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Slovo starosty
V pátek 25. listopadu 2011 jsme na kojetínském náměstí slavnostně rozžali Vánoční strom a vstoupili tak do
adventního času, jehož vrcholem jsou nejkrásnější svátky - Vánoce. I když je to v tuto dobu pro většinu z nás asi
nemožné, měl by být advent i časem zklidnění a zastavení se v rušném běhu našeho žití. Mám-li takto zastavit
a ohlédnout se za rokem, který za pár týdnů skončí,
musím vzpomenout několika zásadních věcí z pohledu
města Kojetína.
Byl to první rok práce nově zvoleného zastupitelstva, rady a vedení města. Když zastupitelstvo schválilo
v březnu letošního roku plán rozvoje města na toto volební období, začala vlastně ihned jeho realizace a naplňování těch nejdůležitějších kroků. Ve velké většině
měly ekonomický důvod, spočívající v získání finančních
prostředků a jejich úspoře.
I proto došlo k přípravě privatizace velké části bytového fondu města, která bude probíhat v následujícím
období. Prodány jsou již garáže, připraveny k prodeji některé pozemky a další majetek dosud vlastněný městem.
Získané finance byly a budou použity k investicím a zvelebení stávajícího majetku města. Ať už jde o opravy škol,
budování části kanalizace, opravy rozvodů teplé vody
v roce letošním, či podíl na dotaci k opravě komunikací na Lešetíně, dokončení tepelných rozvodů na sídlišti
„Jih“, postupné opravy polikliniky a dalších v roce příštím.

Složitým, podle mého názoru však jediným správným řešením, byla likvidace společnosti Pivovarský hotel, dlouhodobě ztrátové společnosti, zatěžující městský
rozpočet.
Důležité kroky byly podniknuty v oblasti zdravotnictví
a ochrany bezpečnosti, připomenu-li zakoupení defibrilátoru pro poskytnutí první pomoci pro naše hasiče, vybudování heliportu pro vrtulníky letecké záchranné služby
či zavedení non stop služeb u Městské policie.
Z pohledu sociální politiky je nutno připomenout reformu v této oblasti, která se konkrétně našeho městského úřadu dotkne tak, že od nového roku dojde ke snížení počtu pracovníků a zrušení sociálního odboru MěÚ,
od něhož odchází velká část agendy na Úřad práce.
V dnešní době plné vesměs negativních zpráv šířených ze všech směrů, mě osobně potěšilo, že naše město nezasáhla žádná přírodní katastrofa, že se opravilo
a otevřelo několik českých obchodů a provozoven a podařilo zase o něco zlepšit jeho vzhled a život jeho občanů.
Vážení čtenáři našeho zpravodaje, milí spoluobčané, přeji vám šťastný a klidný zbytek roku 2011
a jen dobré zprávy, veselou mysl a pevné zdraví nejen o Vánocích, Silvestru a Novém roce, ale i po celý
rok příští.
Jiří Šírek
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 25. zasedání konaném dne 26. října 2011
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- vzala na vědomí Zprávu ulici Sladovní Kojetín, podanou ná- nad Hanou, Stříbrnice, Uhřičice
a Polkovice, na jejichž základě
o hospodaření Města Kojetína jemcem, k 11. 10. 2011,
- souhlasila se zveřejněním zámě- bude Městský úřad Kojetín vykonák 30. 9. 2011,
- schválila rozpočtové opatření ru pronájmu parkovacího místa č. 2 vat ve správním obvodu výše uvev garážovém stání domu č. p. 1309 dených obcí přenesenou působč. 16/2011, které zahrnuje:
na ulici Sladovní, Kojetín,
nost na úseku přestupkové agendy
- výdaje ve výši 230 tis. Kč
- schválila uzavření Dohody a zmocnila Ing. Jiřího Šírka, staros- příjmy ve výši 230 tis. Kč,
- schválila uzavření smlouvy o ukončení Smlouvy o nájmu neby- tu města Kojetína, k podpisu těchto
o provedení dražby dobrovolné tových prostor ze dne 1. 11. 2007 veřejnoprávních smluv,
mezi Městem Kojetín, jako „navr- mezi Úřadem práce České repub- - schválila uzavření smlouvy
hovatelem“ a Dražební společností liky, Krajská pobočka v Olomouci o umístění a provozování kontejMORAVA s. r. o., Zlín, jako „dražeb- a Městem Kojetínem, s ukončením nerů na zpětný odběr elektro zaříke dni 31. 12. 2011,
zení mezi Městem Kojetín a ELEKníkem“,
- schválila uzavření smlouvy o bu- - schválila termíny konání svateb- TROWIN a. s., se sídlem Praha 4,
- pověřila odbor výstavby, životnídoucí smlouvě o zřízení věcného ních obřadů na rok 2012, a to:
ho prostředí zpracovat oznámení
břemene a o souhlasu se zříze- - leden: 7. 1. 2012 a 21. 1. 2012,
pro ELEKTROWIN o převedení poním stavby ve prospěch společ- - únor: 4. 2. 2012 a 25. 2. 2012,
- březen: 10. 3. 2012 a 24. 3. 2012,
vinností zpětného odběru ze strany
nosti SMP Net. s. r. o., Hornopolní
- duben: 14. 4. 2012 a 28. 4. 2012,
obce na třetí osobu, provozovatele
3314/38, 702 00 Ostrava - MoravSběrného dvora TECHNIS Kojetín
ská Ostrava, zastoupená na zákla- - květen: 12. 5. 2012 a 26. 5. 2012,
spol. s r. o.,
dě plné moci ze dne 31. 12. 2010 - červen: 9. 6.2012 a 23. 6. 2012,
- červenec: 14. 7. 2012 a 28. 7. 2012,
- schválila opakované zveřejněspolečností RWE Distribuční služní záměru prodeje objektu bývalé
by, s. r. o., kdy dotčený pozemek - srpen: 11. 8. 2012 a 25. 8. 2012,
knihovny v Popůvkách, za cenu
p. č. 4917/26, ostatní plocha, ostatní - září: 8. 9. 2012 a 22. 9. 2012,
270.000 Kč,
komunikace, v katastrálním území - říjen: 6. 10. 2012 a 20. 10. 2012,
- listopad: 3. 11. 2012 a 24. 11. 2012,
- schválila výběr dodavatele na
Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví
- prosinec: 1. 12. 2012 a 15. 12. 2012,
realizaci zakázky na stavební akci
č. 10001, ve vlastnictví města Kojetína, ulice Přerovská, bude zatížen - vzala na vědomí zápis o průběhu „Rekonstrukce MK Lešetín II. etastavbou plynárenského zařízení konkurzu na obsazení pracovního pa“ uchazeče: PTÁČEK - pozem„PE STL plynovodní přípojky“, pod- místa ředitele Školní jídelny Koje- ní stavby s. r. o., Podvalí 629, 752
01 Kojetín, IČ. 25896873, který byl
le návrhu smlouvy o smlouvě bu- tín, příspěvkové organizace,
doucí o zřízení věcného břemene - schválila uzavření kupní smlouvy doporučen komisí pro posouzení
na dodávku a oživení regulační jed- a hodnocení nabídek na výše uvea o souhlasu se zřízením stavby,
- vzala na vědomí výpověď z náj- notky veřejného osvětlení mezi ku- denou zakázku,
mu části pozemku parc. č. 3 zahra- pujícím Městem Kojetín a prodáva- - schválila uzavření smlouvy o dílo
na realizaci „Rekonstrukce MK Leda díl 9 a 10 o výměře 42 m2 a 155 jícím ALSICO, s. r. o., Velký Újezd,
m2, k. ú. Popůvky u Kojetína, poda- - vzala na vědomí Závěrečné hod- šetín II. etapa“ mezi objednavatenou nájemcem, s výpovědní lhůtou nocení akce Kojetínské hody 2011 lem: Městem Kojetín a zhotovitelem:
6 měsíců k 31. 10. běžného roku,
a Kojetínské hudební léto 2011,
PTÁČEK - pozemní stavby s. r. o.,
- vzala na vědomí výpověď z ná- - schválila uzavření veřejnopráv- Kojetín, na výše uvedenou stavbu
jmu parkovacího místa č. 2 v ga- ních smluv mezi Městem Kojetí- s nabídkovou cenou 17 430 246 Kč
rážovém stání domu č. p. 1309 na nem a Obcí Křenovice, Měrovice bez DPH.
Jiří Šírek
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Rada Města Kojetín se na 26. zasedání konaném dne 9. listopadu 2011
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- pověřila ředitelku Centra sociál- MORAVA, Kojetín, kdy dotčený dláždění chodníku v délce 30 m
ních služeb Kojetín, příspěvkové pozemek p. č. 2855/98, orná půda, a vybudování pojezdového chodníorganizace, jednat s Úřadem práce v katastrálním území Kojetín, za- ku pro parkování vozidel, v celkové
o prodloužení smlouvy o tři měsíce psaný na listu vlastnictví 2, č.10001, ceně max. 150.000 Kč) do návrhu
na výkon veřejně prospěšných pra- ve vlastnictví města Kojetína, bude Smlouvy o budoucí kupní smlouvě
cí pro jednoho pracovníka,
zatížen stavbou podzemního teplo- na koupi nemovitostí mezi společ- schválila rozpočtové opatření, vodního potrubí s názvem „Vyvede- ností BASPRO s. r. o. a Městem
které zahrnuje:
ní tepla z bioplynové stanice Agro Kojetínem,
- výdaje ve výši 76,86 tis. Kč
- schválila sazbu poplatku za
- družstvo MORAVA, Kojetín,
- příjmy ve výši 76,86 tis. Kč
- vzala na vědomí informaci o za- provoz systému shromažďování,
- financování ve výši 0 tis. Kč,
pracování požadavku Rady měs- sběru, přepravy, třídění, využívání
- schválila uzavření Smlouvy ta Kojetína na provedení dílčích a odstraňování komunálních odpao zřízení věcného břemene ve pro- stavebních oprav místních komu- dů pro rok 2012 v částce 500 Kč,
spěch společnosti Agro - družstvo nikací v lokalitě ulice Nová (pře- - vzala na vědomí závěrečnou
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Z jednání Rady Města Kojetín
zprávu o provedené analýze efektivity a hospodárnosti činností zajišťovaných pro město Kojetín prostřednictvím společnosti Technis
Kojetín spol. s r. o.,
- vzala na vědomí žádost starosty
Obce Uhřičice, ze dne 10. 10. 2011,
o vydání souhlasného stanoviska
k napojení na ČOV Kojetín,
- souhlasila s napojením obcí Uhři-

čice, Polkovice, Lobodice a Oplocany na Čističku odpadních vod,
- vzala na vědomí přerušení provozu Mateřské školy Kojetín ve dnech
23. 12. 2011 - 30. 12. 2011,
- vzala na vědomí stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje k uzavření ulice
Pořadí v Kojetíně, kterým HZS uzavření ulice Pořadí nedoporučuje,

- jmenovala do funkce ředitelky
Školní jídelny Kojetín, příspěvkové
organizace, Bc. Hanu Rohovou,
a to s účinností od 1. 1. 2012, na
dobu určitou do 31. 12. 2012
- uložila starostovi města zajistit
mimořádnou inventarizaci ve Školní jídelně Kojetín, příspěvková organizace z důvodu jmenování nové
ředitelky PO.
Jiří Šírek

V podstatě tak z občanů města činí
ve srovnání s občany velkých (ale
i některých malých obcí a měst)
obyvatele horší kategorie. Tento
nepochopitelný a ve svém důsledku
téměř zločinný stav se snad podaří napravit v nejbližších letech, kdy
alespoň částečně budou rozpočty
obcí a měst kompenzovány. K dané
problematice budu jednat s poslanci zvolenými v Olomouckém kraji
a informace podám v dalším KZ.
- V den státního svátku se naše
město připojilo k vytvoření rekordu
v počtu vysazených stromů. Příjemně mě překvapilo kolik, hlavně
mladých rodin, přišlo podpořit tuto
ušlechtilou myšlenku a podílelo se
na vysazení více než 300 stromů
nedaleko řeky Moravy u fotbalového stadionu. A pak že dnešní mladá

generace už není jako ty starší…
- V tomto KZ jsme připravili informace o nových jízdních řádech našich
autobusových a vlakových přepravců. V minulém KZ se dotazovaní nepříliš lichotivě vyjadřovali ke stavu
vlakového nádraží v Kojetíně. Budu
v této věci jednat s kompetentními
osobami a informace o tom, jak dál
s kojetínským nádražím i železniční dopravou přinesu v některém
z příštích KZ.
- A když jsme u dopravy, dovolím
si uvést odkaz na webové stránky
www.flightradar24.com, na kterých
najdete, jak létá nad naším územím
letecká doprava. Je to zajímavé podívání, hlavně z pohledu četnosti
letů nad střední Hanou a tedy i Kojetínem.
Jiří Šírek

Ve zkratce
- Pracovní skupina pro přípravu rozpočtu města již v podstatě připravila návrh rozpočtu na rok 2012. Je
koncipován jako mírně přebytkový.
Umožňuje pokrytí výdajů na chod
MěÚ, jeho příspěvkových organizací (školská zařízení, MěKS, CSS),
na základní chod města a zároveň
pamatuje na hlavní investiční akce
příštího roku - rekonstrukce komunikací na Lešetíně, oprava tepelného
kanálu na sídlišti „Jih“, dovybavení
sběrného dvora. Rozpočtem se zabývala Rada města 30. 11. 2011,
schvalovat jej bude zastupitelstvo
města v lednu 2012.
- Když jsme u financí, pak je třeba
připomenout smutný fakt, že Kojetín
patří díky počtu obyvatel k nejvíce
znevýhodněným občanům při rozdělování daní ze státního rozpočtu.

