuje původní definici tohoto
pojmu, asi bychom mu museli říkat
„Cikán v širším pojetí“. Není to ale
trochu moc komplikované?
Aby se výše uvedené terminologické problémy vyřešily, navrhuji aby
se občanovi, který ohrožuje majetek a svobodu (resp. klid) svého
spoluobčana, říkalo jako dříve, tj.
„darebák“ nebo „lump“. Domnívám
se, že je to srozumitelné pro všechny: mladé i staré, chytré i hloupé,
muže, ženy i děti, Čechy, Moraváky, Vietnamce, Romy i Cikány.
Bohumil Trávníček

oslavy 75. narozenin rodáků a spolužáků r. 1936. Tuto akci organizoval MěÚ Kojetín, ne účastníci setkání. Proč oslava, dá-li se tak říct,
dopadla tak katastrofálně, to se
v odpovědi nepíše. To by nás hlav-

ně zajímalo, proč se paní nájemkyně ke kritice nevyjádřila? Budeme se těšit na odpověď. Pravdivou
a upřímnou. Byla to ostuda.

toho, že na jejich srpnové sešlosti konané v našem hotelu nebylo
vše v naprostém pořádku. Notný
podíl na této skutečnosti měl však
velmi brzký příchod zúčastněných
a snaha personálu vyjít předčasným hostům vstříc.
Jaké je skutečné zákulisí této pomlouvačné kampaně, okatě zastřené „zhrozenými“ návštěvníky,
není většině místních obyvatel
potřeba objasňovat. I tak za kritiku děkujeme, bude pro nás motivací k stále lepším výsledkům!
Na závěr bychom ještě rádi uvedli na pravou míru otázku bývalé
výzdoby velkého sálu a stavu
někdejšího personálu. Dekoraci
nám nebylo umožněno odkoupit
a byla přemístěna na zdejší pečovatelský dům. Následná spolupráce byla nabídnuta původním
zaměstnancům (za přítomnosti
zástupce MěÚ Kojetín). Ze všech
oslovených projevil zájem pouze
jeden.
Rádi bychom Vás tedy tímto
všechny pozvali k individuálnímu
zhodnocení kvality služeb našeho hotelu.
Vedení Hotelu Pivovar

Spolužáci r. 1936

V prosinci 2011 bude
uzavřena
prodejna potravin Vavříková
v Kroměřížské ulici.
Děkuji všem stálým
zákazníkům za přízeň
po dobu 15ti letého působení
na prodejně.
Od 19. prosince 2011
výprodej zboží
za výhodné ceny!

Prodám vybavení
prodejny
- digitální váha
- nářezový stroj
- regály
- pulty
Informace:
Potraviny Vavříková
Kroměřížská 595,
Kojetín
tel.: 737 736 928
5
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Anketa - Evropský týden mobility
V listopadové anketě položily studentky
Gymnázia Kojetín Karolína Slouková
a Lucie Kopačková několik otázek kolemjdoucím
v okolí vlakového nádraží.
Otázky se týkaly cestování a služeb ČD a zněly:
1) Jak jste spokojeni se službami ČD obecně a také ve stanici
Kojetín?
2) Zkuste zhodnotit prostředí kojetínského nádraží a vlaků ČD.
3) Chybí vám zde něco?
4) Co by se dalo, popř. mělo, na nádraží v Kojetíně udělat pro to,
aby se zlepšil komfort cestování?
3. Michal Henzel
1) (Smích) Ale jo,
docela jsem, až na ty
výluky. Raději jezdím
vlakem než autobusem.
2) Záleží na tom, jak
kde. Tady v Kojetíně
to působí depresivně, ale třeba
v Brně se mi nádraží moc líbí. Vlaky jsou celkem v dobrém stavu, se
záchody je to už horší.
3) Ne, nic mi nechybí.
4) Pořádná dotace. Taky by bylo
fajn, kdyby na zemi nebyl vyvrhnut
obsah něčího žaludku.
2. Anděla Sedláková
1) Mohlo by to být
lepší. Tak třeba ty
záchody, to je hrůza.
Taky je mi občas ve
vlaku zima. Jednou
se mi dokonce stalo,
že mi průvodčí řekla: „Jestli je vám zima, přesedněte
si do předního vagónu.“ Hodně mi
vadí i vysoké schodky při nástupu
do vlaku a špinavé nástupiště.
2) Je to katastrofa. Nelíbí se mi to tu
a okolí nádraží také nic moc.
3) Ani ne, stačí mi pokladna, koupím si lístek a jedu.
4) Je to o penězích, to mluví za
vše.
6. Tonda Přehnal (bez fota)
1) Jsem spokojen. Vlastně ne, nejsem. Furt jsou zpoždění a dráhy
zdražují.
2) Nádraží je starý, co na to říct.
3) Spíš ne.
4) Strážníci už tam jsou, teď už
zbývá jen rekonstrukce nádraží.

6

5. Lucie Klempárová
1) Jsem i nejsem,
rozhodně by to mohlo být lepší.
2) Nedůstojné. Nádraží by měla být
kultivovanější, jsou
plná špíny a napadá
mě jediné slovo: odpad.
3) Na kojetínském nádraží jsem
ještě nebyla, takže nemohu posoudit.
4) Sama nevím, jak už jsem řekla,
nebyla jsem tam.
1. Honza Davidík
1) Jsem celkem spokojený, až na to, že je
věčně zpoždění.
2) Prostředí na kojetínském
nádraží
se mi nelíbí, potřebovalo by opravit
a zrekonstruovat, alespoň na úroveň nádraží kroměřížského.
3) Ani ne, nic mi nechybí, vše potřebné tu je.
4) Chtěl bych jiné, novější a komfortnější vlaky.

4. Ondřej Šimčík
1) V Kojetíně jsem
spokojený, jinde tak
spokojený nejsem,
protože spoje nečekají.
2) Je to nedostačující.
3) Nic tu nechybí. Je mi jedno,
jestli přijede pendolino nebo obyčejný vlak, hlavně že mě to odveze na čas tam, kam potřebuji.
4) Tady asi už nic.

English Corner
As our trip to the US approaches,
I am starting to look forward to
lots of things. The biggest thing
is probably seeing family and friends. The last time I was in America was three years ago which
is a long time. The next thing is
food. I like Czech food, but there is nothing like good American
home cooking. I’m not talking
about hamburgers, pizza and
McDonalds. I’m talking about the
food my grandma and mom cook.
I doubt most Czech people would
like American food - it’s very different from Czech food. The great
thing about American food is that
it is a variety of food from all over
the world. We mix and match
everything! Finally, I am looking
forward to speaking English all
the time. I think my Czech is pretty decent, but it is really nice to
speak my native language with
other native speakers. Our daughter Lucinka turned one year old
at the end of October. She is developing quickly and soon she will
be walking. We were a little worried because she wasn’t crawling
on her hands and knees, but our
pediatrician gave us some good
advice about using an area rug
and it worked. Now she is crawling around and standing up next
to furniture. Maybe her American
grandma will get to see her take
her first steps.

approach (ə’prəutʃ) - přiblížit se
probably (probəbli) - asi
home cooking (həum kukiŋ) domácí kuchyně
doubt (daut) - pochybovat
variety (və’raiəti) - pestrý vyběr
mix and match (miks ənd matʃ) smichat dohromady
a kombinovat
pretty decent (priti di:snt) - docela
dobré
native (neitiv) - rodný
pediatrician(,pidiə’triʃən) - dětský
lékař
area rug (eəriə rag) - kusový
koberec
furniture (fə:nitʃə) - nábytek

Jay Davis
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Rubrika zdraví - 9. díl: Fit za 60 dní
Kolikrát už jste se odhodlali začít pracovat na své
postavě nebo změnit své
stravovací návyky? Protože i my víme, jak je těžké
začít a hlavně si vlastní fit
plán udržet, rozplánovali
jsme pro vás zbývající měsíce tohoto roku tak, abyste byli do Vánoc ve formě!
Na začátku vašeho odhodlání si promyslete následující:
proč jste se rozhodli pracovat na své postavě a jakého
výsledku byste rádi docílili. Tedy zda chcete bojovat s tělesnou hmotností ze zdravotních důvodů nebo prostě jen
proto, že byste ze sebe rádi sklepali přebytečné špíčky.
Do našeho fit plánu se však mohou zapojit i ti, kteří chtějí
zlepšit svou fyzickou kondici a zpevnit svaly. Pusťte se do
cvičení s chutí, beze strachu a s dávkou trpělivosti. Tělesné dispozice každého z nás jsou různé, nastartování
správného spalování může u každého trvat jinak dlouho.
Jedno je však jisté, že pokud vydržíte, budete odměněni.
A co je dále důležité: podstatnější jsou centimetry, které
vám na partiích ubyly, nikoliv shozené kilogramy!
1. týden (1. - 6. 11.), doba péče o tělo: 140 minut
„Do prvního týdne vstoupíme pozvolně, a to perličkovou koupelí, která bude zdrojem příjemné a uvolněné
nálady, dojde k prohřátí celého těla a uvolnění svalové
napjatosti. Následovat ji bude parafinový zábal zad, jenž
prospívá kloubům i kostem a navíc vyživí i pokožku.
V dalších dnech jsme naplánovali dvakrát Schwinn
cycling. Tady je dobré navštívit méně zátěžové hodiny,
pokud máte v úmyslu hubnout, musíte jet delší dobu
pod menší zátěží. V opačném případě - pro posílení
kondice můžete hned v prvním týdnu začít obtížnější
lekcí. Pro zpříjemnění je mezi tyto hodiny zařazeno solárium.“ komentuje fit plán Leona Deutschelová, majitelka RELAX CENTRA Kojetín.
Den
Út
St
Čt
Pá

Procedura
Perličková koupel,
Parafinový zábal zad
Schwinn cycling
Solárium
Schwinn cycling

Čas trvání
20 min
+ 20 min
60 min
dle domluvy
60 min

2. týden (7. - 13. 11.), doba péče o tělo: 180 minut
Následující týden je připraven spíše v odpočinkovém
duchu, Zvláště ti, kteří nejsou na pravidelné cvičení
zvyklí, pozvolný program ocení. Jestliže však máte dost
sil a chuti, můžete páteční volný den strávit pohybem.
Na začátku týdne proběhnou hned po sobě Rolletic - přístroj, který prokrví kritické partie vašeho těla a zaslouží
se o úbytek tuků a celulitidy. „Na něj naváže manuální lymfodrenáž - ta nastartuje lymfatický systém, tedy
vylučování nashromážděných toxických látek a zastaví
tvorbu celulitidy. Lymfodrenáž je jednou z procedur, kde
musíte být trpěliví, výsledky však stojí za to,“ informuje
dále Leona Deutschelová. Pro posílení fyzické kondice
a úbytku tukové vrstvy je připravena jízda na kole znač-

ky Schwinn a nakonec zasloužená masáž.
Den
Po
Út
St
Čt

Procedura
Rolletic
Manuální lymfodrenáž
Schwinn cycling
Klasická masáž

Čas trvání
30 min
60 min
60 min
30 min

3. týden (14. - 20. 11.), doba péče o tělo: 200 minut
Náročný začátek předposledního listopadového týdne
začneme s uvolňující perličkovou koupelí, kterou skvěle doplní manuální lymfodrenáž. Ani za toto období
nezapomeneme na tělesné cvičení. Vhodné je zařadit Schwinn cycling, jízdu na stacionárním kole a také
novinku v RELAX CENTRU Kojetín - Redcord - cvičení na lanech. „Ačkoliv to vypadá, že se při něm příliš
nezpotíte, opak je pravdou. Jednoduché cviky prověří pevnost vašich svalů. Tento „pohyb“ je vhodný pro
všechny věkové kategorie i jako rehabilitační cvičení,“
dodává Leona Deutschelová. Odměnou za dodržení fit
plánu bude aromaterapeutická masáž.
Den
Po
Út
Čt
Pá

Procedura
Perličková koupel,
manuální lymfodrenáž
Schwinn cycling
Redcord
Aromamasáž