Informace pro občany
Městské garáže
vydraženy!
Dne 23. listopadu 2011 proběhla
v prostorech Vzdělávacího a informačního centra veřejná dobrovolná dražba. Předmětem dražby byly
3 garáže na ulici Sladovní a 11 garáží v areálu Polikliniky, jejichž záměr
prodeje z majetku Města Kojetína
byl schválen na červnovém zasedání zastupitelstva města. Dražbu pro
Město Kojetín zabezpečila Dražební
společnost Morava, s. r. o. Jednalo
se o cca pětihodinový maratón, ve
kterém byly potřeba pevné nervy,
správná taktika a odvaha v pravý
čas zariskovat. O všechny garáže byl velký zájem, o čemž svědčí
i výsledné kupní ceny, které se vyšplhaly vysoko nad nejnižší podání,

tj. stanovený znalecký posudek (85 95 tis.Kč dle typu garáže). Rekordní
nabídka dražby se zastavila na 185
tis. Kč (jedna z garáží v objektu Polikliniky). Oproti stanovenému odhadu
příjmu z prodeje garáží (1,2 mil. Kč)
do rozpočtu města dražba přinesla navíc cca 740 tis. Kč, které jsou
vítanou finanční injekcí. Prostředky takto získané budou s největší
pravděpodobností použity na nutné
opravy v objektu Polikliniky (soc.
zařízení, stupačky...), jelikož jsme
se právě v těchto dnech dozvěděli,
že nebudeme moci z důvodu vypsaných omezujících podmínek žádat
o dotaci z Regionálního operačního
programu Střední Morava (Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví),
díky které bychom mohli provést
celkovou rekonstrukci objektu. Takto
budeme muset opravy na Poliklinice

řešit postupně a z vlastních, např.
právě takto získaných, prostředků.
Ilona Kapounová
Starosta města Kojetína zve na
10. zasedání Zastupitelstva
Města Kojetín,
které se uskuteční
v úterý 13. prosince 2011
v 16 hodin
v sále Vzdělávacího
a informačního centra Kojetín,
Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Z programu:
1. Příprava rozpočtu města na rok 2012
2. Nakládání s majetkem města
3. OZV o místním poplatku za odpady
4. Výroční zprávy základních škol, MŠ
a DDM za školní rok 2010/2011
5. Zpráva o realizaci investic v roce 2011
a o přípravě investic na rok 2012

Jiří Šírek
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Informace pro občany
Sociální reforma I aneb
Co nového v sociální
oblasti v roce 2012
Podpora od státu bude od příštího
roku vyplácena na jednom místě
(Úřad práce) v rámci tzv. zavedení jednotného výplatního místa
dávek. Na kterémkoli ze 423 kontaktních pracovišť úřadů práce
a 26 detašovaných bude možné
vyřídit veškeré služby - jak v oblasti nezaměstnanosti, státní sociální
podpory, hmotné nouze i dávky pro
osoby se zdravotním postižením.
Služby tak zůstanou dostupné jako
dnes. Již nebude nutné s různými
žádostmi a formuláři obíhat více
úřadů, veškerý kontakt zajistí ÚP
ČR. Reforma nesnižuje peníze vyplácené v dávkách či příspěvcích
od státu. Upravuje systém tak,
aby nebyl zneužívaný a dávky dostávali jen ti, kteří pomoc opravdu
potřebují. Jedním z kontaktních
pracovišť zůstává i Úřad práce
v Kojetíně.
Sociální reforma bude mít dopad
i do struktury Městského úřadu Ko-

Svatomartinská noc
aneb Jedna noční služba s městskou policií
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V noci 11. listopadu 2011 proběhla společná akce Městské policie
a sociálního odboru Městského
úřadu Kojetín (i za mé účasti coby
pozorovatele nočního dění z jiné
stránky), která byla zaměřena na
kontrolování dodržování zákona
o podávání alkoholu mladistvým
a nezletilým a také na případné
zneužívání sociálních dávek při
hraní na výherních hracích automatech a terminálech.
Během čtyř hodin jsme obešli dvacet restaurací, hospod, barů a heren
(počet těchto zařízení mě překvapil,
do této noci jsem jich navštívila asi
jen pět, šest… teď si říkám, jestli
jsem se neznalostí těch dalších
o něco neochudila...). Závěr patřil
Sokolovně, kde se v Pekle konala
Massive Night.
Nevím, jestli to byla typická kojetínská noc, ale dle mého názoru byla velice „poklidná“, alkohol

ÚŘADY PRÁCE

OBECNÍ ÚŘAD

OBECNÍ ÚŘAD
S ROZŠÍŘENOU
PŮSOBNOSTÍ

• Přídavek na dítě
• Příspěvek na bydlení
• Rodičovský příspěvek
• Porodné
• Pohřebné
• Dávky pěstounské
péče

• Příspěvek na živobytí
• Mimořádná okamžitá
pomoc
• Doplatek na bydlení

• Příspěvek na péči
• Jednorázové příspěvky
na zvláštní pomůcky
• Příspěvky na zvl.
úpravu motor. vozidla
• Průkazy TP, ZTP
a ZTP/P

ÚŘAD PRÁCE

jetín. V souvislosti s převodem nepojistných sociálních dávek (dávky hmotné nouze) budou na Úřad
práce delimitovány tři pracovnice,
které v současné době právě tuto
agendu na Městském úřadě Kojetín zajišťují. Jedna pracovnice
končí pracovní poměr dohodou
k 31. 12. 2011. Sociální práci na
Městském úřadě Kojetín budou od
1. 1. 2012 zajišťovat dvě pracovnice.
Obce budou v rámci samostatné
u mladistvých byl zjištěn jen v prvním
a posledním podniku, první přestupek byl vyřešen blokovou pokutou
přímo na místě, v druhém případě
byl podnapilý mladistvý předán ve
spolupráci s pracovnicí sociálně
právní ochrany dětí zákonnému
zástupci.
Přece jen jsme poznali i tu stinnou
stránku nočního života, kdy k jednomu muži, který byl pod vlivem
omamných látek a po epileptickém
záchvatu, musela být přivolána
rychlá záchranná služba. Strážnici
Městské policie Kojetín se zachovali jako opravdoví profesionálové,
kdy tuto osobu již znali, věděli, že
trpí žloutenkou typu C, přesto nasadili gumové rukavice a snažili se
mu poskytnout pomoc do příjezdu
záchranné služby.
Věřím, že tato společná akce nebyla tou poslední a že i přes změny,
které nás čekají díky Sociální reformě a snížení počtu zaměstnanců na sociálním odboru, ji budeme
opakovat.
Ilona Kapounová

a přenesené působnosti vykonávat
sociální práci za účelem sociálního začlenění osob a skupin osob,
kam mj. patří: výkon opatrovnictví
pro osoby zbavené nebo omezené
ve způsobilosti k právním úkonům,
poradenství pro zdravotně postižené, rodiny s dětmi, osoby v hmotné
nouzi a seniory. Obec bude nadále
realizovat proces rozvoje sociálních služeb metodou komunitního
plánování.
Ilona Kapounová

Omezení
provozní doby
Městského úřadu
Kojetín
Matrika MěÚ Kojetín bude
z provozních důvodů ve čtvrtek
29. prosince 2011 v době od 11.30
do 15.00 hodin a v pátek 30. prosince 2011 v době od 8.00 do 13.30
hodin pro veřejnost uzavřena.
Z provozních důvodů bude
pro veřejnost uzavřena pokladna Městského úřadu Kojetín
v době od 2. do 6. ledna 2012.
Děkujeme občanům za pochopení a přejeme všem radostné
a pokojné prožití svátků vánočních, do nového roku pevné
zdraví, štěstí, lásku a pohodu.
Jiřina Zdařilová,
tajemnice MěÚ
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Rozhovor se zastupitelkou Města Kojetín Janou Palmašovou
V sérii rozhovorů se zastupiteli
tentokrát položili studenti Gymnázia Kojetín otázky Janě Palmašové, která je v městském zastupitelstvu jako nestraník za ODS.

V které komisi pracujete?
Nejdříve jsem byla dvě volební období ve zdravotní komisi, kde se
přidělovaly byty s pečovatelskou
službou nebo se jednalo o zřizování Charity. Nyní jsem v komisi sociální, kde se řeší např. problematika
domovů s pečovatelskou službou.
Dále máme za úkol třeba vyhledávat
rodiny, ve kterých si rodiče s dětmi
nevědí rady, zabýváme se problematikou drogově závislých. Aby tito
lidé například věděli, koho mají oslovit v případě problémů atd.
Jaké jsou z Vašeho pohledu nejzásadnější problémy, které se
v zastupitelstvu v současné době
řeší, a daří se prosazovat některé
body z volebního programu?
Snažím se v zastupitelstvu uplatňovat sama za sebe názory, o kterých jsem přesvědčena, ne vždy je
však možné vše prosadit. Například
prodej bytů do osobního vlastnictví
z důvodu, aby se město zbavilo starostí, není podle mých představ. Na
druhou stranu důležitou záležitostí
bylo v posledních letech řešení situace kolem hotelu Pivovar, což byl
jeden z bodů volebního programu
ODS. Podařilo se zajistit jeho pronájem, aby město nemuselo neustále
dotovat provoz.
Ve zdravotnictví došlo při jeho transformaci ke zrušení pohotovostní
služby na poliklinice v Kojetíně, kam
spádově patří asi 16 000 obyvatel, což si původně nikdo nedovedl
představit. Postupně si lidé na tuto

situaci zvykli a bylo nutné zajistit
alespoň určité odbornosti lékařů.
Podařilo se zajistit ortopeda, alergologa a urologa, kteří zde pravidelně
dvakrát týdně ordinují. Potřeba už
je jen sehnat dva další stomatology,
jednoho pro dospělé a jednoho pro
děti. U zubaře jsou dlouhé objednací lhůty, také některé zákroky trvají
déle a nelze je urychlit jako třeba
u praktického lékaře, kde určité činnosti může vykonávat sestra. Lidé si
hodně vyhledávají zubaře mimo Kojetín. Není úplně splněn požadavek,
že lékařská péče má být dostupná
všem. Problém je ovšem složitější,
zubní lékaři nejsou. A dále nejde jen
o to např. sehnat místo pro ordinaci,
je třeba dostat i licenci od zdravotní
pojišťovny. Ta ovšem tvrdí, že situace je u nás dostačující.
Přináší Vám práce v zastupitelstvu i nějaké vnitřní uspokojení?
V práci zastupitelstva se z počátku
90. let projevovalo velké nadšení,
dnes je politika více komunální, řeší
se byty, peníze a podobně. Myslím,
že situace v Kojetíně se hodně změnila ve srovnání třeba s dobou před
30 lety. Pro práci v zastupitelstvu
je třeba mít potřebný pocit zodpovědnosti, že jste zvolený lidmi, za
stranu, která vás vyslala, a že musíte pro věc něco udělat. Zajít třeba
za těmi lidmi a zeptat se, jak se na
určité problémy dívají. Baví mě to,
stejně jako mě baví chodit do práce,
a v zastupitelstvu se cítím být povolaná k řešení problémů souvisejících
s mou odborností.
Řešilo se někdy něco podle Vás
kuriózního?
Tak mi třeba připadá jednání o průchodu z náměstí Míru do „židovského“ parku. Sešly se dvě petice. Jedna žádala, aby byl průchod zazděn,
druhá, aby zazděn nebyl. Ulička je
sice, zvláště v noci, uzavřena bránou a neprůchodná, ale zazdít se
nemůže. O takovém problému by
měl spíše rozhodovat stavební technik, než aby hlasovalo 21 lidí v zastupitelstvu.
Děkujeme za čas, který jste nám
věnovala.
Ondřej Adámek a Juliana Hájková

English Corner
In this English Corner I would
like to focus on the Thanksgiving Day holiday (Nov. 24)
that we celebrate in America.
This year I got to celebrate
with my family in the US! I like
Thanksgiving Day because it
is a time when everyone takes
time to thank God for what
has given us (especially his
son Jesus Christ). It is tradition to say a prayer before the
Thanksgiving meal. Here is
a good example: Dear Lord, On
this Thanksgiving Day, we are
thankful for all that You give us,
for all that You do for us, for all
that You teach us. Thank You
for guiding us to live our lives
in Your will, in Your purpose, in
Your plan for us. Thank You for
Your protection from worldly
influence and danger. Thank
You for bringing us gently to
a deeper knowledge of You
and what You want from us,
with Your love, mercy, compassion and grace. And thank
you, Lord, for the blessings
we are experiencing right now
at this very moment - the food,
and the precious people who
are with us to enjoy this meal
and this day. Thank You, Lord.
Amen.
(By Joanna Fuchs)
Thanksgiving Day - Den díkuvzdání
celebrate - slavit
especially - především
guide - provázet
will - vůle
influence - vliv
gently - něžně
mercy - milosrdenství
compassion - slitování
grace - milost
blessing - požehnání
experience - prožívat
precious - vzácný
Jay Davis
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Výročí významných kojetínských osobností v roce 2011
V měsíci prosinci si připomínáme výročí kojetínského rodáka
Vojtěcha Štolfy, scénografa, malíře a grafika (1921 - 2002)
Vojtěch Štolfa,
moravský malíř, scénograf,
grafik se narodil v Kojetíně
12. prosince
1921 a v Kojetíně
také
vyrůstal.
Na
své povolání
se
připravoval
studiem
na Škole umění ve Zlíně, založené Tomášem Baťou, na kterou byl
přijat v srpnu 1939. V letech 1945
- 1950 pokračoval na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové v Praze, ve
třídě profesora Josefa Kaplického.
Po ukončení studia na VŠUP odjel

na půlroční stáž na Akademii výtvarných umění v Sofii. V říjnu 1950
se natrvalo přestěhoval do Brna.
Věnoval se olejomalbě, vytvářel vitráže, grafiky, nejosobitější výsledky
dosáhl v kresbě.
Od roku 1962 do roku 1986 působil jako scénograf Státního divadla
v Brně, kde výtvarně zpracoval
stovky inscenací a podílel se na
vytváření jeho základního scénicko - výtvarného profilu. Divadelní
scény realizoval také ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti.
Českou scénografii obohatil o senzitivně jemný, ryze výtvarný přepis
dramatické předlohy. Barevností se
stal prvořadým výtvarníkem české
operní klasiky. (Např.Prodaná nevěsta, Dvě vdovy, Dalibor a jiné).

Zájem o přírodu přivedl Vojtěcha
Štolfu ke spolupráci s botaniky,
především brněnskými. Doprovodil
jejich knihy o přírodě svými ilustracemi (např. Jan Šmarda: Kvety Tatier, 1961, Květy Moravského krasu,
1966, Jaromír Šikula: Trávy, 1977,
Dagmar Šašková: Trávy a obilí,
1993, Tomáš Foral: Mohelenská
step, 1998, Jiří Šírek, Jiří Polčák:
Rybník Kolečko u Tovačova, 2001
a další).
Malíř, scénograf a grafik Vojtěch
Štolfa zemřel v Brně 4. září 2002.
Město Kojetín ocenilo celoživotní
dílo svého rodáka a na vzpomínkovém večeru k výročí významných
kojetínských rodáků v roce 2011
udělilo Vojtěchu Štolfovi čestné občanství města Kojetín.
-řez-

stromek vysadit do předem připravené díry, kterou museli pracně
vyvrtat „dobrovolníci“. Tímto děkuji
Martinu Berčíkovi, Otu Izsovi, Jiřímu Stavovi, Janu Dobrovskému
a všem dobrovolným hasičům pod
vedením Václava Baďury, kteří odvedli kus pořádné práce.
Také moc děkuji ředitelce Domu
dětí a mládeže Kojetín Marušce Beránkové a všem jejím pracovnicím
a pomocníkům, kteří se o přítomné
vzorně starali po všech stránkách.
Připravili úžasný doprovodný program, občerstvení a další záležitosti, které byly v ten daný moment
velmi důležité. Tímto myslím např.
cedulky pro označení stromečků,
které určitě potěšily všechny přítomné. Na cedulku si každý, kdo
stromeček vysadil, mohl napsat své
jméno nebo pro koho stromeček
vysadil. Mě osobně moc potěšilo,

že např. strážníci z městské policie mysleli i na své bývalé kolegy,
kteří už bohužel nejsou mezi námi
a stromečky označili jejich jmény.
Také moc děkuji za pomoc, přípravu a úvodní slovo Martinu Berčíkovi, který celou akci odborně zaštítil
a všem přítomným a hlavně dětem
řekl, že v dnešní volný den mohli
být s rodiči třeba v aqvaparku, ale
to by časem zapomněli, ale na tento dnešní den si budou pamatovat
celý život a budou se tam chodit
dívat se svými rodiči, později dětmi
a říkat jim, že tohle vysadili oni
sami.
Samozřejmě nesmím zapomenout na poděkování Městu Kojetín
našemu starostovi Jiřímu Šírkovi,
místostarostce Iloně Kapounové,
tajemnici Jiřině Zdařilové a předsedovi komise životního prostředí
a zemědělství Miroslavu Kapouno-

Došlo do redakce
Rekord v sázení stromů a stromků padl díky
vám!
Vážení občané, Město Kojetín se
v letošním roce připojilo k jedinečnému pokusu o rekord v hromadném sázení stromů a stromků, který proběl dne 28. října 2011 po celé
České republice. V Kojetíně se vysadilo 310 stromků a zúčastnilo se
171 osob. Výsadba probíhala sice
na jiném pozemku, než jsme předpokládali, jelikož i po všech zdlouhavých přípravách, které spočívaly
napřed v odklizení černé skládky,
poté v terénních úpravách, vyměřování a vykolíkování pozemku
jsme zjistili, že podklad pozemku je
vytvořen z tak hutné navážky betonů, asfaltu a podobného materiálu,
který by pro dřeviny nebyl vhodný.
Z těchto důvodů jsme výsadbu přesunuli na pozemek, který je rovněž
ve vlastnictví města Kojetín a je
v bezprostřední blízkosti původního
pozemku. Výsadbou 300 dubů letních, 5 jilmů a 5 javorů klenu jsme
rozšířili lesík, který je v bezprostřední blízkosti.
Každý zúčastněný měl možnost
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Došlo do redakce
vi, kteří se jednak akce zúčastnili
a celou akci pro město Kojetín od
prvopočátku podporovali.
Celkově probíhala výsadba stromů
na 211 místech republiky, účastnilo se 4 014 lidí, díky nimž v naší
zemi přibylo neuvěřitelných 6 919
nových stromů. Rekord, který spo-

číval v celkovém množství vysazených stromů a lidí zapojených
do sázení v tomto konkrétním dni,
Agentura Dobrý den zapsala do
České databanky rekordů a zapíše
i do nejbližšího vydání České knihy rekordů. Cílem hromadné sázecí akce bylo připomenout význam

stromů, zažít něco výjimečného
a oslavit Den stromů i letošních
20 let Nadace Partnerství a 10 let
ankety Strom roku.
Děkuji všem, kteří se zapojili. Rekord padl díky vám!
za Město Kojetín
Eliška Izsová

Výstava „Za ostnatým drátem Německa“
skončila...

povídali. Při účasti asi 180 žáků
a studentů snad jen deset z nich
neprojevilo zájem.
Sám pro sebe si kladu otázku, proč
ten negativní přístup ze strany vedení gymnázia? Pro tyto studenty
moje výstava hlavně směřovala.

Deset otázek na výstavě „Za ostnatým drátem Německa“, které si připravily učitelky
pro své žáky: Zjisti a napiš odpovědi na
otázky:
1) Kdy byl zřízen koncentrační tábor Dachau?
2) Vyjmenuj zmíněné koncentrační tábory.
3) Jak se jmenoval velitel terezínské mučírny (dal zřídit bazén)?
4) Jak se jmenoval velitel koncentračního
tábora Mauthausen?
5) Jak vysoká byla zeď, ze které shazovali
vězně v Mauthausenu?
6) Jak zněl nápis nad branou koncentračního tábora v Osvětimi?
7) Uveď jméno evangelického faráře, který
organizoval pohřbení asi 3000 vězňů.
8) Kolik osob bylo popraveno ve vězení na
Kaunicových kolejích v Brně?
9) Kdo organizoval komunistický odboj
proti Němcům v Kojetíně?
10) Kdy a kde zemřel Jindřich Riegl, který
působil v Kojetíně?

Tímto způsobem bych chtěl poděkovat Městskému kulturnímu středisku Kojetín za poskytnutí prostor,
učitelkám - němčinářkám Gymnázia
Kojetín - Pavle Minaříkové a Taťáně
Dohnalové, že přišly se studenty na
tuto výstavu.
Velmi mě potěšil přístup učitelek
Jany Přecechtělové a Aleny Sedláčkové a ředitele Rudolfa Pavlíčka
ze ZŠ nám. Míru. Za jejich přístup
k výstavě, když vypracovali pro
žáky, kteří výstavu navštívili deset
otázek, na které po zhlédnutí od-

Končím zápisem v knize návštěv
člena historicko-dokumentační komise při ÚV Českého svazu bojovníků za svobodu z Prahy: „Velmi
záslužný čin Městského kulturního
střediska Kojetín a pana Františka
Riegla k posílení historického vědomí ukazuje nebezpečí, které stále
hrozí, když se oslabí naše bdělost.
PhDr. Vít Příkaský“.
František Riegel

Anketa
V souvislosti s blížícími se vánočními svátky položili studenti Gymnázia Kojetín
několika náhodným kolemjdoucím následující otázky:
1. Chystáte se na nějakou kulturní akci v předvánočním období? Třeba z nabídky MěKS?
2. Provádíte nějaké vánoční zvyky a dodržujete tradice?
3. Jak řešíte nakupování dárků? S předstihem, nebo na poslední chvíli?
Jana Nováková
1. Já pracuji na sokolovně, proto je navštívím všechny.
2. Jistě, tak nějak
všechno:
krájíme
jablko, házíme bačkorou, tavíme olovo,
dáváme mince a šupiny pod talíř
pro štěstí.
3. S předstihem, je to jistější.

Jana Pískovská
1. Z nabídky MěKS
ne, ale chystám se
na muzikál. Možná
ještě Vánoční jarmark
a Rozsvěcení vánočního stromu.
2. Házíme bačkorou
a krájíme jablka.
3. Už jsem začala, vlastně mi chybí
jen dva.

Petr Vacek

Monika Melková
1. Ne, jsem stále v zaměstnání, takže volno budu mít až o Vánocích.
2. Provádíme vše, co souvisí s Vánocemi: chodíme do kostela, pečeme cukroví, dáváme si dárky, věšíme purpuru.
3. Na poslední chvíli, protože čas
mi to kvůli zaměstnání nedovolí.

1. Ano, i z nabídky
MěKS.
Konkrétně
dva vánoční koncerty.
2. Když se počítá
rozsvěcení stromku,
tak ano.
3. Samozřejmě s předstihem.

Taťána Menšová
1. Ano, chystám se na výstavu betlémů a ještě na vánoční koncert
ZUŠ Kojetín, protože mám ráda
děti.
2. Samozřejmě takové tradice, co
člověk přebere od rodičů. Chodíme
na hřbitov zapalovat světla a vzpomínat…
3. Abych byla upřímná, tak ne. Já
dávám jenom peníze, ať si koupí
dárky sami. Ono není snadné se
těm mladým zavděčit. My jsme měli
radost, když jsme dostali třeba knihu, ale oni nečtou, tak ať si sami
koupí, co potřebují.

Jan Matoušek
a Ondřej Švec
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Kroměřížská dráha, o. s. informuje
Ohlédnutí za aktivitami
Kroměřížské dráhy,
o. s. na Kojetínsku
v roce 2011
Už pět let svého působení na Kroměřížsku, Kojetínsku, ale i dalších
a vzdálenějších moravských lokalitách má za sebou občanské sdružení Kroměřížská dráha, které bylo
v roce 2007 založeno za účelem
propagace a popularizace vlakové
dopravy na Moravě. Silně „protiželezniční“ atmosféra, která od loňského roku ovládá politické špičky
naší země, však letos postavila
sdružení také do nepříliš příjemné
role bojovníka za existenci železnice samotné.
Už koncem minulého roku začalo
dvěma regionálním tratím v našem
regionu vážně hrozit zastavení provozu a zrušení. Šlo o tratě Kroměříž - Zborovice a Kojetín - Tovačov,
které však stále mají pro náš region
nemalý význam - první jmenovaná
v osobní a druhá v nákladní dopravě. Přelom loňského a letošního
roku jsme tak s kolegy ze sdružení
strávili orodováním za „naše lokálky“ v krajích. V případě zborovické
trati se naštěstí podařilo Zlínský
kraj relativně brzy přesvědčit, aby
ustoupil od původního záměru neobjednat na trati od poloviny roku
osobní dopravu, u tovačovské trati
však byla situace o poznání složitější - proti její další existenci běželo správní řízení, které se vyznačovalo snahou Drážního úřadu co nejméně o postupu správního řízení
informovat a proti klíčovým výzvám
a rozhodnutím byly velmi krátké
(obvykle osmidenní) odvolací lhůty,
navíc často načasované tak, aby je
ještě zkrátily vložené státní svátky.
V těchto kratičkých lhůtách museli
členové sdružení celkem třikrát dát
dohromady argumenty a důkazy,
sepsat odvolání, a toto v šedesáti
kopiích odeslat na Drážní úřad či
Ministerstvo dopravy. A ke stejnému kroku bylo navíc třeba co nejrychleji přesvědčit také město Tovačov, podniky při trati a samotný Olomoucký kraj. Náš boj však nakonec
nebyl marný a správní řízení bylo
po rovném roce v listopadu 2011
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zastaveno!
Trať tedy nadále zůstává plnohodnotnou regionální dráhou, která
může dál sloužit svému účelu. Aby
ale bylo možné obhájit její existenci
i v případných dalších podobných
řízeních v budoucnu, je po ní především potřeba jezdit. A tak i v tomto roce vypravilo naše sdružení do
Tovačova celkem 36 párů veřejných
spojů v rámci tří rozsáhlejších akcí.
První letošní osobní vlaky vypravilo sdružení do Tovačova ve svátek
8. května 2011, a to na připomínku
výročí 30 let od zastavení pravidelné osobní dopravy na tovačovské
trati. Akce nazvaná „Tenkrát před
30 lety…“ byla pojata jako připomínka atmosféry provozu na trati přesně před třemi desítkami let
a vše tedy bylo jak se patří „retro“
- stejný motorový vůz, stejný pan
průvodčí s děrovacími kleštičkami
na klasické lepenkové jízdenky, dobové transparenty, májová výzdoba
na vlaku i staniční budově v Tovačově, dobový tisk i zastavování na
všech původních zastávkách - to
vše spolu i s pořádnou „dobovou“
tlačenicí v přeplněném motorovém
voze přineslo všem zúčastněným
snad jen dobré zážitky. Samotný
motorový vůz přepravil mezi Kojetínem a Tovačovem v 7 párech spojů
asi 570 cestujících, což je úctyhodný výkon!