Čas trvání
20 min, 60 min
60 min
60 minut
60 min

4. týden (21. - 27. 11.), doba péče o tělo: 270 minut
Pro poslední dny měsíce listopadu jsme poskládali fit
plán tak, abychom se dotkli fyzické kondice a pozlobili
tukové buňky, zapracovali na vymizení celulitidy a také
si trochu odpočinuli. „Co se týká zátěže při Schwinn
cyclingu nebo Redcordu pamatujte, že pokud jste při
cvičení schopni bez problému mluvit se svým sousedem, který cvičí vedle vás, je pro vás zátěž už malá
a klidně můžete začít absolvovat náročnější hodiny.
Vždy platí, že aby bylo cvičení účinné, musíte jej aplikovat nejméně po dobu 30 minut. Kalorie totiž nepálíte
od prvního momentu, kdy se opřete do šlapek kola.
Den
Po
St
Čt
Pá

Procedura
Schwinn cycling
Masáž lávovými kameny
Rolletic
Schwinn cycling

Čas trvání
60 min
90 min
30 min
60 min

„Tento plán jsme připravili proto, abychom ukázali konkrétní příklad kombinace cvičení-hubnutí, zpevňování
svalů a nutné relaxace. Je také třeba vědět, že nejen
správné cvičení, ale i správná strava je důležitá! Jinak
cvičení nemá velkou efektivitu a místo spalování si
tuky zamykáte do svalů a v konečném důsledku ani
nehubnete, ani se vaše partie nezmenšují na centimetry,“ dodává Leona Deutschelová.
Materiály byly připraveny
ve spolupráci s RELAX CENTEM KOJETÍN
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Výročí měsíce - měsíc listopad
V měsíci listopadu 2011 si připomínáme významná výročí
těchto kojetínských občanů:
- Gustava Voždy, hudebního skladatele a pedagoga (40. výročí úmrtí),
- Stanislava Hlobila staršího, akademického sochaře (50. výročí úmrtí),
- Ondřeje Pechy, odbojového pracovníka (120. výročí narození),
- Amálie Vrbové (Jiří Sumín), spisovatelka z Uhřičic (75. výročí úmrtí)
Život, dílo a odkaz Gustava Voždy a Stanislava Hlobila jsme si připomněli na vzpomínkovém večeru
30. května 2011. Dnešní zamyšlení je rozšířeno o vzpomínku na Ondřeje Pechu a Amálii Vrbovou.

Gustav Vožda

Hudební skladatel a pedagog
Gustav Vožda se narodil v závěru
19. století - 31. srpna 1898. Vzdělání získal na obecné a měšťanské

Stanislav Hlobil st.
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Akad. sochař Stanislav Hlobil, st.
se narodil 31. prosince 1908 v sochařské rodině. Také on se vyučil
kamenosochařem. Práce s kame-

škole v Kojetíně a již v době školní
docházky se učil hře na hudební nástroje (housle, klarinet) a základům
harmonie v hudební škole Františka
Žáka, absolventa konzervatoře, ředitele kůru a kapelníka v Kojetíně.
Gustav Vožda se svou činností zasloužil o udržení hanácké tradice
u nás. Hudbě zasvětil celý svůj život.
Vychoval velké množství hudebníků,
nejen na Hudební škole v Kojetíně,
ale také ve své kapele, kterou založil v roce 1920 po návratu z války,
a kterou vedl celých 40 let.
Svou činností přispěl k rozvoji kulturního života na Kojetínsku, jako organizátor i jako autor národopisných
večerů.
Pro své organizační schopnosti byl
Gustav Vožda jmenován tajemníkem
a později předsedou Společenstva
kapelníků pro Moravu a Slezsko.
Sídlo Společenstva bylo v Kojetíně.
Významná byla také pedagogická

činnost Gustava Voždy. Působil na
nově zřízeném oddělení pro lidové nástroje v Městském hudebním
ústavu v Kojetíně. Stal se vedoucím
dechového orchestru, který na škole
založil.
Skladatelská činnost Gustava Voždy
byla bohatá a rozsáhlá. Zaměřil se
na hudební formy taneční a pochodové. Stal se sběratelem starých hanáckých písní a nasbíraný materiál
s uměleckým záměrem přetvářel.
O životě a díle skladatele Gustava
Voždy natočila kojetínská tvůrčí skupina Signál 64 dokumentární film
„Když byla Haná rozkévaná“.
Hudební skladatel a pedagog Gustav Vožda zemřel 12. listopadu 1971
a je pochován na kojetínském hřbitově.
V roce 1998 byl Gustav Vožda za
svoji bohatou tvůrčí a organizátorskou činnost na poli kultury jmenován
„Čestným občanem města Kojetín“.

nem ho přivedla na cestu za krásou
a uměním. S úsilím sobě vlastním
a za podpory rodiny absolvoval výtvarná studia a získal potřebné odborné a umělecké vzdělání. Byl přijat ke studiu na Akademii výtvarných
umění v Praze, které ukončil v roce
1939 ve speciální mistrovské škole
akademického sochaře a medailéra
Otakara Španiela.
Po ukončení druhé světové války renovoval válkou zničené sochy v Kojetíně a v okolí. Spolupracoval na
expozici města Kojetín na Kroměřížské výstavě v roce 1948. Pro svou
svědomitost, pilnost, ukázněnost a
poctivost v umění byl v roce 1949
pozván k působení na kamenosochařském oddělení Vysoké školy
výtvarných umění v Bratislavě, kde
působil až do své smrti.
Akad. sochař Stanislav Hlobil, st. se
zapsal do kulturního života města
Kojetína nejen jako sochař, ale také

jako organizátor výtvarných výstav,
které se na jeho popud začaly v Kojetíně pořádat.
S dílem Stanislava Hlobila se můžeme setkat v Kojetíně, v okolních obcích (Němčice nad Hanou, Mořice,
Nezamyslice a dalších), na Valašsku, na Slovensku. V Kojetíně, v areálu firmy Technis s. r. o. je umístěna
Hlobilova socha Zedník a v přízemí
Vzdělávacího a informačního centra
je reliéf Haná, který byl původně na
budově kina Haná.
Hlobilův tvůrčí elán nepodlomila ani
zhoubná a vleklá nemoc. Až smrt
ukončila jeho dílo. Akad. sochař Stanislav Hlobil zemřel 24. listopadu
1961.
Za svoji uměleckou činnost, za přínos k rozvoji uměleckého a kulturního života Kojetína a okolí byl akad.
sochař Stanislav Hlobil v roce 1998
jmenován „čestným občanem města
Kojetín.“
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Výročí měsíce - měsíc listopad
Amálie Vrbová

Amálie Vrbová, spisovatelka, která si jako pseudonym zvolila mužské jméno Jiří Sumín. Narodila se
v blízkých Uhřičicích (9. října 1863),
patří tedy mezi významné osobnosti

Ondřej Pecha

Ondřej Pecha, odbojový pracovník. Narodil se před 120
lety, 15. listopadu 1891. Pracoval v kojetínském cukrovaru
a jako předseda závodní rady bojoval za práva pracujících, byl oporou
hlavně sezónním dělníkům.
Ondřej Pecha byl politicky i veřejně činný. Byl členem okresního
vedení KSČ v Kojetíně, byl členem
městského zastupitelstva, prvním
náměstkem starosty Kojetína, byl
předsedou Svazu proletářských
bezvěrců v Kojetíně.

mikroregionu Střední Haná.
Rodina Amálie Vrbové žila na mlýně v Uhřičicích a ve Cvrčově. Školní
vzdělání získala na obecné škole
v Lobodicích, v Tovačově a v nově
otevřené klášterní internátní škole
ve Frýdlantu nad Ostravicí. Po rozpadu manželství rodičů a odchodu
otce od rodiny, maminka koupila
dům v Přerově, kam se i s dětmi odstěhovala.
Amálie Vrbová žila v Přerově po celý
svůj život. Zapojila se do kulturního a spolkového života ve městě.
Literární činnost započala psaním
básní a povídek do Národních listů
a jiných novin a časopisů. Zkoušela také psát divadelní hry. Ve svých
dílech vycházela z vlastních prožitků, z rodinných zkušeností, ze
svého pohledu na svět. Snažila se
psát objektivně, vyjadřovala soucit
s trpícími, zamýšlela se nad osudy
zrazených a opuštěných žen.
Její první kniha (Z doby našich dědů)

vyšla v roce 1895. Román Spása
vyšel v roce 1908 a je napsán podle
skutečné události. Byl oceněn „jako
jeden z nejzávažnějších pokusů
proniknout sociálně psychologickým
rozborem do hlubin lidové víry“.
Dílo Amálie Vrbové překročilo hranice regionu a stále stojí za pozornost
čtenářů. Tematicky zůstává věrna
Hané. Ve svých románech, novelách
a povídkách se vrací do prostředí
svých mladých let, do Tovačova, do
Přerova. Píše o lidech nemocných,
opuštěných, nemilovaných.
Amálie Vrbová - Jiří Sumín má výrazný podíl na vývoji moravského románu. Její dílo je dokumentací lidské
radosti i bídy. Za svoji literární činnost
se v roce 1925 stala členkou České
akademie věd a umění. Zemřela
11. listopadu 1936 a je pochována
na přerovském hřbitově.
(Životem a dílem Amálie Vrbové se
ve svém příspěvku v KZ zabýval Bohumil Kyselý st.)

Za první republiky byl za svoji politickou a odborářskou činnost několikrát vězněn.
Po okupaci českých zemí německým vojskem byl 1. září 1939 spolu
s dalšími osobami zatčen gestapem

a uvězněn. Prošel koncentračními
tábory v Dachau a Buchenwaldu.
S podlomeným zdravím byl propuštěn a brzy po návratu, 8. listopadu
1944, zemřel.
řez

informace kojetín
nabízené služby

Informace
o hlasovací kampani
ROP Střední Morava
v Olomouckém
a Zlínském kraji

- 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

ROP Střední Morava vyhlásil
hlasovací kampaň s názvem
MŮJ PROJEKT,
který je zaměřen na propagaci
projektů realizovaných
s podporou ROP Střední Morava.
Na internetovém portálu
www.mujprojekt.eu
jsou prezentovány všechny
ukončené projekty,
což k dnešnímu dni představuje
přibližně 420 projektů.
Návštěvníci těchto stránek
mohou hlasováním sami
rozhodnout, který
z uvedených projektů
považují za nejzajímavější.
Mezi uvedenými projekty
jsou i projekty realizované
ve městě Kojetín.
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Mateřská škola Kojetín
Říjen v MŠ Kojetín
Podzim je už v plném proudu, na
hry na školním hřišti je zima, a tak si
děti na vycházkách po okolí všímaly
změn v přírodě, sledovaly houfování
ptáků a sklizeň na zahrádkách a na
polích.
Zkraje října nejstarší děti zahájily cvičení v tělocvičně v sokolovně
a kroužek anglického jazyka. Tyto
aktivity budou probíhat po celý školní
rok pravidelně jedenkrát týdně.
Opět jsme v obou mateřských školách s nadšením přivítali Kašpárka
s maňáskovou pohádkou, kterou si
pro děti připravily učitelky. V pátek
21. října 2011 navštívily děti z obou
MŠ divadelní představení Divadýlka
Kuba z Plzně „Není drak jako drak“,
kterou pro nás připravilo MěKS Kojetín.
Podzim se přenesl i do tříd v mateřských školách. Prostory obou školiček se začaly plnit výrobky z přírodních materiálů, které si společně s rodiči vytvořily děti z dýní, ale i kaštanů,
dřeva, brambor a kukuřice. Děti každý
den sledovaly, kdo a jaké „podzimní

Berušky
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strašidýlko“ vytvořil. A protože dýně
jsou také symbolem podzimu a halloweenu, děti z oddělení „Koťátek“
za spolupráci svých učitelek vydlabávaly dýně a vyrobily podzimní dekorace, které zdobily vstupní halu.

S podzimem se nejstarší děti rozloučily podzimními besídkami. Písničky, básničky, tanečky a pohádky děti
zvládly a předvedly tak, co všechno
se už od září naučily.
Nejlákavější akcí tohoto měsíce se
stal již „7. ročník Drakiády“, který
se konal 24. října 2011 v areálu školní zahrady a přilehlém sportovním
areálu v Hanusíkově ulici. V pondělní odpoledne jsme přivítali všechny
účastníky před budovou, kde proběhlo zahájení. Děti si připravily básnič-

ku o dráčkovi a po krátkých organizačních pokynech jsme odstartovali
pouštění „Dráčků Severáčků“. Pak
už jsme potřebovali jen pěkný, slunečný a hlavně větrný den, aby mohli
draci lítat. Součástí drakiády byl také
táborový oheň, opékání špekáčků
a bylo zajištěno i podávání teplého
čaje, který všichni rádi v chladnějším
podvečeru uvítali. Závěr drakiády patřil všem, kdo vydržel až do konce.
Všichni účastníci byli odměněni, rozdávaly se diplomy, medaile a sladká
odměna. A když se dopil i teplý čaj,
odcházeli všichni spokojeně domů.

Nezbývá, než si přát, aby nám příjemný a barevný podzim bez plískanic vydržel co nejdéle.
vedení MŠ

Žabičky

Pastelky

Sluníčka

Koťátka

Rybičky

Srdíčka
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
Den otevřených dveří
Náš tradiční Den otevřených dveří se
uskuteční v pátek 1. prosince 2011 od
8 hodin. Organizujeme jej u příležitosti narozenin naší školy (byla otevřena
5. prosince 1903). Máte tak možnost
využít šance k nahlédnutí do jejího
zákulisí. Provádět vás budou naši
nejstarší žáci z devátých tříd, kteří
každoročně zajišťují tuto službu. Pokud si budete chtít prohlédnout celou
školu, je připravena prohlídková trasa, máte-li zájem o nahlédnutí přímo
do vyučování, stačí se zmínit a naši
průvodci vám umožní i tuto „hospitaci“. Kromě všech učeben v letošním

roce nabídneme prohlídku naší univerzální přírodovědné učebny v suterénu školy.
Snažíme se každoročně připravit žákům i našim učitelům alespoň malou
novinku, která může přispět k celkovému vylepšení podmínek pro výuku.
V letošním roce začínáme realizovat
náš projekt „Dveře do 21. století“, jehož hlavním účelem je podpora výuky ve vybraných oblastech.
Rádi uvítáme všechny naše příznivce - rodiče, širokou veřejnost, naše

absolventy i další potencionální partnery, kteří by byli ochotni s námi spolupracovat při zdokonalování podmínek ve škole.
Srdečně vás zveme a věříme, že se
máme čím pochlubit.
Vedení školy
Jedete lyžovat?
Potřebujete půjčit lyžařskou
nebo snowboardovou výstroj?
SRPŠ při Základní škole Kojetín,
náměstí Míru 83 půjčuje lyžařskou
i snowboardovou výstroj všem
zájemcům.
Cena za komplet
je od 50 do 80 Kč za den.
Bližší informace získáte na
telefonním čísle 731 483 561
nebo webu školy:
www.zskojetin.cz

Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
Nebát se a nekrást II
Co to může být? O co se jedná? Hned
vám odpovíme. Pod tímto názvem se
skrývá název projektu, který již druhým rokem realizuje Základní škola
Svatopluka Čecha Kojetín. Celý projekt je zaměřen proti sociálně patologickým jevům, jak je z názvu patrno,
zejména proti krádežím. Ale nezůstali
jsme jen u toho. Již od začátku jsme
plánovali projekt jako dvouletý, druhá
část se specializuje na boj se závislostním chováním.
Jak tedy celý projekt probíhal a probíhá? V prvním roce trvání projektu
jsme se zaměřili na boj proti krádežím. Seznámili jsme se s paragrafy,
pobesedovali s pracovnicemi Sociálně právní ochrany dětí a policisty, navštívili soudní jednání na Okresním
soudě v Přerově. Mimochodem, co
myslíte, že bylo nejúčinnější - návštěva soudního jednání. Ve chvíli, kdy
žáci na vlastní oči viděli, jak snadno
může člověk přijít o osobní svobodu,
byli velmi překvapeni.
V letošním roce se snažíme zlepšit

povědomí o negativních vlivech různých závislostí, zejména závislosti
na lehkých drogách a hracích automatech. Vzhledem k tomu, že probíhá v naší společnosti debata nad
omezením hazardu, i v našem městě je toto velmi aktuální téma, neboť
mládež si bohužel opravdu neuvědomuje, kam až díky závislosti na hracím automatu může spadnout. Ale od
počátku. V první polovině letošního
roku jsme se soustředili na závislost
na lehkých drogách. Seznámili jsme
se s účinky lehkých drog, uskutečnili besedu s Městkou policií Kojetín
a absolvovali dvoudenní soustředění
v rekreačním středisku Sport hotel
Tesák. Tento pobyt byl velmi přínosný, neboť nám umožnil v klidném
prostředí Hostýnských vrchů sehrát
mnoho her proti drogám a tak žáky
seznámit s problematikou drog zase
jinak. Nyní se zabýváme problematikou hracích automatů. Důležité je,
že v tomto můžeme spolupracovat
s Okresním soudem v Přerově, kde
máme zase domluvené soudní jednání. Kromě toho také máme velkou

podporu v pracovnicích Kappa Helpu Přerov, kteří formou workshopů
seznamují děti s negativními účinky
drog.
Tímto mnohokrát děkuji za spolupráci panu Novotnému z Okresního soudu Přerov, který nám vždy
vyšel vstříc. A také svým kolegům
a kolegyním, kteří mi s projektem pomáhají.
Pavel Navrátil

Zpráva o setkání
výchovných poradců
Dne 19. října 2011 jsem se v PPP
Přerov účastnil setkání výchovných poradců. Setkání tentokrát
bylo velmi přínosné, jelikož se
nám dostalo informací o změnách
vyhlášek z roku 2005.
Navíc díky opravě SOŠ Kouřílkova jsme museli do náhradních
prostor, což ale bylo taktéž přínosné, neboť jsme se tak museli sejít
v malém počtu a mohli tak lépe
probrat naše záležitosti.
Pavel Navrátil
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Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
Školáci v ZOO
Stává se již pěknou tradicí, že žáci
ZŠ Svatopluka Čecha v Kojetíně
navštěvují při příležitosti Světového dne zvířat zoologickou zahradu.
Letos jsme se vypravili 13. října do
ZOO Zlín.
Ráno bylo pořádně mrazivé, ale jen
jsme zvládli průchod novými turnikety, zapomněli jsme na zkřehlé
ruce a vydali se za dobrodružstvím.
Hroziví krokodýli, důstojné žirafy,
nemotorní nosorožci, roztomilé slonice, nádherní pelikáni, to všechno
se nám moc líbilo. Bez úhony jsme
si prohlédli i průchozí voliéru mrchožroutů, kde jeden ze supů usedl hned vedle naší paní asistentky.
Byla statečná a my ji obdivovali.
A lachtani? Za bouřlivého potlesku

Podzimní exkurze
do Prahy
Dne 18. října 2011 jsme se vydali na
obvyklou exkurzi do hlavního města
Prahy. Jelikož je exkurze do Prahy
pravidelnou součástí výuky a někteří žáci se jí již zúčastnili vícekrát,
rozhodli jsme se změnit program
a vynechat památky ležící v centru.
Nakonec jsme se rozhodli podívat
se do Tróje. Jako první jsme si prohlédli Botanickou zahradu hlavního
města Prahy. Naším výběrem jsme
nebyli zklamáni. Především tropický

Svůj volný čas trávím
aktivně a smysluplně
„Svůj volný čas trávím aktivně
a smysluplně“ je název projektu,
který je na ZŠ Svatopluka Čecha
realizován již druhým rokem. Projekt je financován Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy
a také zřizovatelem.
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našich žáčků se předváděli v bazénu tak, že někteří měli chuť zaplavat si s nimi.
Tropickou halu Yucatan popsat ani
nejde, ta se musí vidět!
Poznali jsme spoustu dalších zvířat. Víte třeba, jak vypadají kotulové, damani, dželady, nesytové,
kasuáři, chápani, pekari a kolpíci?
Byli jsme překvapeni, že i krásní lipicáni se setkali s velkým nadšením
skleník Fata Morgana je vynikající.
Ani ostatní části botanické zahrady
ale nelze opomenout. Japonská zahrada nás také zaujala. Naproti botanické zahrady je zámek Trója. Samozřejmě jsme neodolali. Byli jsme
odměněni nádhernou prohlídkou.
A je nutné říci, že za „lidové“ vstupné dvaceti korun, což už je v dnešní
době vzácnost. Na zpáteční cestě
jsme navštívili Václavské náměstí.
To se ale blížil čas odjezdu domů.
Nezklamala nás ani zpáteční cesta
z Prahy, tedy hlavně její začátek.
Přímo na Hlavním nádraží Praha
nám totiž z expresu 149 Jan Perner
Jednou z aktivit projektu jsou i sportovní aktivity.
V říjnu jsme uspořádali na našem
školním hřišti dva turnaje v malé
kopané chlapců. Prvního turnaje se zúčastnila čtyři družstva z 6.
a 7. tříd, druhého, z tříd 8. a 9., se
zúčastnilo sedm mužstev.
Všem děkujeme za účast a níže
přinášíme podrobnější výsledky
z obou turnajů:

všech.
Na závěr jsme se pozdravili s naším
známým gorilákem a plni dojmů odcházeli vyhlížet autobus. I sluníčko,
které zdobilo po celý den modrou
oblohu, se mohlo přesvědčit, že
naše výprava byla velmi úspěšná,
děti hodné a spokojené.
Cesta zpět uběhla jako voda a my
se už teď těšíme na další návštěvu.
Eva Pěchová

museli odpojit poslední vagon, ze
kterého se linul hustý oblak kouře.
Vše ale dopadlo dobře a my v pořádku dorazili domů.
Pavel Navrátil
První turnaj - žáci 6. a 7.třídy:
1. místo: ZŠ a MŠ Tovačov
2. místo: ZŠ nám. Míru
3. místo: Gymnázium Kojetín
Druhý turnaj - žáci 8. a 9. tříd:
1. místo: ZŠ Svat.Čecha (8. třída)
2. místo: ZŠ Svat. Čecha (9. třída)
3. místo ZŠ Němčice nad Hanou
Marcel Hrabal
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Gymnázium Kojetín
Moje psaní vo Praze,
hele...
Zahrádka restaurace U Potrefené
husy byla v tu dobu jako vždy plná
hostů. Mladí lidé popíjeli svá pivka,
koktejly, kafíčka s minerálkou a švitořili bezvadnou pražštinou v tom
teplém zářijovém dni. Seděli tam
ve svých každodenních šatech,
které byly do nejmenšího detailu
tak rafinovaně zkombinované, sladěné a vyšperkované jenom proto,
aby vzbudili kýžený dojem nedbalé
elegance. Tihle Pražáci si dopřávali
chvilku klidu po práci, po škole, po
nákupech a po čertech si to uživali.
A mezi nimi jsem seděl i já se třemi kumpány z Moravy, kteří se ve
svých představách už dávno upsali
Brnu a remcali na předraženou nefiltrovanou třináctku. Já jsem si zato
uvědomoval, že pokud vše a VŠE
půjde podle plánu, nejspíš se taky
stanu (aspoň zčásti nebo dočasně)
jedním z těch “hele, koukej” Pražáků. Co to asi bude obnášet?
Kromě toho, že ze svý skříně udělám vymazlenou sbírku značkovejch hadrů, budu muset změnit
i svůj přístup, helé. Tady nebude
žádný lážo plážo jako v tý mý Horní
Dolní. Správnej metropolita si hledí