Na kojetínský hodový víkend
13. a 14. srpna 2011, kdy zároveň
probíhal v Tovačově festival Tovačovský portál, přivezla Kroměřížská dráha do Kojetína opravdový
klenot mezi historickými kolejovými
vozidly v rámci celého bývalého
Československa, a sice vůbec nejstarší provozuschopný motorový
vůz „Modrý šíp“ ze slovenských Vrútek (Škoda Plzeň, 1934). U široké
veřejnosti se vůz těšil velké pozornosti a neustále jezdil plně obsazený. Jeho nadčasový a hlavně vzorně
renovovaný interiér dával jen velmi
málo znát, že je tento vůz starší než
většina parních lokomotiv, které občas vídáme v čelech nostalgických
vlaků. Spolu s druhým motorovým
vozem a jedním vagónkem z Bratislavy udělal „Modrý šíp“ mezi Kojetínem a Tovačovem za oba dny
celkem 15 obratů a odvezl 1600
cestujících, mezi kterými nejsou započítány děti do 15 let.

Legendární modrý šíp přijíždí od
Kojetína na bývalou zastávku v Uhřičicích

Retro motoráček projíždí kolem stylově vyzdobené lokomotivní remízy
tovačovské Prefy

Potřetí a prozatím naposledy ožila
tovačovská trať ruchem jízd zvláštních vlaků o víkendu 22. a 23. října
2011, kdy se jezdilo na tradiční Výlov hradeckého rybníka v Tovačově. V rámci našeho pět let trvajícího
působení na trati Kojetín - Tovačov
šlo o přelomovou akci - vlaky totiž poprvé odvozila „naše vlastní“
souprava, tedy lokomotiva „Karkulka“ a dva osobní vozy, které sice
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Kroměřížská dráha, o. s. informuje
patří Klubu přátel kolejových vozidel Brno, ale naše sdružení je má
dlouhodobě zapůjčené pro vlastní
užívání odměnou za jejich bezpečnou deponii, kterou se stala dávno
nepoužívaná vlečka tovačovské
Prefy. Vlečku si naše sdružení pronajalo v dubnu tohoto roku a jeho
členové pak půl roku pracovali na
jejím zprovoznění - nejen fyzickém,
ale také administrativním. Právě
v sobotu 22. října 2011 bylo jejich
úsilí završeno a na vlečku poprvé
po šesti letech opuštění přijel vlak.
Po druhém dni jízd zvláštních vlaků na Výlov pak „Karkulka“ zajela
i do zdejší lokomotivní remízky (kde
stála lokomotiva naposledy před
devíti lety), aby zde strávila zimu
a příští rok se s ní při některých z našich dalších jízd opět setkáte. Spolu
s „Karkulkou“ se na vozbě zvlášt-

ních vlaků na Výlov podílel také
nově zprovozněný motorový vůz
„Krokodýl“. Celkem se za víkend
pro veřejnost odjezdilo 14 párů spojů a prodalo 1280 jízdenek.
Na středu 16. listopadu 2011 pozval zástupce náčelníka sdružení
část členů sdružení i zájemce z řad
široké veřejnosti na 1. společné
darování krve na transfúzní stanici přerovské nemocnice. Přestože
vlna podzimních nemocí postupně
zredukovala původně devítičlennou
skupinu přihlášených zájemců na
pětičlennou (z čehož tři šli darovat
krev vůbec poprvé), dva a půl litru
životodárné tekutiny, které z nás
v nemocnici ve prospěch druhých
„odčerpali“, určitě dává celé výpravě smysl a nás pobízí v odhodlání
rozvíjet naše aktivity pro veřejnost
i tímto směrem.

Práce na zprovoznění šest let nepoužívané vlečky tovačovské Prefy

Mistrovství v pexesu - urputné boje

Mistrovství v pexesu - Nový mistr
Kojetína ve hře pexeso - Matouš
Čanda s vicemistrem Lukášem Bibrem
Společné foto (nejen) kojetínské
skupinky dárců krve i s primářem
Hematologicko-transfúzního oddělení, MUDr. Štefanem Repovským

Historický okamžik zachycuje snímek z 23. října 2011 - z vlečky Tovačovského TOPOSu vyjíždí první vlak
po šesti letech opuštěnosti vlečky
a vůbec první osobní vlak v celé její
historii

Bibr přesunul o stupínek níže a stal
se vicemistrem, zatímco se letošním mistrem Kojetína v pexesu stal
Matouš Čanda. Blahopřejeme tedy
všem vítězům, děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na shledanou zase za rok.

Podobně jako v minulých letech,
také letos jsme naše působení
na Kojetínsku uzavřeli Mistrovstvím Kojetína ve hrách pexeso
a město-jméno, které se na Domě
sv. Josefa uskutečnilo v neděli
20. listopadu 2011. Z necelé dvacítky soutěžících, mezi kterými bylo
kromě tradičních účastníků i několik nových tváří, nakonec v oblíbené hře Město-jméno zvítězila paní
učitelka Eva Bibrová, kterou na druhém místě následoval loňský vítěz
této disciplíny, Jakub Eliáš. Také ve
hře pexeso se loňský vítěz Lukáš

Všem občanům Kojetína a okolí
bych chtěl velmi poděkovat za jejich přízeň v tomto roce a účast na
akcích, které jsme pro ně připravili.
Doba se mění a dnes už vůbec není
samozřejmé, že když někdo zorganizuje nějakou akci pro veřejnost,
že se ona veřejnost dostaví. Přitom
bez vás by naše počínání nemělo
vůbec žádný smysl! Velmi děkujeme také všem sponzorům, bez
kterých by se většina z uvedených
akcí nemohla vůbec uskutečnit.
Všem přejeme pokojné a požehnané Vánoce a všechno jen to dobré
do příštího roku, ve kterém se, věřím, opět budeme spolu hojně setkávat při našich (nejen) vláčkových
akcích.
Za Kroměřížskou dráhu, o. s.
Rostislav Kolmačka
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Rubrika zdraví - 10. díl: Fit za 60 dní II.
V minulém dílu jsme
započali náš fit plán,
jehož cílem je dostat se do
fyzické i psychické pohody
během šedesáti dní.
Jsme přesně uprostřed
našeho
snažení‚
a kromě pokračování
v započatých aktivitách už
můžeme vidět a hodnotit
jeho pozitivní účinky…
Pokud jste se přestali zadýchávat do schodů nebo
při chůzi do kopce, pokud jste se začali cítit lépe obléknete znovu své kalhoty, které ještě před časem
působily dojmem, že se při praní srazily nejméně
o dvě čísla, a na cvičení a procedury se začínáte
těšit…. máte vyhráno! Tedy jste na nejlepší cestě
dosáhnout dobrých výsledků. Jestliže se Vám zdá,
že hubnutí a zpevňování nejde tak rychle, jak byste
si představovali, nevěšte hlavu. Organizmu často
chvilku trvá, než si na nový řád věcí zvykne.
5. týden (28. 11. - 4. 12.), doba péče o tělo: 135 minut
Den
Po
St
Čt
Pá

Procedura
Schwinn cycling
Perličková koupel
Solárium
Schwinn cycling

Čas trvání
60 min
15 min
dle domluvy
60 min

Po prvním měsíci cvičení
si už naše tělo na
pravidelnější pohyb zvyklo. Můžeme se tedy směle
pustit i do náročnějších hodin - Schwinn cycling
nabízí také jízdu na kole se střídáním těžších
a lehkých úseků. „Nikdo se nemusí bát přijít se
trochu více zapotit, pokud nebude moci, může zbytek
hodiny jet v pohotovějším tempu,“ prozrazuje Leona
Deutschelová, majitelka RELAX CENTRA Kojetín. Po
fyzicky náročném výkonu tělo zrelaxuje díky perličkové
koupeli a soláriu. Slunečních paprsků se není třeba
bát, splňujeme všechny normy, které jsou pro solária
stanoveny,“ informuje dále Leona Deutschelová.
6. týden (5. - 11. 12.), doba péče o tělo: 285 minut
Den
Út
St
Čt
Pá

Procedura
Schwinn cycling
Masáž lávovými kameny
Manuální lymfodrenáží
Schwinn cycling,
rolletic

Čas trvání
60 min
90 min
60 min
60 min
15 min

Věděli jste, že existuje něco jako svalová paměť?
To je jedna z možných odpovědí na otázku, proč
někdo svalovou hmotu obnoví rychleji a někdo o něco
pomaleji. Pokud vaše tělo je nebo bylo zvyklé na
pohyb, kondici získáváte zpět rychleji. Opět budeme
podporovat tvarování postavy Schwinn cyclingem,
který nijak nezatěžuje pohybový aparát. Dvakrát
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v tomto týdnu se budeme doslova rozmazlovat.
Poprvé masáží skutečnými lávovými kameny, které
jsou zahřáté na teplotu 35 - 45° Celsia a stimulují
oslabené partie, krevní a lymfatický oběh, zvyšují
mikrocirkulaci, urychlují odstraňování škodlivin, toxinů
a také odstraňují svalové spasmy. Abychom podpořili
boj s celulitidou, absolvujeme rovněž manuální
lymfodrenáž a rolletic.
7. týden (12. - 18. 12.), doba péče o tělo: 120 minut
Den
Po
St
Pá

Procedura
Solárium
Redcord
Schwinn cycling

Čas trvání
dle domluvy
60 min
60 min

Předposlední týden před Vánoci věnujeme spíše
fyzickému tréninku. Zvláště při nadváze je vhodné
kombinovat jízdu na kole značky Schvinn některým
ze skupiny sportů, které jsou bez statického zatížení.
Redcord - cvičení na lanech, vzniklo v poprvé
v Norsku jako spíše rehabilitační aktivita, jenž se ale
brzy ukázala jako velmi účinná pro posilování svalů
(které se běžným pohybem nemají šanci zpevnit).
„Opět jsme přidali pobyt v solárium, v zimě je slunce
málo a tato procedura se podepíše nejen na lehkém
opálení, ale také na naší dobré náladě,“ uvádí Leona
Deutschelová.
8. týden (19. - 21. 12.), doba péče o tělo: 65 minut
Den
Po
Út
St

Procedura
Rolletic
Klasická masáž
Perličková koupel

Čas trvání
15 min
30 min
20 min

Dostali jsme se do poslední etapy našeho fit plánu.
Nejtěžší zkouška - vánoční dobroty, nás teprve čeká.
Pokud ovšem svátky „proložíme“ pohybem, není
se čeho obávat. Naposledy v tomto roce potrápíme
všechny tukové buňky na rolleticu. Všichni také jistě
ocení klasickou masáž, kterou provádí certifikovaní
fyzioterapeuti a která vám nabídne relaxaci i uvolnění
zatuhlých nebo bolavých svalů.
„Za celý tým RELAX CENTRA
Kojetín bych chtěla všem popřát
klidné svátky vánoční a pevné
zdraví do nového roku 2012. Věřím,
že s mnohými z Vás se budeme
i nadále potkávat v našich prostorách
ať za účelem rehabilitace, cvičení,
relaxace nebo v rámci přátelského
setkání,“ uvádí závěrem Leona
Deutschelová.
Materiály byly připraveny ve spolupráci
s Leonou Deutschelovou,
majitelkou RELAX CENTRA Kojetín,
www.relax-centrum-kojetin.cz
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Mateřská škola Kojetín
Listopad v MŠ Kojetín
Listí za okny pozvolna opadává,
větvičky zůstávají holé a babí léto
vystřídalo sychravé počasí. Dny se
začínají zkracovat a tepla ubývá.
Není pochyb, že „paní Zima“ se pomalu blíží.
V listopadu jsme opět v obou mateřských školách s nadšením přivítali
Kašpárka s maňáskovou pohádkou,
kterou si pro děti připravily učitelky.

zovat provizorní provoz a průběžně
operativně řešit úklid prostor, díky
vstřícnosti a spolehlivosti dodavatelské firmy a díky pochopení ze strany
rodičů mohly práce proběhnout bez
větší problémů. Všem zúčastněným
stranám proto patří velké díky.
Děti z oddělení „Koťátek“ společně se svými učitelkami uspořádaly
2. listopadu 2011 zábavné dopoledne. Nechyběly hry, tanec ani
promenáda v maskách. Strašidelné
oslavě předcházela příprava, které
se zúčastnily všechny děti (zdobení
strašidelných perníčků, pomoc při
výzdobě třídy, příprava masek a výroba duchů). Velké poděkování patří
všem rodičům za vzornou spolupráci.

V MŠ Masarykovo nám. máme za
sebou náročné období, jelikož v průběhu měsíce října a listopadu probíhala za provozu výměna oken a dveří
v celé budově MŠ. Díky zvýšenému
pracovnímu nasazení zaměstnanců,
kdy bylo nutné třídy vyklidit, zorgani-

V pátek 11. listopadu 2011 navštívilo
obě MŠ Divadlo dětského diváka
z Přerova s loutkovou pohádkou
„O Aničce a princi Jakubovi“. Po-

hádka byla veselá, proložena písničkami, vtipem, kouzlem, ale i přímým
kontaktem s dětmi. Na závěr představení byly děti seznámeny s krátkou básničkou.