Kulturně vzdělávací
exkurze Praha
Tak jako každý rok i letos vyrazily
maturitní ročníky začátkem září na
kulturně vzdělávací exkurzi do Prahy. Třída oktáva vyjela z kojetínského nádraží dne 13. září 2011 v brzkých ranních hodinách, aby mohla
co nejdříve začít poznávat krásy
našeho hlavního města.
Naše exkurze začala prohlídkou Židovského města, doplněnou o prezentaci na téma „Tradice a zvyky
Židů“. Teprve poté jsme se vydali
ubytovat do hotelu Pramen. Nelenili
jsme a ještě večer zhlédli představení Stavovského divadla, konkrétně hru N. V. Gogola Revizor.
Po vydatném odpočinku jsme druhý den prošli Letenskou ulicí přes
Malostranské náměstí až na Hradčany a absolvovali jsme malý okruh
po areálu Pražského hradu. Odpo-

svýho, jde si za svým, a svýho bližního miluje jen zřídka. Je to asertivní suverén, co se dostane z jednoho konce Prahy na druhej s nosem
hluboko ponořeným do vychytralýho telefonu a cestou briskně vykomunikuje, co je potřeba. Nekouří,
ale cigaretku si zapálí. Nepije, ale
v rukávu má vždycky nějakou historku z “jedné akcičky”. Všemu rozumí
a když zrovna ne, tak to asi nebude nic tak důležitýho. A určitě taky
musí mít dobrý tělo z fitness centra,
protože si tam vždycky zajde zarelaxovat po náročným dni, kdy byl na
sto dvacet procent efektivní.
Jasně. A nebo možná Prahu obývají
úplně stejné povahy jako já, ty nebo
vy a jenom mluví trošku zvláštně
a jsou hustí. To myslím tak, že jich
žije na malé ploše hodně. I když, co
se týče té “malé plochy”...
Náročnost přesunu po Praze není
radno podceňovat. Každá translokace se dá rozložit na několik fází,
které jsou pro pohodlné cestování
všechny podobně důležité. Nejdříve stanovíme naši aktuální polohu
a cíl cesty. Pro uživatele s dobrými
orientačními schopnostmi bude nejlepším pomocníkem klasická mapa,
která se nachází na většině zastávek MHD. Pokud nám tato možnost
nevyhovuje, nebo není dostupná,

oslovíme kolemjdoucí. Ti ale musí
splňovat tyto podmínky: ovládají jazyk, který je nám srozumitelný, mají
s cestováním Prahou dlouhodobé
zkušenosti a jsou ochotní nám trpělivě vysvětlovat všechny nejasnosti,
které by mohly vyvstat. Další věcí
by mělo být určení preferovaného
dopravního prostředku. Jsme přitom omezeni polohou startu / cíle,
a mnohdy nemůžeme vybírat vůbec, takže pouze ve zkratce. Metro - rychlé - jenom někde. Tramvaj
- pomalá - na více místech. Autobus
- drncá to - všude. Když jsme se už
dopravili na zastávku blizkou našemu cíli, nezbývá než pěšky nalézt
přesné místo určení. Zde obdobně
jako v prvním kroku volíme mezi
mapou a ochotníkem. Dobrodružnější povahy mohou začít pátrat
na vlastní pěst. Když se ztratí až
teď, tak to většinou není daleko od
místa, kde měly být, a někdo si je
vyzvedne.
Tak takové myšlenky mě napadaly,
když jsem zrovna nekoukal po holkách. Nevěnoval jsem jim tedy moc
času. Proč taky? Zatím to nebylo
moje město, moji lidé a můj život,
ale jen plány, představy, ideály. Na
zpražštění bude času dost. A to pivo
bylo stejně předražený.
Martin Chytil, gymnázium, V8

ledne jsme dostali jedinečnou příležitost pohlédnout si Valdštejnský
palác, sídlo Senátu ČR, včetně přilehlých zahrad. V této souvislosti se
sluší poděkovat senátorce Boženě
Sekaninové za její ochotu a spolupráci při organizování prohlídky.
Večer jsme strávili malebnou procházkou po „Královské cestě“.
Čtvrtek se nesl ve znamení pěší
turistiky. Stihli jsme navštívit Vyšehrad, Slavín i Petřínské sady. Po
odpoledním rozchodu a po vydatné

večeři nás čekala poslední noční
atrakce. Tou se stala Křižíkova fontána, která doprovodila hudbu Ludwiga van Beethovena.
V pátek dopoledne, znaveni fyzicky, ale na duchu stále čilí, navštívili jsme ateliéry České televize na
Kavčích horách. Večer jsme se vrátili do Kojetína plni nových zážitků.
Pochopili jsme, proč na tuto exkurzi
absolventi gymnázia rádi vzpomínají i po letech.
Martin Chytil, oktáva

Pozvání k prohlídce gymnázia
Jako každý rok, i letos se uskuteční, nejen pro zájemce o studium,
tradiční Dny otevřených dveří. První bude 8. prosince 2011
a druhý 19. ledna 2012. Vždy ve všední dny v čase od 13 do 17 hodin.
Pro návštěvníky jsou připraveny ukázky činností v odborných učebnách,
zájmové aktivity a lze pohovořit se žáky i učiteli školy. Zveme s dostatečným předstihem, abyste si mohli návštěvu naplánovat a poznamenat
do svých kalendářů. Těšíme se na vás.
mm
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Odborné učiliště Křenovice 8
Informace o možnostech studia
Ve školním roce 2012/2013 budeme otevírat
1. Obor 65-51-E/01 Kuchař
- délka přípravy 3 roky
- učební obor je určen
pro hochy a dívky
- způsob ukončení studia:
závěrečná zkouška (výuční list)
2. Obor 66-51-E/01 Prodavač
- délka přípravy 3 roky
- učební obor je určen
pro hochy i dívky
- způsob ukončení studia:
závěrečná zkouška (výuční list)
3. Obor 41-52-E/01
Zahradník, aranžér
- délka přípravy 3 roky
- učební obor je určen
pro hochy i dívky
- způsob ukončení studia:
závěrečná zkouška (výuční list)
4. Obor 74-41-E/01 Pečovatel
- délka přípravy 3 roky
- učební obor je určen
pro hochy i dívky
- způsob ukončení studia:
závěrečná zkouška (výuční list)
5. Obor 29-51-E/02 Pekař
- délka přípravy 2 roky
- učební obor je určen
pro hochy i dívky
- způsob ukončení studia:
závěrečná zkouška (výuční list)

Ke studiu na odborném učilišti jsou
přijímáni žáci a další uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku
a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním
vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor
vzdělání v souladu s § 59 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání. Všechny obory
jsou určeny pro dívky i chlapce.
Nabídka vzdělání v nabízených
učebních oborech na naší škole je
určena především žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
a těm žákům základních škol, kteří

mají v 9. třídě slabý až velmi slabý
prospěch a u nichž není pravděpodobné, že by úspěšně zvládali náročnější učivo na SOU, popřípadě
těm, kteří nebudou ke studiu na
SOU přijati.
Škola nabízí ubytování ve vlastním internátu, stravování ve vlastní
školní jídelně a finanční odměny za
produktivní práci žáků.
Další informace rádi poskytneme
při osobní návštěvě školy,
na telefonních číslech 581 769 045,
581 769 059, 581 701 199 nebo na
www.oukrenovice.cz
krenovice@kejnet.cz
plesnik@iol.cz

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

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
spojený s VÝSTAVKOU PRACÍ ŽÁKŮ

čtvrtek 1. prosince 2011 od 8.00 do 17.00 hodin
CO ZÍSKÁTE:

- informace o studiu ve školním
roce 2012/2013
- informace o učebních oborech:
		 * Kuchař
		 * Prodavač
		 * Zahradník, aranžér
		 * Pečovatel
		 * Pekař

CO NABÍZÍME:

- prohlídku školy
- prohlídku dílen
- prohlídku internátu
- tombolu
- možnost zakoupení vybraných
výrobků
- ochutnávku kuchařských
výrobků

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

DDM Kojetín informuje
Týden otevřených dveří
12. - 18. října 2011
Během týdne otevřených dveří pořádaného pro děti z 1. stupně základních škol v Kojetíně nás navštívilo 300 dětí. Každoročně přichází
žáci se svou paní učitelkou, aby

14

věděli, že na DDM mají možnost
navštěvovat ve svém volném čase
spoustu zajímavých kroužků a seznámit se s novými kamarády, kteří
mají podobné zájmy. Děti si prošly
místnosti na „domečku“, každý sám
za sebe nakreslil obrázek nebo napsal na papír o svých zálibách (tyto
lístečky zdobí zábradlí na chod-

bách) a nakonec prohlídky si za odměnu zaskákaly na trampolíně.
po
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DDM Kojetín připravuje
4. listopadu 2011
od 17 hodin
Ať žijí duchové
- lampionový průvod
pro děti a rodiče
12. listopadu 2011
od 8 do 12 hodin
Patchwork
DDM Kojetín, 120Kč
21. listopadu 2011 od 17 hodin
1. Vánoční čarování
- tvořivá dílna
- výroba adventního věnce
na DDM (s sebou: svíčky a mašle)

28. listopadu 2011 od 17 hodin
2. Vánoční čarování
- tvořivá dílna
- výroba vánoční ozdoby
z patchworku (jednoduché!)
na DDM
Jarní prázdniny - 13. - 17. 2. 2012
Malá Morávka
- zimní tábor pro lyžaře a nelyžaře
- pro děti a rodiče s dětmi,
cena: 3 300 Kč
(doprava, ubytování, plná penze,
pojištění, pedagogický dozor,
skipas, lyžařský instruktor)
- přihlášky do 18. prosince 2011

Lyžování v Krkonoších
Vysoké nad Jizerou
23. - 26. února 2012
cena: děti do 10 let 2 100 Kč,
od 10 do 100 let 2 600 Kč
(doprava, ubytování, polopenze,
pojištění, pedagogický dozor,
instruktor lyžování
a snowboardingu)
- přihlášky do 20. ledna 2012
Více informací na DDM Kojetín,
Svatopluka Čecha 586 Kojetín,
telefon: 581 762 498
www.kojetin.cz/ddm/

Městská knihovna MěKS Kojetín informuje...
Říjen v Městské
knihovně Kojetín
Jako každoročně, i v letošním roce
byl měsíc říjen bohatý na akce nejrůznějšího druhu. Ve spolupráci
s Mateřskou školou v Kojetíně se
uskutečnily besedy „Jak ještěrku
smůla opustila“, což byly besedy
v návaznosti na zážitky z léta, plné
pohádek a vyprávění, v nichž se
děti dověděly i leccos nového o přírodě kolem nás.
Tradičně se také kojetínská knihovna zapojila do celostátního Týdne knihoven, který probíhal od
3. do 8. října. V tomto týdnu přišli do
knihovny na exkurzi v oddělení pro
dospělé čtenáře žáci 9. tříd Základních škol nám. Míru a Sv. Čecha
a také žáci souběžných tříd kojetínského gymnázia.

Pro žáky 1. stupně Základní školy
v ulici Sladovní byly připraveny besedy „Letíme, plujeme, vezeme
se“ o nejrůznějších dopravních prostředcích a pro 2. stupeň „Hledáme
v encyklopediích a slovnících“.

V dětském oddělení si mohli malí
čtenáři ověřit své vědomosti v soutěži ke 100. výročí narození Václava Čtvrtka, ti starší v soutěži ze
znalostí našich přísloví - „A teď
zkuste v testu našem, zda jste
jedli vtipné kaše….“
Do kojetínské knihovny se v tomto
týdnu přihlásilo 114 nových čtenářů a knihovnu navštívilo kromě
účastníků všech jmenovaných akcí
ještě 373 návštěvníků, kteří si vypůjčili 983 knih a časopisů.
V závěru týdne se v knihovně potkali všichni neprofesionální knihovníci z místních knihoven na „Setkání knihovníků střediska Kojetín“.
Asi nejzajímavější akce „Týdne knihoven“ proběhla ve středu
5. října 2011, byla to beseda s astrologem Petrem Trnkou „Horoskop
jako klíč k osobnosti člověka“.
Petr Trnka se astrologií zabývá už
přibližně 30 let, z toho 17 let profesionálně. Chápe ji jako umění správné interpretace symbolů a nejbližší
je mu psychologicky orientovaná
astrologie.

Říká, že z horoskopu se dá vyčíst
méně, než si laická veřejnost myslí,
nebo než slibují všelijací šarlatáni,
hrající si na věštce, ale zase dost
na to, aby se člověk mohl orientovat v nejrůznějších zákrutách svého
života, a aby dokázal najít pro sebe
tu nejlepší cestu.
Životní zkoušky vnímá jako „příležitost, jak postoupit ve svém vývoji
dál, jak se stát moudřejším a zralejším člověkem“.
Velmi rád zpracovává horoskopy
malých dětí, které mohou být perfektním vodítkem pro rodiče - ukáží
jim, jaké schopnosti nebo talenty
jejich potomek má, čemu by se měl
věnovat, co by u něho měli pěstovat
a podporovat, a nebo naopak jakým
horším stránkám jeho povahy by
měli už od raného dětství věnovat
zvýšenou pozornost, aby mu v jeho
dalším životě co nejméně škodily.
A velice krásné je potom sledovat,
jak takový malý človíček vyrůstá, jak
se přesně podle hvězdných konstelací svého horoskopu projevuje!
(Vybráno z čas. Phoenix č. 2/11)
Hana Divilová
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Městská knihovna MěKS Kojetín připravuje...
Lekce informační výchovy
- pro druhý stupeň základních škol
(6. a 7. třídy)

Připravujeme na listopad:

středa 16. listopadu 2011
- besedy se spisovatelkou
Petrou Braunovou
- pro žáky základních škol
„O etiketě
aneb Draka je lepší pozdravit“
- pro 2. třídy základních škol

„Lentilka pro dědu Edu“
- besedy pro 3. třídy základních
škol o Alzheimerově nemoci,
o vztahu dětí ke starším
a postiženým členům rodiny

22. a 23. listopad 2011
(úterý, středa)
Výprodej starších
a opotřebovaných knih
- od 9 do 11 a od 12 do 17 hodin
přízemí VIC Kojetín

středa 30. listopadu 2011
Beseda s cestovatelem
Jiřím Márou
„Japonsko“.
Beseda pro širokou veřejnost
- od 17.30 hodin
sál VIC Kojetín
Masarykovo nám. 8, Kojetín
vstupné 30 Kč
více informací na:
www.kojetin.cz/meks/knihovna.php

Kam za kulturou
Nově - Stálá expozice muzea

ZAJÍMAVOSTI A KURIOZITY
KOJETÍNSKÉHO MUZEA

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

BETLÉMY

Výstava otevřena od 25. listopadu 2011
do 18. prosince 2011
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
po - pá 9 - 11 a 12 - 17 hodin
Otevřeno v sobotu i neděli 26. 11, 27. 11, 3. 12.,
4. 12., 10. 12., 11. 12., 17. 12. a 18. 12. 2011:
9 - 11 a 12 - 17 hodin
Výzva občanům: Vyzýváme a prosíme všechny
občany, kteří vlastní jakékoliv betlémy (i domácí
výroby), zda by je nezapůjčili na tuto výjimečnou
adventní výstavu. Betlémy můžete přinést
a předat na informace VIC, Masarykovo náměstí 8,
Kojetín, do středy 24. listopadu 2011
v době od 9 do 11 a od 12 do 17 hodin.
Děkujeme!
Pekelná klubovka

MASSIVE NIGHT

pátek 11. listopadu 2011 - 21 hodin
DJ´s: Nois, Lucasch, Czida, Funsmaker, Torin
Peklo Sokolovny Kojetín, vstup: volný

www.rave.cz www.idj.cz www.strobe.cz www.dbeats.cz
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V rámci tanečních pro studenty

PRODLOUŽENÁ TANEČNÍCH
středa 3. listopadu 2011 - 18 hodin
Reprodukovaná hudba
Sokolovna Kojetín, vstup: 50 Kč

Sportovní dopoledne nejen pro ženy a dívky

CVIČME V RYTME (8)

sobota 5. listopadu 2011
Prezentace: 8.30 - 8.50 hodin
9.00 - 9.50 hodin: Pilates (R. Hloušková)
10.00 - 10.50 hodin: Tae-Bo (M. A. Flejberková)
11.00 - 11.50 hodin: Zumba (J. Halíř)
12.00 - 12.50 hodin: Body Styling (R. Kalusová)
Sokolovna Kojetín
vstup: 160 Kč/celé dopoledne (nápoj + ovoce)
60 Kč/hodina
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
K tanci a poslechu bude vyhrávat
kapela Klapeto z Hranic a Jaroslav Přikryl z Kojetína
V programu vystoupí: Sluníčko a Hanácká beseda
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 příjde na setkání do Sokolovny 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
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Kam za kulturou
Pěvecký soubor Cantas MěKS Kojetín
srdečně zve na 2. ročník

PŘEHLÍDKY PĚVECKÝCH
SOUBORŮ kojetín 2011
"S PÍSNIČKOU SE MLÁDNE"
sobota 12. listopadu 2011 - 13 hodin

13.00 hodin - Zahájení
13.15 hodin - Entuziasté Přerov
14.00 hodin - Prima nota Gymnázium Kojetín
14.45 hodin - Pěv. sbor Gymnázia J. Škody Přerov
15.30 hodin - Pěvecký sbor Smetana Hulín
16.15 hodin - Cantas MěKS Kojetín
17.00 hodin - ZeSrandy Kroměříž

Sokolovna Kojetín

Travesti skupina Screamers opět v Kojetíně

TRAVESTI SCREAMERS

pátek 18. listopadu 2011 - 19 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 180, 170 Kč
Předprodej vstupenek na VIC Kojetín!!!

Rudy koně Kojetín zvou na hudební festival

VYPSANÁ FIXA
v rámci turné s křestem CD Detaily
sobota 19. listopadu 2011 - 19 hodin
Prasklá struna (psychedelic-rock‘n‘roll / Brno)
Dark Gamballe (crossover-crossover / Vyškov)
TheRest (heavy-pop / Brno)

Sokolovna Kojetín, vstup: 170 Kč / 150 Kč v předprodeji
Předprodej Kojetín: VIC, Bar U Foťáka, Na Košíku...

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

RASKOLNIKOV

středa 23. listopadu 2011 - 20 hodin
Drama autora Lea Birinského na motivy F. M. Dostojevského

Sokolovna Kojetín, vstupné: 60 Kč

MěKS Kojetín oznamuje příchod adventu

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ
pátek 25. listopadu 2011 - 17 hodin

Bohatý program: Hudební a taneční vystoupení,
výtvarné dílny DDM Kojetín, pěvecký soubor Cantas,
divadelní představení Zamrzlík, slavnostní rozsvícení stromečku,
ohňostroj, minijarmark...

Masarykovo náměstí Kojetín

Hollywood stars crew zve na taneční soutěž

SUPREME B-BOY*BATTLE
3. prosinec 2011 - 14.30 hodin

Battle - Solo b-boy battle, 2vs2 street dance, 3vs3 b-boy battle
Hraje: RH funkiss (funky music kapelka), DJ - Bart (Přerov)
Porota - Break dance - Karlos (DST), Thomi (HS Crew),
Zuba (Pentifull), Newstyle-hiphop - Káka (BDS)
Speaker - Samuel BMC crew
After párty - Dj Bart (funky) , Notorikz (Mladej R +TM),
Dj Lecher (Drum and bass,electro)...

Sokolovna Kojetín, vstup: 89 Kč

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

MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERT

pondělí 5. prosince 2011 - od 16.00 hodin
Zájemci hlaste se na VIC Kojetín
telefon: 581 202 202, 774 001 403
Závěrečný ples tanečního kurzu
nejen pro studenty místního gymnázia

ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍ
- SLAVNOSTNÍ KOLONA

pátek 9. prosince 2011 - 18 hodin
K tanci a poslechu zahraje
Karel Caha a Olga Nováková z Přerova
Sokolovna Kojetín, vstup: 60 Kč
4. Divadelní předplatné
aneb Neseďte doma - seďte v divadle!
Divadelní spolek Kroměříž

NA OCET

středa 14. prosince 2011 - 20 hodin
Komorní příběh autora D. Churchilla o rodícím se
vztahu dvou nevšedních lidí...
Sokolovna Kojetín, vstupné: 60 Kč
Adventní čas

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ KOJETÍN
čtvrtek 15. prosince 2011 - 18 hodin
Sokolovna Kojetín
Adventní čas

VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO
SOUBORU CANTAS KOJETÍN
pátek 16. prosince 2011 - 18 hodin
Sokolovna Kojetín
Vánoce, Vánoce přicházejí

2. VÁNOČNÍ JARMARK
V KOJETÍNĚ
NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ
neděle 18. prosince 2011 od 9 hodin

prodej kaprů, vánočních stromků, domácí zabijačka (Řeznictví
na rohu - Tyršova 29), med, medovina, drátkování, punč, keramika,
svíčky, vánoční ozdoby, trdelníky, cukroví, sýry...

Masarykovo náměstí Kojetín
Adventní čas

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ KOJETÍN
pondělí 19. prosince 2011 - 16 hodin
Sokolovna Kojetín
Pekelná štěpánská klubovka

OPIČÍ GULÁŠ S ČÍSLEM 6

neděle 25. prosince 2011 - 18 hodin
Kapely budou upřesněny!
Připraveno bude: točené pivo, panáky všeho druhu,
korňákův opičí guláš
Sokolovna Kojetín
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Divadelní předplatné pokračuje...
Divadelní předplatné 2011-2012
aneb Neseďte doma - seďte v divadle! pokračuje...
středa 23. listopadu 2011 - 20.00 hodin
Divadlo Ty-já-tr Co? Praha

středa 18. ledna 2012 - 20.00 hodin
Rádobydivadlo Klapý

Drama Lea Birinského na motivy F. M. Dostojevského

Komorní divadelní drama Martina Mc Donagha

RASKOLNIKOV

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...
Leo Birinski vyšel z Dostojevského, ale s tématem si pohrál
po svém. V době vzniku hry byl určitě Dostojevský autorem,
který hýbal světem vzdělanců, téma zločinu a následného
trestu patří pořád ke kmenovým tématům naší kultury.

Sokolovna Kojetín, vstupné: 60 Kč

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...

Sokolovna Kojetín, vstupné: 60 Kč

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.

Sokolovna Kojetín, vstupné: 60 Kč

středa 22. února 2012 - 20.00 hodin
Divadelní spolek Kroměříž

BŮH MASAKRU

Konverzační komedie autorky Yasminy Rezy

... co se stane, když se dva manželské páry v nejlepších letech
sejdou, aby „v dobré vůli“ urovnaly konflikt svých ratolestí...

Sokolovna Kojetín, vstupné: 60 Kč

Kojetínský divadelník
Zprávy z divadla
V pátek 14. října zavítala do Kojetína divadelní společnost Háta z Prahy. Co se týče návštěvnosti, Sokolovna měla pro tentokrát příkladně
vyprodána všechna místa. Vzhledem k tomu, jak si naše divadelní
základna v Kojetíně neustále stěžuje, že místní obyvatelé nechtějí chodit na divadlo a předplatné na šest
ochotnických představení za dvě
stě padesát korun je pro ně moc,
nyní se na kulturní účet kojetínských obyvatel nedá říct ani popel.
Hudební komedie Světáci také byla
zábavná, Adéla Gondíková měla
opravdu dlouhé nohy, Zbyšek Pantůček s Martinem Zounarem jsou
naživo ještě větší fešáci a sanitář
Filip Tomsa z Ordinace má skutečně něžný pohled. Nebudeme moralizovat; no prostě kdo by se nechtěl
podívat na známé tváře. Jenom se

nabízí otázka: jakou souvislost to
má s vyprodaným sálem na vystoupení travesti skupiny Screamers,
kde se herci za známé zpěvačky
pouze převlékají?
Ve středu 19. října zase proběhlo
v pořadí již druhé představení z výše
zmíněného předplatného. Spřátelený divadelní spolek Kroměříž nám
přijel zahrát drama s názvem Mikve
od současné izraelské dramatičky
Hadar Galron. Podle hrstky přítomných šlo o velmi vydařené představení s nezanedbatelnou informační
hodnotou (tato hra se také hraje
od roku 2008 v Národním divadle
v Praze), a ti, kteří jej nestačili
zhlédnout, pravděpodobně budou
mít možnost ještě v březnu na divadelní přehlídce. Kroměřížský
spolek se u naší poroty pravidelně
umisťuje na vítězných pozicích, tak
se přijďte podívat, zda si to s touto
inscenací zaslouží.