V úterý 22. listopadu 2011 nejstarší
děti z obou MŠ ukončily předplavecký výcvik v plaveckém areálu
Města Přerova. Kurz probíhal od září
a 40 dětí mělo možnost po celou
dobu získávat základní plavecké dovednosti. Na závěr plaveckého výcviku obdržel každý účastník „mokré vysvědčení“.
A co nás čeká v měsíci prosinci?
Doba adventní s sebou nese řadu
svátků a obyčejů. Ať už jde o návštěvu čerta a Mikuláše, pečení vánočního cukroví, či přípravu adventního
věnce. Děti z obou školiček s napětím čekají na 5. prosinec 2011, až
za nimi přijde štědrý Mikuláš, laskavý anděl a přísný čert. Těší se na
návštěvu, která jim přinese sladkou
nadílku.
Také chystáme vánoční besídky, na
které pozveme své nejbližší. S krátkým vystoupením půjdeme potěšit
také seniory z DPS, zaměstnance
MěÚ Kojetín nebo paní kuchařky do
školní jídelny.
A protože vánoční čas je tady, přijměte od nás tedy přání prožití klidného adventního času, krásné a pohodové Vánoce v kruhu svých nejbližších. Hodně zdraví, optimismu
a úspěchů v roce 2012 přejí zaměstnanci MŠ Kojetín.
vedení MŠ
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Narozeniny

12

Tradičně si vždy počátkem prosince
připomínáme narozeniny školy - letos 108. Při této příležitosti otevíráme dveře školy všem zájemcům,
kteří by rádi nahlédli do učeben, ale
také do všech prostor, kde naši žáci
tráví svůj školní čas.
Snažíme se předvést každý rok
něco nového. Díky zapojení do
projektu „Peníze EU do škol“ měla
škola šanci na výrazné doplnění
pomůcek, rozšíření nabídky dělených hodin i dalších doprovodných
aktivit, které mohou posunout celou školu opět dopředu. V letošním
roce se nám podařilo získat nové
a zajímavé pomůcky pro učebnu
přírodopisu (interaktivní systém, vizualizér, 3D výukový program - Biologie člověka), žákovská knihovna
zatím získala část vybavení včetně
multifunkční tiskárny a PC pro žáky,
kteří zde mohou pracovat na svých
referátech případně prezentacích
pro výuku, nové pomůcky získali
i „angličtináři“ a „matematici“. Dalším okruhem, který nám pomohly
tyto prostředky pokrýt je oblast prevence a podpory žáků s poruchami
učení. Preventivní programy pro
dvě naše třídy uzavřou svůj cyklus
v polovině prosince a asistentka
pedagoga bude na škole působit až
do konce projektu (března 2013).
Kromě toho jsme mohli realizovat

vzdělávací kurz - Práce s interaktivním systémem eBeam, do něhož se
zapojilo deset našich vyučujících.
Jistě získané praktické dovednosti
postupně uplatní přímo ve výuce.
Připravujeme také celkem dvanáct sad výukových materiálů pro
1. i 2. stupeň (zatím jsou v ověřování a postupně se dokončují jejich
závěrečné úpravy). To jenom stručně přehled aktivit tohoto projektu.
Další novinkou ve škole je nově
otevřená malá kompletně vybavená
učebna jazyků pro skupinu 16 žáků
2. stupně. Snažíme se maximálně
využít prostory školy tak, abychom
nabídli žákům ty nejlepší možné
podmínky pro jejich výuku. Nesmíme zapomenout na modernizaci
naší kuchyňky, která je od letošního roku využívaná nově otevřeným
předmětem Domácnost (požadavek
ze strany žáků).
Školní družina se letos chlubí nabídkou rozmanitých zájmových aktivit a snaží se doplnit mimoškolní
program i dalšími zajímavými prvky
(spolupráce s knihovnou, vlastní
výlety, soutěže i karneval).
Několikrát ročně otevíráme dveře
školy i našim absolventům, kteří
se vracejí na „místa“ činu po řadě
let a rádi vzpomínají na léta prožitá
v těchto učebnách. Pokud jsou ze
školy více jak 10 let, tak školu vůbec
nepoznávají - tak výraznou změnou
prošla díky rekonstrukci k výročí
školy. Velice nás potěší každý po-

střeh zvenčí, který dokáže ocenit
vykonanou práci (vždyť projekt rekonstrukce byl upraven na základě nápadů našich pracovníků), ale
i ten, který si všimne rezervy. Alespoň máme nad čím přemýšlet, jak
vyřešit odhalené.
Chtěli bychom touto cestou upřímně
poděkovat všem našim příznivcům
a partnerům za dosavadní podporu
(přímou i nepřímou) a v neposlední řadě i všem pracovníkům naší
školy - vyučujícím, vychovatelkám
i správním zaměstnancům, kteří
jsou nezbytnou součástí školního
komplexu. Bez nich bychom nikdy
nedokázali posouvat naši školu neustále dopředu. Jejich nápady a náměty vždy pomohou hledat správnou cestu k cíli.
Jako ke každým narozeninám přejeme všem našim žákům, pracovníkům i partnerům hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v další práci nejen
v dalším roce.

Sopka

Práce se systémem eBeam

Dračí lodě 2011

Naši „plaváčci“

Pimprlové divadlo z brambor

Absolventi 2012

Zdeněk Šípek

Lektor
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Nový rok
Vážení a milí kolegové,
vyučující i správní zaměstnanci
naší školy, příznivci i partneři dovolte nám, abychom vám všem popřáli s nastávajícím novým rokem
všechno nejlepší. Pravděpodobně
nebude ten nový rok jednoduchý,
ale přesto věříme, že v nás převáží spíše pozitivní pohled na svět,
a to nám jistě pomůže vše zvládnout s úsměvem na rtech.
Našim žákům přejeme příjemné
prožití tradičních prosincových
svátků, těm nejstarším štěstí a rozum v hrsti při výběru další cesty
životem a ostatním pohodu a klid.
Všem pracovníkům školy poklidné
vánoční i novoroční chvíle strávené
s nejbližšími tak, aby za krátký čas

načerpali dostatek potřebné energie do další části školního roku. Rodičům posíláme přání rozesmátých
dětských tváří v čase vánočním.
A pro naše partnery? Klid, pohodu
a mnoho úspěchů v novém roce.
Takže příjemné svátky přejí
Rudolf Pavlíček a Zdeněk Šípek

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 Sv. Čecha Kojetín
Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
všechny srdečně zve na

Den otevřených dveří
v úterý 13. prosince 2011
od 10 do 17 hodin
Od 15 hodin proběhne v tělocvičně
„Zábavné divadelní pásmo“
pro rodiče, bývalé žáky a přátele školy.
Jste srdečně zváni.

Základní škola Sladovní Kojetín
Já a počítač
Ve středu 16. listopadu 2011 proběhlo projektové vyučování na
téma Já a počítač. Žáci s pomocí

třídních učitelů tvořili plakáty, které prezentovali svým spolužákům
v den projektového vyučování.
V průběhu čtrnácti dnů před prezentací plakátů měl každý žák samostatný úkol. Zadání úkolu bylo

rozděleno podle náročnosti pro
2. - 9. třídu. Nejmladší kreslili obrázek v programu Malování, žáci čtvrtých tříd opisovali text a starší psali
v dokumentu Microsoft Office
Word vyprávění o prožitém víkendu, které doplnili tématickým obrázkem.
Z každého tématu
byla vybrána nejlepší práce a její autor
byl oceněn malým
dárkem.
Miroslav Otta,
asistent pedagoga

13

Kojetínský zpravodaj

12/11

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

Gymnázium Kojetín
Vrškománie - pohled
zpět
Vrškománie pro Michalku Macurovou byl projekt, do kterého se zapojil celý Kojetín a přilehlehlé okolí.
Nebyli jsme samozřejmě jediní, do
akce byly zapojeny desítky organizací a tisíce jednotlivců převážně ze Zlínského kraje. Celkově se
u Macurů sešlo 13,6 tun vršků,
z toho 476 kg pocházelo z Kojetínska.
Velmi krásné gesto udělala firma
Ropo Recycling, která, když se dozvěděla, že Macurovi jsou schopni
naplnit vršky celý kamion, nakonec
vršky vykoupila za cenu 5,80 Kč
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na kilogram místo původních 2,80
Kč. Finanční výtěžek z téměř roční
sběrné akce nakonec činil úžasných
77.488 Kč!
Macurovi z těchto peněz doplatili
kočárek a ještě jim zbyly peníze na
pořízení čističky vzduchu a speciálního zimního fusaku.
Macurovi děkují všem lidem, kteří
se této akce zúčastnili! A pokud vám
nějaké vršky zbyly a chtěli byste dále
pomáhat, máte možnost. Stejnou
sběrnou akci v tuto chvíli organizují ve Zlíně manželé Kráčalíkovi pro
svou těžce handicapovanou dceru
Anetku. Gymnázium však tuto akci
z časových důvodů již organizovat
nebude.
Zuzana Kebzová

Žáci a učitelé Gymnázia Kojetín
zvou nejen zájemce o studium
na tradiční

Dny otevřených
dveří
které se uskuteční:

ve čtvrtek 8. prosince 2011
ve čtvrtek 19. ledna 2012
vždy od 13 do 17 hodin.
Pro návštěvníky jsou připraveny
ukázky činností v odborných
učebnách, zájmové aktivity,
bude možno vyzkoušet
přijímací testy.
Všichni jste srdečně zváni!
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Gymnázium Kojetín
Mayské poselství
z Guatemaly
V pondělí 14. listopadu se naše
škola zúčastnila vzdělávacího pořa-

du „Guatemala - mayské poselství
k 21. prosinci 2012“ pořádaného
agenturou Pohodáři z Pelhřimova.
Na gymnázium v Kojetíně jsem přestoupil teprve na začátku školního
roku, a tak jsem nevěděl, co od této
tradiční akce očekávat. Ukázalo se
však, že mé obavy byly zcela zbytečné, a z programu jsem odcházel
spokojený, pobavený a obohacený zajímavými informacemi. Podívali jsme se do středoamerické
země, jež kdysi bývala domovem
tajemných Mayů. Martin Dufek,
cestovatel, spisovatel a zakladatel
agentury Pohodáři v jedné osobě,

který s několika přáteli celou výpravu absolvoval, nás sám po celou
dobu při promítání fotografií a videozáznamů podrobně informoval
o místních památkách, legendách
a zážitcích, které tam s ostatními
prožil. Popsal nám zdejšího posvátného ptáka „quetzala“, obeznámil
nás s mayskou kulturou a nakonec
jsme zjistili, že proroctví o konci
světa v roce 2012 snad není takové, jak se o něm všude píše. Celý
pořad jsem si náramně užil a už se
nemůžu dočkat na další „pohodářskou a pohodovou“ akci.
Ondřej Švec

DDM Kojetín informuje
Připravujeme na prosinec 2011
1. 12. 2011 - 12.30 hodin
Glazování keramických zvířátek
(5. B nám.Míru), DDM Kojetín
2. - 3. 12. 2011
Soustředění zájmového kroužku
GATE s přenocováním na DDM
2. 12. 2011 od 17 hodin
Vyrábíme keramický svícen
- pro děti, mládež a dospělé,
DDM Kojetín
3. 12. 2011 od 8 do 12 hodin
Patchwork
aneb Šijeme si pro radost
- pro mládež a dospělé,
DDM Kojetín
3. 12. 2011 od 9 do 12 hodin
Slavnostní otevření klubovny
pro rodiče s dětmi „Školička
- pro rodiče s dětmi, DDM Kojetín

Akce, které proběhly

Ve dnech 28. - 29. října 2011 měli
svůj sraz účastníci letního tábora
Asterix a Obelix LT Nejdek. Společně s dětmi jsme navštívili Celo-

Připravujeme

8. 12. 2011 - 16 hodin
Vánoční čarování s Martinou a Evou
- Šperky a vánoční hvězdy z korálků
- pro děti, mládež a dospělé,
DDM Kojetín

Od ledna 2012
pravidelné sobotní
zájezdy na hory
- pro lyžaře začínající
i pokročilé

9. 12. 2011 od 15 hodin
Vypouštění balónků
s přáním Ježíškovi
Masarykovo náměstí (u kašny)

Leden - únor
Karneval na ledě

12. 12. 2011
Vánoční čarování s Monikou
DDM Kojetín
15. 12. 2011 v 8.30 a 10 hodin
Zpíváme si s Pavlem Novákem
- pro děti a žáky 1. - 4. tříd a pro
rodiče s dětmi, Sokolovna Kojetín

Jarní prázdniny:
13. - 17. 2. 2012
Zimní tábor na Malé Morávce
- pro děti a rodiče s dětmi
i dospělé účastníky
23. - 26. 2. 2012
Prodloužený víkend
v Krkonoších
- pro rodiče s dětmi,
mládež i dospělé účastníky

30. 12. 2011
„Dětská silvestrovská párty“
sál VIC Kojetín

více na: www.kojetin.cz/ddm

republikový rekord v sázení stromů,
kde jsme si za tábor také vysadili
stromečky. Poté jsme domečku jsme
hráli různé hry a také přenocovali.
Druhý den jsme všichni společně
navštívili Aquapark Vyškov.
Ve čtvrtek 3. listopadu 2011 se uskutečnil keramický výukový program
pro žáky 5.tř. ZŠ nám.Míru Kojetín.
Děti dle vlastní fantazie tvořily z keramické hlíny zvířátka, které budou
sloužit jako pokladničky.
V měsíci říjnu proběhla na našem
domečku soutěž o nejkrásnější podzimní výzdobu domečku „Můj pod-

zimní domeček“. Odborná porota
ocenila čtyři výherce.
Výherci se stali: rodina Otáhalova,
Klaperova, Jedinákova a Zatloukalova.
Valentýnka z filmu „Ať žijí duchové“ navštívila v pátek 4. listopadu
2011 Kojetín. A protože se jí ztratili
kamarádi, se kterými žije na hradě
pavouček, netopýr, myška... přišla
poprosit děti, aby jí pomohly zvířátka
najít. Děti si na cestu svítily lampióny. Kdo úspěšně splnil úkoly trpaslíků , mohl vstoupit do hradu,
kde následovala taneční veselice
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DDM Kojetín informuje
a Valentýnka podávala svůj lahodný
teplý čajík a spoustu dalších dobrot.
V sobotu 12. listopadu 2011 proběhl
na domečku další praktický work-

školáci z kojetínské mateřské školy
vytvářely vánoční keramické svícny.
Advent? To nás nemůže zaskočit.
Všichni kdo navštívili 1. Vánoční
čarování na DDM, již mají o výzdobu postaráno. Děti, rodiče i dospělí
si vyrobili vánoční svícny, adventní
věnce a další vánoční dekoraci.