Na závěr je potřeba zmínit ještě
tradiční událost s názvem „Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí“, která
se uskuteční 25. listopadu od 17
hodin. Zatím není oficiálně vyhlášen program ani místo konání, ale
pravděpodobně půjde opět o Masarykovo náměstí a opět se bude
hrát krátké divadlo. Změna nastane pouze v tom, že abychom se
už po několikáté trapně neopakovali, zrušili jsme dokola omílaný
Betlém, který sice byl v souladu
s mírumilovným a poklidným obdobím adventu, ale na druhou stranu pod tím stromem nešel vidět
ani slyšet. Proto jsme letos zvolili prudce agilního dědu Mrazíka,
jehož určitě nikdo nepřehlédne
a s novou zvukovou aparaturou
rozhodně ani nepřeslechne.
Všichni jste zváni.
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Z kulturních akcí
Nevydařený Haluz fest
Proč nevydařený? Po organizační
stránce festivalu nebylo snad co
vytknout - světla a zvuk zajišťoval
Petr Střelák z Přerova, vstupné 80
Kč bylo úměrné kvalitě kapel, občerstvení dostačující. Co se však
kategoricky nezdařilo byla navštěvnost tohoto v pořadí již čtrnáctého
ročníku festivalu. V sobotu 1. října
2011 přišlo do sokolovny cca třicet
fanoušků. Přitom skladba festivalu

Den seniorů
V rámci Mezinárodního dne seniorů, který je stanoven na 1. října, si
Centrum sociálních služeb Kojetín
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Kojetín připravilo
akci „Den seniorů“, která proběhla
10. října 2011 v Sokolovně a konala
se v rámci projektu „Kojetín - šťastný domov“.
Pro všechny účastníky byl připraven bohatý program. Přestavil se
dechový orchestr ZUŠ Kojetín pod
vedením Libora Žabenského, který
zahrál a zazpíval několik známých
i méně známých písní, zatančili
nám starší děti z kroužku Sluníčko při DDM Kojetín za doprovodu

Divadlo Háta z Prahy
vyprodala Sokolovnu
Opět po roce zavítala do Kojetína
Divadelní společnost Háta z Prahy,
která v pátek 14. října 2011 vyprodala sál kojetínské Sokolovny s divácky lákavým titulem Světáci.
Kdo by neznal notoricky známou
filmovou hudební komedii Vratislava Blažka a Zdeňka Podskalského
s písněmi Evžena Illína a Vlastimila Hály z roku 1969, která trůní
od své premiéry na špičce žebříčků nejoblíbenějších českých filmů.
V divadelní úpravě a v režii Lumí-

byla pestrá - fanoušky nepřilákaly
ani top kojetínské kapely IQ opice
a The Sage. Jako host byla přizvána mladá rocková kapela SecondHand HusBand ze Šumperku, která
má výborně nastartovanou kariéru
a určitě o ní v budoucnu ještě uslyšíme. Kapela Veselá zhouba koncert
během konání festivalu zrušila.
Z důvodu nezájmu „fanoušků“, jsme
se s Vavřou rozhodli ukončit spolupráci a patnáctý a ani další Haluz
fest již neuspořádat.

Bohužel takto neslavně tedy končí
jeden z hudebních festivalů v našem městě, jehož historie sahá do
roku 2002.

harmonikáře Milana Zahradníka,
k jehož zpěvu se přidal i Ladislav
Gardavský st. Program obohatil
Honza Krčmař z Kojetína, který prezentoval své kovbojské dovednosti
- trikování s lasem. Pro seniory byly
připraveny také různé soutěže a hry
pro jednotlivé skupinky. Další část
odpoledního setkání všem zpříjemnila cimbálová muzika Primáš
z Přerova, která rozezpívala všechny přítomné. Dalším oživením tohoto odpoledne byl zpěv dvou obyvatelek DPS - paní Grussové a Dedkové. Do sálu kojetínské Sokolovny
se přišlo pobavit přes 100 účastníků.
Všichni odcházeli velmi spokojeni
a projevili zájem o další společné
setkání.
- lab -

ra Olšovského se na jevišti objevily
stálice Divadelní společnosti Háta
- Adéla Gondíková, Vlasta Žehrová
a Ivana Andrlová v rolích lehkých
dam, Vlasta Peterková v roli paní
Trčkové, Martin Zounar, Zbyšek
Pantůček a Filip Tomsa v rolích fa-

sádníků a Petr Gelnar v ostatních
rolích. Jako zvláštní host účinkoval
v roli emeritního profesora „dechovkový král“ Josef Oplt. Že se inscenace jak po jevištní stránce i té herecké velmi vydařila, svědčily tváře
a smích spokojených diváků.
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Z kulturních akcí
Třetí Hubertova jízda
přilákala diváky
Letošní Hubertova jízda, která se
uskutečnila v sobotu 15. října 2011,
si vysloužila velkou pozornost i účast
jak ze strany diváků, tak ze strany
zúčastněných chovatelů koní, což
nás pořadatele velmi těší. Jízdy se
letos zúčastnilo třicet tři jezdců na
koních a sedm koní v zápřeží (čtyři
povozy), kteří vyrazili na téměř tříhodinovou trasu, na níž bylo připraveno cca dvacet překážek. Lišku
představovala Simča Sviteková ze
Skaštic a hlavní lot jel pod vedením mástra Kristýny Odložilíkové
z Kojetína.
Pro diváky byly připraveny povozy
a vlečky a měli tak možnost po
celou dobu doprovázet a sledovat
jezdce jak zdolávají překážky.
V cíli se rozhodovalo o letošním králi honu, který ukořistil liščí oháňku
a proběhly také tři soutěže - amazonky, páni a soutěž na čas mezi
barely.
Co se všechno jezdcům na trase
přihodilo a semlelo jsme se dozvěděli při Hubertově soudu, který proběhl na večerní Hubertově zábavě,
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kde byli vyzváni někteří viníci k své
obhajobě svých prohřešků.
Na Hubertově zábavě vyhrávala
kapela Šediváci z Přerova, program
obohatila vystoupením country skupina Lucky While MěKS Kojetín, Libor Krčmař z Kojetína a Pavel Hartman z Prahy se předvedli s bičem
a Honza Krmčař z Kojetína zatrikoval s lasem.
Poděkování patří:
- Svazu moravského teplokrevníka,
jmenovitě Božence Souškové, za
vyřízení povolení konání jízdy
- Agrodružstvu Kojetín, Martinu Berčíkovi, Jarkovi Minaříkovi a Mysliveckému sdružení Uhřičice za propůjčení a vstup na jejich pozemky,
- Liboru a Honzovi Krčmařovým
a Laďovi Gardavskému, kteří připravili na výbornou trasu a překážky,
- Zuzaně Pekárkové, která držela
po celou dobu konání veterinární
dozor a pohotovost,
- Laďovi Gardavskému a Jarkovi
Minaříkovi, kteří svezli po trase diváky na vlečkách,
- Marii Gardavské a Hospůdce
U Pedyho za koláčky a oběd,
- pracovníkům z Městského kulturního střediska Kojetín a dobrovolníkům, kteří zvládli na výbornou zajiš-

tění zázemí a občerstvovací stanici
při konání jízdy a postarali se také
o večerní country zábavu.
Výsledky:
Soutěž Amazonek: 1. místo - Nikola
Sokelová z Pivína, 2. místo - Darča Páleníková z Tvorovic, 3. místo
- Simona Sviteková ze Skaštic.
Soutěž Pánů: 1. místo - Tomáš
Kromka z Tvorovic, 2. místo - Mirek
Soušek z Uhřičic, 3. místo - David
Pokora z Sobělic.
Soutěž mezi barely na čas: 1. místo - Michal Pospíšil z Chropyně,
2. místo - Kristýna Odložilíková
z Kojetína, 3. místo - Alena Kromková z Tvorovic.
Cena nejmladší účastník:
Lucinka Drbalová z Kojetína.
Král honu Hubertovy jízdy v Kojetíně 2011: Honza Krčmař z Kojetína.
Hubertova jízda 2011 v Kojetíně
zdárně přispěla k podpoře krásného jezdeckého sportu a nezbývá,
než se těšit na další ročníky.
„Hubertův zdar!“
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Z kulturních akcí
Mikve plná emocí
Po sérii zábavných kousků představil Divadelní spolek Kroměříž
kojetínskému publiku drama současné izraelské autorky Hadar
Galronové „Mikve“, což je název
židovské očistné koupele. Během
hry proběhla hledištěm nevídaná
vlna emocí. Kroměřížským herečkám se s bravurou podařilo přiblížit
a oživit neznámý prostor židovské
Mikve, ztvárnit osudy žen v ortodoxní společnosti tak, že vyvolaly
silné reakce v hledišti. Netradiční

Za ostnatým drátem
Německa
V galerii Vzdělávacího a informačního centra Kojetína byla 10. října
2011 otevřena výstava fotografií
o životě v koncentračních táborech
zřízenými nacisty v různých částech
Evropy ze soukromé sbírky Františka Riegla z Kojetína s názvem Za
ostnatým drátem Německa 1933 1945.

Není drak jako drak
Stalo se, nestalo, do království přiletěl drak. Na zámku je pozdvižení,
protože rozhodně hodlá poobědvat princeznu. Po celém království
i v okolních zemích se shání zdatní mládenci, rytíři i prostí chasníci,
kteří by se drakovi postavili. Zkrátka, jak už to v pohádkách bývá.
Jenomže, není drak jako drak! Ani
v pohádce, kterou do Kojetína přivezlo Divadýlko Kuba z Plzně ne-

Bethrayer fest
- prohlášení kapely
Děkujeme všem účastníkům na
podzimním Bethrayer Meatfly festu 2011! Děkujeme všem kapelám
a JJ Sound, že předvedli jako vždy
100%, stejně tak všem lidem u obsluhy, našim dalším nehrajícím členům kapely (Andrew + Tie) za jejich
výkony s dokumentační technikou,
Hanči Svačinové za veškerou dlouholetou podporu, Pedymu Medunovi, Vraťovi Hanušovi a Meatfly
stejně tak!... Dále bychom chtěli
konstatovat, že účasti na veškerých
koncertech a kulturních akcích se v

scénické řešení vykouzlilo na jevišti kojetínské Sokolovny ve středu
19. října 2011 magický prostor, který dokonale souzněl s textem hry
i s hereckými projevy jednotlivých
představitelek.
Kroměřížský soubor se pustil do díla,
které nemusí zvládnout ani profesionálové. Práce režisérky Kláry Kolářové z Městského divadla Brno však
rozdíl mezi ochotnickým a profesionálním výkonem smazala.
Kroměřížské divadlo umožňuje každému, aby se ponořil do neznámých
vod Mikve a dosáhl tak vnitřního očiš-

tění. Kdo se nebojí, vydá se pod hladinu s otevřenýma očima a možná na
dně spatří obraz něčeho překvapivě
blízkého. Je to odraz našich vlastních
selhání, strachů a pochybností.

„Výstava je určena pro ty, kteří zapomínají, pro ty, co tuto dobu neprožili... ale hlavně pro ty ,badatele', kteří z neznalosti nebo vědomě
přepisují dějiny Československa ve
prospěch nacismu a fašismu, hlavně po roce 1945,“ objasňuje František Riegl.
Autor výstavy František Riegl provádí i odborný výklad přímo v galerii o hrůzostrašné době plné násilí,
zrůdnosti, smutku a smrti.