Upozornění:
Máte doma pejska a chcete ho
vycvičit a nebo naučit poslušnosti? Právě pro vás děti, žáci,
studenti je určen zájmový kroužek „Zábavná kynologie“, kam
se můžete ještě se svým pejskem
přihlásit. Pravidelné schůzky
probíhají v pátek od 15.00 hodin.
Bližší informace na Domě dětí
a mládeže v Kojetíně.
- Na Domě dětí a mládeže je pro
všechny děti, které mají rády zábavu a legraci připravena spousta zajímavých a nevšedních
her - např. taneční hry, nové
deskové hry, stolní fotbal a tenis,
aj.
Do klubovny můžete docházet
s kamarády dle svého volného
času.
Informace naleznete na nástěnkách DDM: www.kojetin.cz/ddm
a nebo při osobní návštěvě.
ddm

shop, kde si účastnice patchworkovou technikou zhotovily chňapku
a krásné vánoční ozdoby.
V pondělí 21. listopadu 2011 si před-

Pionýrská skupina Kojetín a MěKS Kojetín
Pionýrská skupina Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín zvou na tradiční akci

LEDOVÁ PRAHA 2012
3. 2. - 5. 2. 2012

O tomto víkendu budou pro děti zdarma nebo za symbolické vstupné zpřístupněny pražské památky
a muzea, ale také Bobová dráha, Žižkovská televizní věž a Aquapalác Praha (dále pak Pražský hrad,
Muzeum policie, Poštovní muzeum, Národní technické muzeum, Národní galerie, Muzeum hlavního
města Prahy, Botanická zahrada, Muzeum voskových figurín, ZOO Praha).
Pro děti (děti ve věku 10 - 16 let), které se v období pololetních prázdnin chtějí pobavit
a také rozšířit své vědomosti o kulturních památkách Prahy.
- ubytování: na ZŠ v Praze - vzít s sebou karimatku
a spací pytel,
- doprava: děti budou mít na tento víkend zlevněnou
jízdenku na MHD za 70 Kč,
- strava: snídaně a večeře si budeme připravovat
sami. V sobotu je zajištěn teplý oběd,
- pitný režim: po celý víkend,
- odjezd: v pátek ráno 3. února 2012 z železniční stanice Kojetín,
- příjezd: v neděli 5. února 2012 (večer) do Kojetína,
- s sebou: spací pytel, karimatku, hrnek nejlépe
plecháček, plavky, teplé oblečení, malý batůžek,
hygienické potřeby, pevnou a teplou obuv, přezůvky,
svačinu na pátek, kapesné cca 200 - 300 Kč,

cena za víkend: 1 200 Kč
(doprava 500 Kč, ubytování 2 noci 200 Kč,
MHD 70 Kč, strava 270 Kč, vstupné: Technické muzeum 60 Kč, ostatní vstupné 100 Kč).
Do Aquapaláce Praha v případě zájmu samostatné
vstupné 100 Kč/2 hodiny.
Informace: Marek Štětkář tel. 777 709 432 nebo na:
www.ledovapraha.cz
Přihlášky: od 10. 12. 2010 na Informacích Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo nám. 8 Kojetín, nebo u Marka Štětkáře, m.stetkar@seznam.cz,
Olomoucká 353, 752 01 Kojetín.

Akce je pořádána za podpory Ministerstva školství a tělovýchovy. Počet míst je omezen!
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Městská knihovna MěKS Kojetín informuje...
V měsíci listopadu proběhla celá
řada akcí, mezi ty největší patřilo jistě
setkání s pražskou spisovatelkou
Petrou Braunovou.
Petra Braunová se veřejnosti
představila knížkou pro nejmenší
čtenáře „Rošťák Oliver“, po které
následovaly další tituly pro mladší
i starší děti: „Neuvěřitelné září“,
„Prázdniny za všechny prachy“
a „Borůvkové léto s Terezou“.
Ocenění „Zlatá stuha“ se dočkala
kniha „Česká služka aneb Byla jsem
au - pair“, která také získala Cenu
učitelů v celostátní anketě vyhlášené
Národní knihovnou - SUK 2004.
Později, tentokrát v anketě dětí SUK
2006, získala třetí místo kniha „Kuba
nechce číst“ a v dalším roce opět
třetí místo kniha „Ztraceni v čase“.
Za svou knihu pro dospělé čtenáře

„Pozorovatelka“, kterou vydala se
spoluautorkou,
hendikepovanou
Leny Payerovou, získala Cenu
učitelů SUK 2007 a výroční cenu
nakladatelství Albatros.
V roce 2011 jí vyšla další zajímavá
kniha
pro
dospělé
čtenáře
- „Klub radostí dnešního dne“
o v nebezpečích při komunikaci na
Facebooku a kniha pro děti „Nejhorší
den v životě třeťáka Filipa L.“
o chlapci, který svým nerozvážných
chováním zapříčinil vážnou dopravní
nehodu.
Z besed, které se v knihovně s touto
autorkou uskutečnily, jednoznačně
vyplynulo, že Petra Braunová
dětem dobře rozumí. Poutavé bylo
její povídání a přímo excelentní
čtení ukázek z knih, které dětem
představovala.
Hana Divilová

Připravujeme
na prosinec:
Lekce informační
výchovy
pro 8. třídy základních škol
a souběžnou třídu gymnázia
„Sněhulákiáda“
tvořivá soutěž pro děti
o nejúžasnějšího sněhuláka
(kresleného nebo vyrobeného
z různých materiálů)
„Pomalu se blíží Vánoce“
vědomostní soutěž
pro čtenáře dětského oddělení
„Čertovská zima“
beseda pro mladší oddělení MŠ
„Pes hledá člověka
- pes jako
vánoční dárek?“
besedy pro 5. třídy základní škol
„Vánoční čas“
beseda ve spolupráci
s Centrem denních služeb
pro seniory

Kam za kulturou
Nově - Stálá expozice muzea

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

Otevřena od 12. srpna do poloviny roku 2012
Expozice muzea VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

pondělí 5. prosince 2011 od 16 hodin
Zájemci hlaste se na VIC Kojetín
telefon: 581 202 202, 774 001 403

ZAJÍMAVOSTI A KURIOZITY
KOJETÍNSKÉHO MUZEA
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
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

MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERT

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
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Kam za kulturou
Adventní čas

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ KOJETÍN

PŘEDVÁNOČNÍ VYHRÁVÁNÍ

čtvrtek 15. prosince 2011 - 18 hodin
Účinkují: Učitelé a žáci ZUŠ Kojetín
Jako host vystoupí: prof. Tomáš Víšek - klavír
(AMU Praha)
Sokolovna Kojetín

pondělí 19. prosince 2011 - 16 hodin
Účinkují: Žáci ZUŠ Kojetín
Sokolovna Kojetín

Adventní čas

neděle 25. prosince 2011 - 17 hodin
Hrají... v hlavních rolích:
IQ OPICE (crossover / Kojetín)
THE TRUTH IS OUT THERE
(hardcore-electronica / Mathcore)
CANDY MEATWORKS
(alternative-psychedelic / Kroměříž)
SCREAMING DOWN
(hardcore-crossover / Kroměříž)
BUMBRLÍCI Z POMERANČOVÉ ZAHRADY
(funk-rock / Přerov)
LH-7 (crossover-nu-metal / Kroměříž)
VOLUNTAS GRUNGE (punk-metal / Dřevohostice)
PEŤA MALÝ (folk / Kojetín)
Scénář: Start v 17 hodin, konec v ranních hodinách
Režie: Bude na vás...
Připraveno bude točené pivo, panáky všeho druhu
a oblíbený korňákův opičí guláš!
Sokolovna Kojetín, vstup 100 kaček

VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO
SOUBORU CANTAS KOJETÍN
„ČAS RADOSTI, VESELOSTI...“
pátek 16. prosince 2011 - 18 hodin
Jako host vystoupí:
Smíšený pěvecký sbor Zesrandy Kroměříž
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

Derniéra komedie
divadelního souboru Hanácká scéna MěKS Kojetín
Woody Allen: ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
pátek 6. ledna 2012 - 19 hodin

v režii Jany Novákové z Olomouce
Účinkují: Lucie Němečková, Marie Němečková,
Lenka Šípková, Milan Ligač, Bronislav Mašík,
Michal Maťo a Tomáš Vaculík
Nápověda: Naďa Šoborová, Světla: Jakub Maťo
Allan Felix se nachází v nepříjemné životní situaci
- odešla od něj manželka, neúspěšně se pokouší navázat
vztah, v přítomnosti žen se z něj stává roztěkaný nemotora.
Přichází mu na pomoc manželský pár - nejlepší přítel Dick
a jeho choť Linda. Vlastně je tu ještě někdo
Humphrey Bogart z Casablancy - Felixova iluzorní postava...

Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč

5. Divadelní předplatné
aneb Neseďte doma - seďte v divadle!
Rádobydivadlo Klapý

KRÁSKA Z LEENANE

středa 18. ledna 2012 - 20 hodin
Komorní divadelní drama Martina Mc Donagha

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, vstup: 60 Kč
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Kapela IQ Opice uvádí

OPIČÍ GULÁŠ S ČÍSLEM 6

Vernisáž výstavy fotografické skupiny

SNAFO

pátek 13. ledna 2012 - 17 hodin
Galerie VIC Kojetín
Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Otevřeno: po - pá 9 - 11 a 12 - 17 hodin
so, ne po telefonické dohodě 774 001 403
6. Divadelní předplatné
aneb Neseďte doma - seďte v divadle!
Divadelní spolek Kroměříž

BŮH MASAKRU

středa 22. února 2012 - 20 hodin
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, vstup: 60 Kč

20. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů

DIVADELNÍ KOJETÍN 2012

14. - 18. března 2012
Program bude doplněn z přihlášených souborů
V rámci divadelního festivalu pro všechny
KOJETÍNSKÝ HERECKO - DRAMATURGICKY
VÝTVARNÝ SEMINÁŘ
15. - 18. března 2012
Sokolovna Kojetín
(propozici a přihlášku na přehlídku i seminář
naleznete na www.kojetin.cz/meks)
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Plesová sezóna 2012
PLES GYMNÁZIA KOJETÍN
pátek 13. ledna 2012 - 19 hodin
Sokolovna Kojetín

MYSLIVEC KÝ PLES

sobota 21. ledna 2012 - 20 hodin
Sokolovna Kojetín

VODĚNÍ MEDVĚDA
a HASIČSKÉ BÁL
S POCHOVÁVÁNÍM BASY

sobota 18. února 2012
- 10 hodin - VODĚNÍ MEDVĚDA ulicemi Kojetína
- 20 hodin - HASIČSKÉ BÁL + POCHOVÁVÁNÍ BASY
v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín

COUNTRY BÁL

DRAČÍ PLES

sobota 28. ledna 2012 - 20 hodin
Sokolovna Kojetín

PLES GYMNÁZIA KOJETÍN
pátek 3. února 2012 - 19 hodin
Sokolovna Kojetín

HANÁCKÉ BÁL

sobota 11. února 2012 - 19.30 hodin
K tanci a poslechu zahraje dechová hudba Hulíňané
- hraje i prvky pop music a bigbítu
a cimbálová muzika Dubina
Vystoupí Sluníčko Kojetín, Hanácká beseda Kojetín
a hosté
Společné zatančení Moravské besedy
Občerstvení zajištěno!
(večeře, domácí zákusky)
Sokolovna Kojetín
slosovatelná vstupenka: 90 Kč, místenka: 10 Kč

TANCEM LETEM SVĚTEM
sobota 25. února 2012 - 20 hodin
K tanci a poslechu zahraje Country Mix Praha
O pestrou zábavu se postará Lucky While a další
Exhibice - lasa, kolty, biče…
Občerstvení zajištěno - speciality ve stylu country!
Sokolovna Kojetín
slosovatelná vstupenka: 90 Kč, místenka: 10 Kč

DĚTSKÝ KARNEVAL
„V POHÁDKOVÉM ZÁMKU“

neděle 4. března 2012 - 14 hodin
klauni, rej masek, soutěže a hry, diskotéka,
taneční vystoupení, občerstvení...
Sokolovna Kojetín, slosovatelné vstupenky:
dospělí - 50 Kč, děti - 25 Kč, masky - 20 Kč

PLES RUDÝCH KONÍ

sobota 10. března 2012 - 20 hodin
více info na www.rudykone.cz
Sokolovna Kojetín

Z kulturních akcí
Cvičme v rytme
po sedmé
Dopoledne plné pohybu bylo určeno pro všechny ženy a dívky,
které v sobotu 5. listopadu 2011
od 9 hodin v kojetínské sokolovny absolvovaly sportovní maratón

"S písničkou se mládne"
Městské kulturní středisko Kojetín
a pěvecký soubor Cantas zrealizovaly v sobotu 12. listopadu 2011
2. ročník Setkání pěveckých souborů Kojetín 2011 "S písničkou
se mládne", které se uskutečnilo
v sále Sokolovny Kojetín v sobotu 12. listopadu 2011 od 13 hodin
za účasti šesti pěveckých souborů: Entuziasté Přerov, Prima nota
Gymnázium Kojetín, Pěvecký sbor
Gymnázia J. Škody Přerov, Pěvecký
sbor Smetana Hulín, Cantas MěKS
Kojetín a Zesrandy Kroměříž.

s názvem Cvičme v rytme (7).
Sportovkyně si zacvičily Pilates
s Radomírou Hlouškovou, Tae-Bo
s Marií Annou Flejberkovou, Zumbu s Janem Halířem a Bodyforming
s Vendulou Janouškovou.
Akce se opět setkala s vysokou
návštěvností a spokojeností všech
zúčastněných.
Přerovská hudební společnost
Entuziasté má za sebou již čtyřicet let své existence. Souborem
prošla během uplynulých let celá
řada známých muzikantů. Pro skupinu jsou charakteristické vícehlasy
a početné obsazení.

Komorní sbor Prima nota působí
na Gymnáziu Kojetín už několik let
a většinu zpěváků tvoří děvčata.
Lze říct, že činnost je tzv. kontinuální, to znamená, že plynule pokračuje bez z větších problémů s
úbytkem hlasů odcházejících studentek maturitních ročníků. Vzhledem k dojíždění členů sboru se
činnost omezuje pouze na dobu
školního vyučování, což není ideální a neumožňuje nacvičit program
odpovídající třeba samostatnému
celovečernímu vystoupení. Přesto se snažíme připravit v každém
školním roce nový krátký program,
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Z kulturních akcí
který uplat níme při pravidelných
akcích, jako jsou vánoční a veřejné
akademie, předávání maturitních
vysvědčení, popřípadě při jiné příležitosti, třeba takové, jako je dnešní
„Přehlídka“. Hlavním smyslem ale
je přilákat studenty k vícehlasému
zpívání a inspirovat je k dalším činnostem v tomto oboru zájmové činnosti. Program je většinou složen
ze skladeb z různých dob a stylů,
takže se objeví vícehlasé úpravy
lidových písní, hudba duchovní,
spirituály i písně tzv. populární. Většinou a capella [akapela], ale také
s instrumentálním doprovodem.

Pěvecký sbor Gymnázia Jakuba
Škody Přerov vznikl v roce 2006.
Zpěváky jsou převážně studenti
gymnázia, jejichž počet se postupně rozrostl z původních 13ti na přibližně 45. Letos se však od sboru
poprvé oddělilo přípravné oddělení
pro nejmladší sboristy, v koncertním
sboru tedy zbylo asi třicet pět zpěváků. Sbor se každoročně účastní
mnoha soutěžních i nesoutěžních
přehlídek. Jeho posledním velkým
úspěchem bylo zlaté pásmo na Celostátní přehlídce středoškolských
pěveckých sborů v Ostravě v dubnu 2011. Dále se sbor účastní např.
soutěže Vánoční akordy v Ostravě,
festivalu Opava cantat nebo soutěže Chrám i tvrz ve Vsetíně. Každoročně pořádá v Přerově několik
koncertů a vystupuje na různých
akcích školy. Letos v červnu natočil
CD „Zpívej s námi dál“, které je jeho
v pořadí už třetím diskem.
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Smíšený pěvecký sbor Smetana
Hulín od začátku jeho existence
vede sbormistryně Lenka Polášková. Tento mladý sbor dnes čítá 39
členů a jeho repertoár tvoří desítky
skladeb všech uměleckých směrů a
slohových období. Zahrnuje díla duchovní hudby, úpravy lidových i populárních písní a spirituály. Ročně
absolvuje kolem patnácti koncertů
a vystoupení při významných příležitostech. V rámci spolupráce se
sbory v dalších městech jako jsou
Třinec, Moravské Budějovice, Bojkovice, Uherské Hradiště, Mödling
u Vídně a další organizuje společné
koncerty. Největšími úspěchy pěveckého sboru byl v roce 2002 zisk
zlaté medaile a v roce 2004 stříbrné a zlaté medaile na mezinárodní
soutěži MUNDI CANTAT (Svátky
písní) v Olomouci.

Domácí pěvecký soubor Cantas
pracuje pod hlavičkou MěKS Kojetín. Jeho historie sahá do roku
2002 - v té době působil v Kojetíně dětský pěvecký soubor Solasido
Kojetín. Po koncertu pěveckého
kroužku Solasido se nadchlo několik nadějných zpěváků z řad dospělých a na podzim roku 2002 vznikl
pěvecký soubor pro mládež a dospělé s názvem Cantas. Zpočátku
bylo mládežníků a dospělých jenom
hrstka, ale brzy se soubor rozrostl.
Tak začaly soubory Solasido a Cantas vystupovat společně. V současné době v souboru pracuje na třicet
zpěvaček, které realizují každoročně dva koncerty v Kojetíně. Soubor
zajíždí zpívat i do okolních obcí
a měst. Pravidelně v době adventní
jezdí členky souboru rozdávat radost a písničkou potěšit obyvatele
domů se zvláštním režimem Strom
života a Barborka v Kroměříži i Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Zborovicích. V červnu
2010 nazpívaly, natočily a vydaly
v pořadí druhé CD s názvem „Dáv-

no se známe...“, které na stejnojmenném koncertě v Kojetíně pokřtil přerovský zpěvák Pavel Novák
ml. Sbormistryní, vedoucí a hnacím
motorem pěveckého souboru je
Zuzana Zifčáková, která zároveň
soubor doprovází hrou na klávesy.
Dirigentskou taktovku drží Renata
Vozková z Kroměříže.

Zesrandy, komorní pěvecké sdružení starších a pokročilých, bylo
založeno na Gymnáziu Kroměříž v
září 2005 nebo 2006. Původně jich
bylo asi šest. Sešli se během Dne
otevřených dveří, a aby „zabili čas“,
dali pár tónů a rozhodli se jen tak „ze
srandy“, že vystoupí na vánočním
koncertu studentského sboru jako
hosté. Konkurence studentského
sboru byla veliká, nechtěli si udělat ostudu, proto přípravu na koncert brali velmi zodpovědně. Stihli
nacvičit asi čtyři skladby, kladouce
důraz na precizní hudební provedení jakož i na „dramatické ztvárnění
zpívaných skladeb“. Hitem sezony
mezi studentským publikem se stala píseň „Sedlák, sedlák...“, ve které spoluúčinkoval kolega tělocvikář
(příjmením Sedlák) na skateboardu,
nebo „Lollipop“ (Lízátko), při které
si přišlo na své i mlsné obecenstvo,
nebo svižná vánočně laděná píseň
„Maria Panna krmí děťátko“, kterou
většinou prokládáme imitací zvuků
zvířat (pod odborným vedením veterinářů Zavřela a Frkala, členů pěveckého sdružení). Složení pěveckého tělesa je různorodé: od vysokoškolských studentů přes učitele
nejrůznějších oborů, profesionální
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Z kulturních akcí
hasiče, oční lékařku, veterináře,
zubaře až k ženám v domácnosti,
mnohdy ještě kojící. Mnozí členové
Zesrandy získali lásku ke sborovému zpěvu právě v studentském
pěveckém sboru. Tím je přirozeně
zaručena kontinuita hudebního života kroměřížské školy. Zkoušky
Zesrandy probíhají jedenkrát týdně
na Gymnáziu. Repertoár sboru tvoří
lidové písně, klasické kusy, spirituály, melodie z muzikálů, něco z jazzové klasiky, prostě všechno, co je
určeno pro čtyř až pětihlasé sborové těleso. Jak vznikl název souboru
si dnes málokdo z původních šesti
členů pamatuje, důležité je, že ny-

nějších zhruba třicet zpěváků zpívá vesele i vážně, ale hlavně vždy
s velkým nasazením.
Samotný závěr pěveckého setkání
vyplnila lidová píseň „Ja-da, ja-da“,
kterou si premiérově, bez nácviku
a společně zazpívaly všechny zúčast-

něné soubory. Po oficiální části následovalo posezení a volná zábava.
Pěvecký soubor Cantas při Městském kulturním středisku v Kojetíně, organizátor setkání, děkuje
všem zúčastněným pěveckým souborů, sborům a seskupením, že neváhaly a přijaly pozvání a obohatily
program setkání, koneckonců, bez
nich by se přehlídka nekonala! Poděkování také patří všem divákům,
kteří přišli pěvecké soubory podpořit a moderátorovi Kubovi Šírkovi. Všichni společně jsme prožili
příjemně strávený den s písničkou
a podařilo se nám naplnit motto
„S písničkou se mládne“.

Screamers opět
v Kojetíně

ky, jako např. Bára Basiková, Ilona
Czáková, Marcela Holanová, Heidi
Janků, Petra Janů, Eva Pilarová
a Hana Zagorová byly přítomny
vystoupení skupiny a nejednou při
zaznění svých skladeb se k programu připojily. Velkým zážitkem
bylo vystoupení se skupinou Boney
M. Skupina má šest členů, kteří ve
svém vystoupení ztvárňují zpěvačky a zpěváky české a zahraniční
populární hudby např. I. Czákovou,
H. Vondráčkovou, H. Zagorovou,

E. Pilarovou, H.Janků, D. Rolins,
V. Špinarovou, C. Dione, T. Turner,
Cher, J. Rusch, A. Pugačevovou
a mnoho jiných.

Divadelního spolku Kroměříž "Báječná Anna". Sál praskal ve švech,
hra měla velký úspěch a stala se
nejúspěšnější inscenací v divácké
soutěži. Chvíle našich ochotníků
přišla v neděli dopoledne. Sál sice
nepraskal ve švech, ale kojetínští
hráli jako o život. A výsledek? Z celkem jedenácti soutěžních představení získal soubor čestné uznání za
ztvárnění role Allana Felixe v inscenaci "Zahraj to znovu, Same" v podání našeho nadějného herce Mi-

lánka Ligače. Milánkovi všichni moc
gratulujeme a držíme palce při jeho
studiích herectví v Praze. Zároveň
Divadelní soubor Hanácká scéna
Kojetín děkuje všech ochotníkům
z Václavova za velmi milé přijetí, přátelskou atmosféru a doufá
i v pokračující vzájemnou spolupráci. Vždyť naši herci dokázali, že divadlo hrát chtějí, snad i "umí" a nemají se za co stydět. Ať žije a hraje
kojetínská amatérská scéna.
vedoucí souboru MN

produkce trval zhruba do dvou hodin po půlnoci a jak účinkující kapely, tak i fanoušci si ho pořádně užili.
Celková návštěvnost akce nakonec
dosáhla úrovně cca 350 lidí.
Kojetínský koncert byl jedním z prvních koncertů v rámci „Detaily tour“
probíhajících na Moravě a současně
také jedním z mála, které jsou plánovány v rozsahu spíše menších
městech. Tento fakt vyplývá především ze skutečnosti, že Kojetínsko
patří mezi velmi oblíbená „regionální
pódia“ Vypsané Fixy.