Výstava bude otevřena do 11. listopadu 2011.

chyběl drak a princezna, ale všechno bylo jinak. Ne každý drak má
totiž chuť na princeznu, ne každá
princezna se draka bojí a ne všechno, co se říká, bývá pravda.
Pohádku s názvem „Není drak
jako drak“ zahráli herci plzeňského divadla dětem z mateřské školy
a žákům 1. stupně základních škol
v pátek 21. října 2011.
S využitím loutek různého typu
a proměnlivé scény rozehráli dětem
tři pohádky plné nečekaných zvra-

tů, humoru a výtvarných nápadů.
- svah Foto: svah, M. Nováková

celé republice stále zmenšují. My
jsme to teď taky pocítili. Příčin je asi
více, ale nemá cenu polemizovat.
Malých akcí je mnoho a ty ohrožují
už i vetší zaběhnuté akce, jako je
ta naše. Asi na nějakou dobu s pořádáním Bethrayer Meatfly Festů
přestaneme, zatím nevíme, ukáže
to čas. Ono to stojí spoustu úsilí,
peněz a posléze i nervů a to doslova. Poslední akce byla špatná.
Kapelu Konflikt jsme museli na
poslední chvíli stornovat, protože
jsme na ně prostě neměli (nečekaně malá účast). Omlouváme se
všem fanouškům, kteří na ni přišli!
Těm, kteří se o to přihlásili byl výdaj
vynahrazen a doufám, že se nám

podaří tuto kapelu někdy do Kojetína znovu dostat. Kluky z Konflikt
to mrzí a nás ještě víc, že k tomu
muselo dojít. Odvolat kapelu, to se
nám ještě nikdy nestalo a snad už
nikdy nestane, je nám moc líto, že
to byli zrovna oni. Ale realita je jiná
a my jsme upřímní! Nebudeme se
tu vymlouvat, že kapela z technický
důvodů nemohla a tak dále, důvod
je prostě tento. Tečka. Na férovku.
Zbytku fans, co tam byli (170) ještě
jednou děkujeme, my kapely jsme
si vás užily!
Tak ahoj čelem k lepším zítřkům!
My budeme dále do všeho dávat
100%.
BETHRAYER
více info na www.bethrayer.cz
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Vypsaná fixa v rámci turné i v Kojetíně
Vypsaná fixa
v Kojetíně
Oblíbená česká kapela Vypsaná
fixa vydává nové album Detaily,
představí ho mimo jiné i na koncertu v Kojetíně 19. listopadu
2011.
Bůh je v Detailech. Pronikněte do
další vrstvy města mezi lidi, kteří
jsou sami, spolu nebo něco mezi
tím, na jediný hromadě těsně vedle sebe na novém albu Vypsané
fixy. Album Detaily vychází 6. října
2011.
Od tohoto data šesti hodin ráno je
možné si album stáhnout na portále www.tmusic.cz, a to opět za
cenu, kterou si určí sami fanoušci.
Bude jen na nich, kolik skupině za
album zaplatí. Odměnou jim pak
může třeba být koncert zdarma,
nový videoklip nebo internetové
rádio, které by mohla Vypsaná fixa
za vybranou částku začít provozovat.
Po velmi zajímavé anglické zkuše-

nosti se Vypsaná fixa rozhodla pro
změnu a album natočila v tuzemských studiích Sono a Gui-tón. „Po
Klenotu, který jsme v podstatě nahráli za deset dní v Londýně systémem tady a teď, jsme tentokrát
novou desku vytvářeli trochu jinak.
Jak se říká „Bůh je v detailech“. No
a my jsme se snažili najít toho našeho „boha“ mimo jiné taky v různých zvukových drobnostech, protože právě ta drobnost často dělá
dobrou píseň,“ popisuje nahrávací
proces zpěvák Márdi.
Album opět produkoval Dušan
Neuwerth, který s Vypsanou fixou
spolupracoval už na dvou předchozích albech. Zvuk Vypsané fixy
se rozhodl uchopit tentokrát trochu
jinak. „Už z textů písní na demosnímku, který jsem od fixy dostal,
vyplynulo, že hlavním tématem
okolo kterého se příběhy písní točí,
je sídliště. Zareagoval jsem na to
společně s kapelou tak, že jsme
do písní vytvořili a potom zapustili drobné špinavé zvuky a ruchy,
protože i sídliště, které je plné lidí,
je také plné hluku. Nehledali jsme

ale v žádných zvukových bankách,
všechno jsme vytvářeli na místě
vlastní výrobou, hraním na cokoliv
bylo po ruce nebo co kdo přinesl.
Vlastně je to taková biodeska,“ říká
producent Dušan Neuwerth.
Pilotním singlem alba Detaily je
píseň „Vše za 39“, kterou už můžete slyšet v éteru rockových rádií.
Videoklip k singlu natočil filmový,
televizní a divadelní režisér s uměleckým jménem JQr. Dle jeho slov
se pokusil videoklip natočit jako
sen. Nebo jako hádanku. Každý si
ho prý může uchopit a rozluštit po
svém. Na videoklip „Vše za 39“ se
můžete podívat zde: http://youtube.com/watch?v=RwKrv3Bb0MA
Album Detaily vychází samozřejmě i na fyzickém nosiči. Možné je
zakoupit jej zprvu jen na webových
stránkách kapely později i v běžné
obchodní síti. Vypsaná fixa pokřtí
své nové album Detaily v úterý
1. listopadu v pražském Paláci Akropolis. Koncertní křest odstartuje
„detailní“ turné po českých a moravských klubech. Koncert, spojený s křestem nového CD proběhne
také v kojetínské Sokolovně, a to
v sobotu 19. listopadu 2011. Více
info o kojetínském koncertě na
www.vypsanafixa.717.cz

Došlo po uzávěrce
Bude mít Hančin
příběh šanci?
Na Gymnázium Kojetín s počátkem
školního roku přišla nabídka portálu
iDnes.cz, aby se studenti starší osmnácti let zúčastnili projektu s názvem
„A co tvůj příběh … Už začal?“ Úkolem bylo napsat příběh o tom, jaký
je jejich profesní sen a co buď již
podnikli, nebo teprve podniknou při
cestě za jeho realizací. Sto nejperspektivnějších příběhů mělo šanci
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postoupit do druhého kola, z něhož
má veřejnost právo vybrat padesát šťastlivců, kteří dostanou podíl
z celkové částky 5 miliónů Kč - samozřejmě pouze tehdy, začnou-li
svůj sen naplňovat.
Nejlepších sto příběhů je již pár
dnů zveřejněno na stránkách www.
idnes.cz/tvujpribeh a mezi nimi je
i příběh studentky našeho gymnázia Hanky Ježkové, která by chtěla
založit hudební školu pro handicapované děti. Pokud bude mít štěstí,
podporu a samozřejmě hlavně vůli

jít za svým nesobeckým snem,
může její pouť odstartovat právě
teď.
-em-
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Zkrášlování klubovny

Centrum sociálních služeb informuje
Beseda s Policií ČR
a Hasičským
záchranným sborem
V měsíci říjnu si Centrum sociálních
služeb Kojetín připravilo pro obyvatele Domů s pečovatelskou službou
besedy se zástupci Policie ČR Kojetín a Hasičského záchranného
sboru Kojetín, které proběhly na
DPS Dr. E. Beneše ve Víceúčelové
klubovně.
Besedu s Policií ČR vedl Martin
Bosák, který se zaměřoval především na možnosti bezpečnosti
a způsobu jednání v situacích, kdy
je nutné přivolat cizí pomoc (krádež,
neoprávněné vniknutí cizí osoby...).
Přednášku profesionálních hasičů Kojetín vedl velitel družstva
Martin Rytíř, který se zmínil neje
o Hasičském záchranném sboru
a jeho organizačním schématu jako
takovém, ale také se zmínil o tom,
co všechno je v jejich pravomoci.
Také byla projednána prevence
před vznikem různých nehod a jak

se pak v dané situaci chovat, koho
zavolat apod. Byly promítány fotky
z různých cvičení a cvičných zásahů, které provedly v posledních
letech. Obě besedy byly velmi pří-

nosné a padlo i několik otázek, které byly zaměřeny na přímou činnost
policie a hasičů. Zájem o tyto besedy mělo 35 osob.
Hana Galetková

Ze života katolické farnosti
Čas vzpomínek
a vděčnosti
Milí čtenáři,
náhlý zlom počasí, jaký jsme zažili v
polovině října, nás během několika
hodin přenesl z prosluněného babího léta, provázeného téměř tropickými teplotami, do chladného a deštivého podzimu. Přes tričko obléci
svetr a raději už i kabát, z procházky
nebo zahrádky rychle domů a místo
radovánek venkovních sednout třeba k televizi nebo vzít do ruky knížku, abychom nějak přečkali ten čas,
co zbývá do Vánoc.
Víc než kterákoliv jiná doba nás
právě tato část roku upozorňuje
na skutečnost, že všechno v tomto
světě má svůj konec. Možná i proto
slavíme právě v tento čas „dušičky“, oficiálně Památku zesnulých
a podle katolického církevního kalendáře Vzpomínku na všechny věrné zemřelé. Tento svátek připadá na
2. listopad, tedy doprostřed podzimu, a obrací pozornost ke všem těm,
kteří někdy patřili do našeho života,

ale jejich místo je dnes už prázdné.
Navzdory tomu ovšem připomínka zemřelých nemusí být a není
svátkem pochmurným. Kdo se jen
jedenkrát prošel v tento čas hřbitovem, který je navzdory večerní hodině plný lidí a osvětlený tisíci a tisíci
plamínků všudypřítomných svíček,
kdo pozoroval hru stínů v záhybech
květin a věnců na náhrobcích, kdo
se zápalkami v kapse obešel místa
odpočinku svých blízkých a rozsvítil
svíčku i u vedlejšího hrobu, na který všichni zapomněli, dá mi jistě za
pravdu.
Stejně tak jistě potvrdí každý, kdo
ve svém životě někoho ztratil, že
to není začátek listopadu, kdy je
smutek z odchodu milovaného
nejsilnější. Mnohem bolestnější
bývá pohled na místa, kde jsme se
s ním potkávali, nebo připomínka
výročí s ním spojených. Památka zesnulých však tento osobní
charakter postrádá. Ačkoliv při
ní také vzpomínáme na konkrétní osoby, děje se to v atmosféře
obecné. Dušičky jsou zkrátka dobou, kdy vzpomínáme na všechny

foto: www.wikipedie.cz
své zemřelé, a proto také nejlepší
příležitostí k vděčnosti za vše, co
v našem životě je jejich zásluhou.
Vždyť kdy jindy si člověk dopřeje tolik času, aby postál
u hrobu svých prarodičů nebo
rodičů, kteří ho do života vybavili výchovou a láskyplným prostředím, u hrobu svých učitelů
a všech, kteří mu v životě pomáhali
najít směr, i těch, kdo byli oporou
v obtížných chvílích. Možná si pak
uvědomíme, kolik toho v našem životě je zásluha druhých lidí a na co
teprve můžeme být pyšni jako na
plody vlastního poctivého úsilí. Až
se zdá, že jeden den v roce je na
všechnu tu vděčnost málo.
Jiří Gračka
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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov
„Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých; právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty,
kdo zesnuli v něm.“ 1. Tesalonickým 4,14

PROGRAM SETKÁNÍ V LISTOPADU 2011
v čase „dušiček a vzpomínání“
1. 11., 8. 11., 15. 11., 22. 11. a 29. 11. 2011 (úterý)

7. 11., 14. 11., 21. 11. a 28. 11. 2011 (pondělí)

od 12.45 hodin v ZŠ Sladovní ulici, ve 3. třídě

od 13.30 hodin v ZŠ Svat. Čecha v 7. třídě (uč. HV)

Duchovní výchova
1. 11. 2011 (úterý)

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

Duchovní výchova

13. 11. 2011 (neděle) - Památka Bílé hory

Slavnostní bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

2. 11., 9. 11., 23. 11. a 30. 11. 2011 (středa)

16. 11. 2011 (středa)
Mezinárodní den přímluv a modliteb

od 18.00 hodin v Husově sboru

od 18.00 hodin v Husově sboru

3. 11., 10. 11., 17. 11. a 24. 11. 2011 (čtvrtek)

20. 11. 2011 (neděle)

Modlitby a zpěvy z Taizé

Biblická hodina v Kojetíně

Modlitby a zpěvy z Taizé

Bohoslužby v Polkovicích

od 16.00 hodin na faře

od 8.15 hodin (obřadní síň Obecního úřadu)

6. 11. 2011 (neděle)

20. 11. 2011 (neděle)
17. listopad Den boje za svobodu

Vzpomínkové bohoslužby ve Skalce

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
6. 11. 2011 (neděle)

Bohoslužby v Kojetíně

od 10.00 hodin v Husově sboru

Slavnostní bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru
27. 11. 2011 (neděle)

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

„Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná. Proto se nebudeme bát,
i kdyby se země propadla a hory hroutily se do moře...“ Žalm 46,2-3
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.
Objednali jsme pro Vás: John Stott: ROK S BIBLÍ: Každodenní zamyšlení nad Knihou knih http://www.bible21.
cz/clanky/Rok-s-Bibli (k odběru v průběhu listopadu)
Heslo měsíce listopadu
„Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte. Pamatujte, jaké divy provedl, jaké zázraky
a co rozhodl.“ Žalm 105,4–5
Podle Zpravodaje BTM 6/2011 http://www.btm.cz/

24

„Důvěřuj Hospodinu celým srdcem,
na svoji rozumnost nespoléhej.“
(Kniha Přísloví 3,5)

NEJTĚŽŠÍ ODPOVĚĎ
-

Proč mám jít zrovna tam?
Neznáš to, co já znám.
Proč mluvit právě s ním?
Nevíš to, co já vím.
Proč dělat tohle? Top se mi nezdá.
Neptej se pořád, nejsi jako já.
Ale proč...
Věř mi!
Ale vždyť já... promiň.
Neznám to, co Ty znáš.
Nevím to, co Ty víš.
Nejsem jako Ty.
Jen jedno už vím,
že všechny moje proč
mají moji odpověď:
Já Ti věřím.

Jan Matuška: „Rok mého světa“, r. 2000, vyd. Josef Tůma, Modřice
(http://tuzka.cz/basne)
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Ze sportu
Tenisové turnaje 2011
V letošním roce uspořádal oddíl
tenisu TJ Sokol Kojetín mimo jiné i
tradiční turnaje, kterých se zúčastnilo asi 60 hráčů, na přiložených fotografiích jsou jejich vítězové.

David Indrák zvládl otočit prakticky
prohraný zápas a zvítězil ve finále
Veteran Cupu nad Petrem Formánkem

Turnaj Koval Cup, který hrají „Kovalovčáci“ a jejich příznivci, vyhrál
Marek Nesvadba, když ve finále porazil Martina Zedníčka

Kojetín opět dovezl
zlato z MČR Dračích
lodí
Zakončení letošního seriálu závodů Českého poháru DL a grand
Prix DL se 1. a 2. října 2011 uskutečnilo na kanále v Račicích, současně jako Mistrovství ČR DL.
Největší radost nám udělala nově
vzniklá posádka žen Fun, která na
trati 500 m získala zlaté medaile
a ještě je doplnila stříbrem z 200
m a 2 km. Další posádka žen
Wings of the dragon, která si dovezla bronzové medaile ME Klubových posádek z Kyjeva (26. - 28. 8.
2011) nebyla tentokrát kompletní,
což se ve výsledcích samotného
MČR DL projevilo umístěním bez
medaile. Na druhou stranu nás vel-

Účastníci závěrečných zápasů letošních turnajů se sešli k odehrání závěrečných zápasů a předání cen za 1. - 4. místa na sokolovně 27. srpna
2011

Finále Sokol Cupu v jubilejním 30.
ročníku Sokol Cupu zvítězil Martin
Pištělák, přetrhl tak dlouhou sérii
vítězství Roberta Gamby a Aloise
Šírka v tomto neoficiálním mistrovství Kojetína v tenisu. Ve finále porazil Roberta Gambu 3:1

Turnaj Šmatla Cup - hráčů hrajících
víc zaujetím, než vydřenými údery,
letos vyhrál Dušan Meduna mladší,
když zdolal Josefa Němečka

mi těší, že celkově v ČPDL jim patří
již tradiční druhé místo. Pro mnohé
překvapivě získala třetí místo posádka žen Fun, takže Kojetín měl
na stupních vítězů dvě ženské posádky.
Třetí místo v celkovém hodnocení
ČPDL rovněž udržela mužská posádka (která se v posledním období rovněž potýkala s problémy
a její start na MČR DL byl velmi
ohrožen). Veteráni nezůstali v ničem pozadu a ukázali, že stříbrné

medaile z MS v USA byly zasloužené, protože se na MČR DL dostali
do finále na tratích 500 m a 200 m
a tak odsunuli za sebe i posádky
složené z mladých závodníků.
Podrobnější výsledky a informace o všech našich akcích a aktivitách naleznete na našich webových stránkách, je tam již také klip
z České televize z pořadu Sport
v regionech na ČT 4, www.kanoistika.estranky.cz.
pev

Jiří Šírek,
foto: Zdeněk Sýkora
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Ze sportu
Kojetínští kajakáři
slavili úspěchy
Letošní závodní sezóna pro kajakáře skončila. Byla velmi úspěšná
a o tom svědčí i to, že kojetínští závodníci v bílomodrých dresech jsou
stále více vidět na stupních vítězů.
O tom jsme se přesvědčili v sobotu 22. října 2011 v Hranicích, kde
se konal poslední závod letošní
sezóny Hranický maraton. Závodníci měli zastoupení jen v kategorii
benjamínci, pro které byla délka trati stanovena na 3 kilometry. I přes
podzimní chladné, ale slunečné počasí dokázali naši kajakáři zabojovat a získali všichni medaile a mohli

tak vystoupit na stupně vítězů. Zlatou medaili získali Ondřej Zendulka,
David Pechar a Michaela Rozsívalová. Stříbrnou medaili vybojovala
Markéta Úlehlová a bronzovou Eliška Jurečková. Nejmladším účastníkem kojetínské výpravy a celých
závodů byl Martin Nosek, který ve
svých 6ti letech zvládl 3kilometro-

vou trať na výbornou a umístil se
na 4. místě.
V neděli odpoledne se potom všichni mladí kajakáři společně s trenéry
a svými rodiči setkali v kojetínské
loděnici „na špici“, kde pro letošní
sezónu uzamčeli vodu v řece Moravě klíčem.
JÚ

Inzerce
Nový kalendář
Mikroregionu Střední
Haná
pro rok 2012
Na starých
pohlednicích
můžete zakoupit na
Informacích
Vzdělávacího
a informačního
centra,
Masarykovo nám. 8,
Kojetín
za cenu 30 Kč

ELEKTROMONTÁŽE
TELEVIZNÍ
A SATELITNÍ
TECHNIKA

Sborník
Kojetín
v proměnách času
(1233 - 2008)

Zajistíme Vám příjem českých
i slovenských televizních
programů
Kojetínská 3881 Kroměříž
573 334 982, 606 156 833
helmkm@helmkm.cz
www.digitalnitelevize-helm.cz
26

Můžete zakoupit
za cenu 300 Kč
na informacích Vzdělávacího
a informačního centra
Masarykovo náměstí 8
Kojetín
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Inzerce

Café

Velšská Ambasáda
FIRMA HG STYLE Kojetín
všechny srdečně zve na

zve k návštěvě nového HRACÍHO
KOUTKU pro DĚTI a dále do
kavárny rozšířené o nové důstojné
prostory vhodné nejen pro konání
oslav narozenin a pohřebních
hostin, ale také SVATEB.
Nabízíme kompletní servis včetně
teplé kuchyně.
Už nyní příjímáme objednávky k vánočním večírkům.

předvánoční
výprodej

Objednávky mini-zákusků na oslavy a vánoční cukroví.
Rockové večery každou první sobotu v měsíci.
V pátek a sobotu otevřeno do 22 hodin.
Děkujeme všem za projevenou přízeň.
Café, Masarykovo náměstí 14, Kojetín

Telefon: 607 712 432

kabelek
a peněženek,

ODVOZ A LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ
ZDARMA

který se koná
v úterý 15. listopadu 2011
od 10 do 18 hodin

včetně
vystavení dokladu o ekologické likvidaci
vašeho autovraku NA MÍSTĚ

v prostorách
Galerie VIC Kojetín (přízemí),
Masarykovo nám. 8, Kojetín

Tel: 777 550 621
		
608 749 219
Autovrakoviště Třebětice
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Vzpomínky
Dne 25. října 2011 by se dožil 80 let spoluzakladatel a první ředitel Gymnázia Kojetín

RNDr. Jaroslav Kopřiva

Pan doktor Kopřiva byl nesmírně pracovitým člověkem s širokým záběrem vědomostí
a zájmů. Téměř po celý svůj profesní život se věnoval vzdělávání středoškolské mládeže.
V padesátých letech učil na Jedenáctileté střední škole v Kojetíně, poté odešel
na Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově, kde dlouhou řadu let působil
jako středoškolský učitel chemie a biologie a po roce 1989 ve funkci zástupce ředitele.
Na vzniku kojetínského gymnázia začal pracovat ve věku, v němž řada lidí spíše pomýšlí
na odchod do důchodu. Dosažení cíle vrátit městu Kojetínu střední školu,
která by navázala na původní jedenáctiletku, věnoval spoustu svého času a energie.
Vynaložené úsilí bylo korunováno úspěchem, a tak v roce 1993 stanul
RNDr. Jaroslav Kopřiva v čele nového kojetínského gymnázia.
Svou celoživotní prací se stal významnou osobností v oboru pedagogiky
a významnou osobností města Kojetína.
S poděkováním a vzpomínkou
K. Švédová, zaměstnanci školy a bývalí žáci gymnázia
Jaroslav Kopřiva byl středoškolským učitelem na gymnáziích v Přerově, Prostějově, kojetínské jedenáctiletce
a od roku 1993 stál v čele Gymnázia Kojetín, které zakládal a byl jeho prvním,
a pro nás mnohé pedagogy a nepedagogické pracovníky, nezapomenutelným ředitelem.
„Pane profesore za sebe a myslím, že i za mnohé další můžu říct, že jste byl naším vzorem.
Mně osobně jste toho v životě mnoho naučil, díky Vám jsem poznala klady, ale i zápory učitelského povolání,
jsem hrdá na to, že mohu žákům předávat i to, co jsem se naučila hlavně od Vás - svého vynikajícího učitele
chemie. Přála bych si, aby zájem o přírodovědné předměty, který jste v nás mnohých jiskřičkou zapálil, hořel dál.“
Pane profesore, děkuji Vladimíra Vránová
Dne 7. listopadu 2011 by se dožil 75. narozenin

pan Antonín Kavka
S láskou stále vzpomínají manželka Marie
a dcery Eliška a Iveta s rodinami

Dne 9. listopadu 2011 vzpomínáme s láskou
1. smutné výročí, kdy nás opustil náš bratr

pan Vladimír Charuza
Dne 4. února 2012 by se dožil krásných 77 let
Za vzpomínku děkují sestry Zdeňka a Růža s rodinami
Dne 26. prosince 2011 to bude již 8 let, co nás opustil

pan Miroslav Hubený
Stále vzpomíná sestra Dobromila s rodinou
a sestřenice Zdeňka a Růža s rodinami
Za tichou vzpomínku děkujeme
Dne 7. ledna 2012 to bude 23 let co nás opustil náš bratr

pan Antonín Večerka
Dne 9. února 2012 by se dožil 72 let. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi
S úctou a láskou stále vzpomínají sestry Zdeňka a Růža s rodinami
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