Jménem pořadatelů bych chtěl prostřednictvím tohoto článku poděkovat ředitelce a ostatním pracovníkům Městského kulturního střediska
v Kojetíně za všestrannou pomoc při
přípravách akce. Samozřejmě bychom chtěli poděkovat také účinkujícím kapelám a konečně také všem
fanouškům, kteří si koncert Vypsané Fixy a dalších kapel v Kojetíně
nenechali ujít. Děkujeme a těšíme
se zase někdy příště na shledanou
a na slyšenou…
Dominik Vlč

Tradičně v listopadu se v Kojetíně
představila travesti skupina Screamers s novým pořadem. V sále Sokolovny tato populární skupina vystoupila v pátek 18. listopadu 2011
před zcela vyprodaným hledištěm.
Screamers vystupovali se spoustou hvězd naší i světové populární
hudby, které sami parodují a předvádějí ve svém programu. Zpěvač-

Úspěch Hanácké scény
Kojetín
Ve dnech 17. - 20. listopadu 2011 se
konal ve Václavově, místní části Zábřehu na Moravě, 5. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů "O Václava z Václavova". Této
přehlídky se zúčastnil i náš kojetínský soubor Hanácká scéna. Členové souboru vyjeli už v sobotu odpoledne a večer zhlédli představení

Turné Vypsané fixy
Sobota 19. listopadu 2011 byla
v Kojetíně opět ve znamení hudby.
Od 19 hodin probíhal v místní sokolovně koncert hudební skupiny Vypsaná Fixa v rámci jejího aktuálního
turné k novému albu „Detaily“. Jako
předkapela se koncertu zúčastnila
brněnská formace Prasklá struna
a mimo ni doplnili sestavu koncertu
také pánové z Dark Gamballe a The
Rest, které již kojetínské publikum
dobře zná. Hudební program celé
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Z kulturních akcí
Divadelní předplatné
s číslem tři
V rámci „Divadelního předplatného aneb Neseďte doma - seďte
v divadle!“ se ve středu 23. listopadu 2011 představil v pořadí třetí divadelní soubor. Tentokrát přijel
z daleka, až ze samotné matičky
měst - Prahy. Herci z Divadelního
souboru Ty-já-tr - CO?! kojetínským
předplatitelům představili drama autora Leo Birinskeho „Raskolnikov“.
Téměř zapomenutá hra (asi 1912)
podle Dostojevského Zločinu a trestu od tajemného židovského dramatika Lea Birinského byla objevena

Výstava Betlémy
V pátek 25. listopadu 2011 byla
v galerii Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně otevřena adventní výstava Betlémy.
Na výstavě jsou vystaveny zapůjčené betlémy od obyvatel Kojetína
a okolí - staré, staronové, ale i úplně moderní, betlémy papírové, keramické, dřevěné, háčkované, ale

Rozsvícení vánočního
stromu
Chladné počasí neodradilo na stovky návštěvníků, kteří se přišli podívat v pátek 25. listopadu 2011 na
Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu na Masarykově náměstí
v Kojetíně.
Pro děti i jejich rodiče byl připraven
cca hodinový program sestavený
z hudebních a divadelních vstupů.
V programu zazněly vánoční písničky
a koledy v podání dechového orchestru Základní umělecké školy Kojetín
pod vedením Libora Žabenského a pěveckého souboru Cantas, který pracuje pod hlavičkou MěKS Kojetín. Bývalí
i současní herci divadelního souboru
Hanácká scéna Kojetín a herečky
z divadelního spolku Smotaná hadice
Křenovice zahráli divadelní pohádku
Zamrzlík na motivy dnes už kultovní
ruské pohádky Mrazík. Na náměstí si děti mohly vyrobit malé dárečky
v pracovních dílnách, které si pro
ně připravil DDM Kojetín. Do Kojetína zavítal i promotým Hitrádia Orion Olomouc. Hostesky tohoto rádia
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v Královské knihovně ve Stockholmu
a je uváděna v české premiéře. Český překlad vytvořila roku 2007 Kateřina Bohadlová a umístila se s ním v
užším finále Ceny Evalda Schorma.
Inscenaci hraje v režii Radky Tesárkové pražský soubor Ty-já-tr (CO?!).

Na festivalu FEMAD Poděbrady 2010
s Raskolnikovem získal cenu za nejlepší inscenaci, obě ceny za nejlepší
herecké výkony a cenu divadelních
klubů.
Podle dobového kritika jde spíše
o krimi než psycho, a přesto je hodno
pozoru.
například i perníkové. Vystaven je
i překrásný betlém z místního kostela nebo hanácký betlém z Polkovic.
Organizátory této výstavy jsou členové Hasičského záchranného
sboru Kojetín, kterým patří velké
poděkování.
Výstava bude otevřena denně
(i o víkendech) od 9 do 11 a od 12
do 17 hodin do 18. prosince 2011.
rozdávaly dárečky, perníčky, balónky
a dětem malovaly na obličej.
Rodiče mohli využít prodejního jarmarku k nákupu vánočních dárků
nebo občerstvení. Dětem byl rozléván
čaj zdarma. Na závěr se nad náměstím rozzářil ohňostroj.
Akce se konala v rámci projektu Kojetín - Šťastný domov.
- svah - foto: M. Nováková, svah
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Centrum sociálních služeb informuje
Trénink paměti
Centrum sociálních služeb Kojetín
si na listopad připravilo pro obyvatele Domů s pečovatelskou službou vědomostní odpoledne, kde si
všichni mohli vyzkoušet své znalosti a dovednosti ze všech oblastí.
Byly pro ně připraveny testy vědomostní (např. znalost přísloví, tvorba nových slov), matematické, obrázkové a testy na paměť. Nakonec
si všichni zahráli hru Město - jméno, která je oblíbenou hrou všech
generačních skupin. Pro všechny
bylo přichystáno i malé občerst-

Pozvánka
na Mikulášskou besídku
Centrum sociálních služeb Kojetín
srdečně zve všechny
seniory a zdravotně postižené
občany města Kojetína na

Mikulášskou
besídku
vení. Akce proběhla v kulturních
místnostech na DPS Dr. E Beneše,
DPS J. Peštuky a DPS 6. května
a zúčastnilo se jí 18 seniorů.
Hana Galetková

která se uskuteční ve středu
7. prosince 2011 od 14 hodin
v sále Sokolovny Kojetín.
Pro všechny je připraven bohatý
kulturní program a také malé
občerstvení. Těšíme se na vás.

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se vánoční stromeček,
malé i velké dárky rozbalte si a hlavně na všechny blízké vzpomeňte si.
Pak vykročte rovným krokem za tím šťastným a veselým novým rokem!
Příjemné prožití vánočních svátků přejí zaměstnanci CSS Kojetín.

Charita Kojetín
Zpráva o využití
peněz z Tříkrálové
sbírky 2011
Na počátku roku 2011 proběhl v celé
České republice další ročník Tříkrálové sbírky. Tato sbírka má mnohaletou tradici a pevně stanovený klíč,
podle kterého jsou vykoledované
peníze rozdělovány: 58 % z vybrané
částky se vrátí zpět na projekty místních Charit, do nouzového fondu se
odvádí 2 %, do krizového fondu 5 %,
na projekty diecézního střediska putuje 15 %, projekty pomoci do zahraničí jsou dotovány 10 %, na projekty
sekretariátu CHČR je určeno 5 %
a režie spojené s pořádáním sbírky
činí 5 %.
V Kojetíně a okolních obcích se při
Tříkrálové sbírce, která se uskutečnila 8. ledna 2011, vybralo celkem
98.180 Kč. Částku 56.944,40 Kč,
která se Charitě Kojetín vrátila zpět
a s níž jsme mohli disponovat, jsme
rozdělili následujícím způsobem:
- na zakoupení 4 kusů vysoušečů
zdiva byla použita částka 21.600 Kč,
- výměna osvětlení chodeb Azylového domu pro matky s dětmi v tísni za
fotobuňky stála 13.500 Kč,

- na Azylovém domě také došlo k výměně podlahové krytiny za cenu
11.844,40 Kč,
- pro přímou pomoc potřebným, kteří
se na nás obracejí, byla ponechána
zbývající částka, tedy 10.000 Kč.
Touto cestou bych chtěla ještě jednou poděkovat nejen jménem naší
Charity, ale určitě především také
jménem těch, kterým jsme těmito
penězi pomohli, za to, že jste na naši
výzvu uslyšeli, a přispěli tak na dobrou věc.
Současně vás všechny prosím
o pomoc při organizování sbírky
roku 2012. Potěší nás, když budete
mít chuť a čas strávit s námi sobotní

dopoledne dne 7. ledna 2012 a vyrazit s našimi koledníky do ulic. Každá
vaše pomoc je vítána, dobrých lidí
není nikdy dost.
Pokud byste vy nebo vaše děti chtěli
na naši výzvu reagovat, ozvěte se
nám nebo za námi rovnou přijďte,
budete vítáni.
Jménem Charity Kojetín a všech jejích zaměstnanců bych vám chtěla
popřát krásné a požehnané svátky
vánoční prožité v kruhu svých nejbližších a úspěšný rok 2012.
Kontakt: Charita Kojetín, Kroměřížská 198, telefon 581 761 828
Helena Gračková
ředitelka Charity Kojetín

„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.“

Tříkrálová sbírka 2012
V Kojetíně a okolních vesnicích vyjdou králové do ulic
a zazvoní u vašich dveří
v sobotu 7. ledna 2012
Otevřete prosím svá srdce a přispějte tak těm,
kteří se bez vaší pomoci neobejdou
Každý vedoucí skupinky je vybaven průkazkou a zapečetěnou pokladničkou
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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov
„Setbě se bude dařit, réva vydá své ovoce, země vydá úrodu a nebe vydá rosu. To všechno dám pozůstatku
tohoto lidu za dědictví. Jako jste byli mezi národy kletbou, dome judský a dome izraelský, tak také budete
požehnáním, až vás zachráním. Nebojte se a vzchopte se!“ Zachariáš 8,12-13

PROGRAM SETKÁNÍ V PROSINCI 2011
v čase Adventu a svátků vánočních
1. 12., 8. 12., 15. 12. a 22. 12. 2011 (čtvrtek)

7. 12., 14. 12. a 28. 12. 2011 (středa)

od 16.00 hodin na faře

od 18.00 hodin v Husově sboru

4. 12. 2011 (neděle sv. Mikuláše)

18. 12. 2011 (neděle)

Biblická hodina v Kojetíně

Modlitby a zpěvy z Taizé

Adventní bohoslužby ve Skalce

Adventní bohoslužby v Polkovicích

4. 12., 11. 12. a 18. 12. 2011 (neděle)

21. 12. 2011 (středa)
Modlitby a zpěvy z Taizé s večerní meditací
od 18.00 hodin v Husově sboru

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

Adventní bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

5. 12., 12. 12. a 19. 12. 2011 (pondělí)

od 8.15 hodin (obřadní síň Obecního úřadu)

24. 12. 2011 - Štědrý den (sobota)

Duchovní výchova

Půlnoční bohoslužby v Kojetíně

6. 12., 13. 12. 20. 12. 2011 (úterý)

25. 12. 2011 (neděle - Boží hod vánoční)

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

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

6. 12. 2011 (úterý - sv. Mikuláše)

25. 12. 2011 (neděle - Boží hod vánoční)

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

Duchovní výchova

Adventní pobožnost v Tovačově

od 15.00 hodin v DS Tovačov (společenská místnost)

od 22.00 hodin v Husově sboru

Sváteční bohoslužby ve Skalce

Sváteční bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

Anděl jim řekl: „Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově
narodil Spasitel - váš Mesiáš a Pán. Lukáš 2,10-11
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/
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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
Vzpomínka na Magora - Básně Ivana Martina Jirouse
Ve čtvrtek 10. listopadu ve věku 67 let zemřel Ivan Martin Jirous, básník, publicista, výtvarný kritik, významná

„Všem čtenářům, členům,
příznivcům a sympatizantům
srdečně přejeme příjemné a
požehnané vánoční svátky
a šťastný nový rok L.P. 2012.“
osobnost českého undergroundu a signatář Charty 77,
známý také pod přezdívkou „Magor“. Jirous se ve své
díle často dotýkal duchovních témat, a literárními kritiky je považován za autora nejlepší české náboženské
poezie napsané po Janu Zahradníčkovi. Asi nejznámější a nejvíce oceňovanou sbírkou jsou Magorovy
labutí písně. Ta je prostoupena odkazy na křesťanství,
které mu pomáhalo přežít dobu ve vězení.
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Ze života katolické farnosti
Milí čtenáři,
rozsvícený strom před kojetínskou
radnicí je pro každého kolemjdoucího neklamným znamením, že jsme
vstoupili do doby adventní, do období příprav na vánoční svátky. Pro
někoho volné dny na konci roku,
pro jiného chvíle, kdy se sejde celá
rodina, pro křesťany oslava narození Spasitele - Ježíše Krista, a pro
někoho důvod k tomu, aby uklidil
celý byt a navařil, napekl a nasmažil všechno, co k Vánocům prostě
patří. Jisté je jedno: chladným a nezaujatým nechají tyto dny jen málokoho.
Katolický kalendář nabízí ve vánočním období několik svátků, které
jsou s narozením Krista nějakým
způsobem spojeny, zároveň ale
představují samostatné oslavy některých světců či událostí z Bible.
V týdnu mezi Vánocemi a Novým
rokem tak můžeme najít i svátek
Svaté rodiny. Zpravidla připadá na
poslední neděli v roce, pokud se
ovšem tato neděle nekryje s Božím
hodem vánočním - v tom případě
se svátek Svaté rodiny připomíná
30. prosince, jak tomu bude i letos.

Každý zná ten příběh o Marii a Josefovi, kteří přišli do Betléma kvůli sčítání lidu, museli se uchýlit do
stáje, protože nikde nebylo volné
místo, a Maria zde porodila svého
syna, Ježíše. Snad každý také ví,
že podle biblických zpráv nebyl Josef Ježíšovým otcem, ale pěstounem - ujal se Marie a společně malému Ježíšovi vytvořili rodinné prostředí, v němž mohl pokojně vyrůstat. Zatímco Vánoce připomínají, že
se Bůh stal člověkem a narodil se
v lidském těle, svátek Svaté rodiny
odkazuje k tomu, co následovalo:
k Ježíšovu dětství, výchově a životu
v rodině.
Právě zde se pak skrývá poselství
tohoto svátku a zároveň důležité
poselství celé Bible: důraz kladený
na význam rodiny. Ta je totiž zásadním faktorem při formování osobnosti člověka a škody, jež vznikají
v důsledku selhání rodiny, se napravují jen těžce. A pokud stále platí, že „rodina je základ státu“, pak
krize rodiny, které jsme dnes svědky, musí být i příčinou krize v celé
společnosti.
Způsob, jak této krizi předcházet,

nabízejí právě vánoční svátky, kdy
jsou si lidé přirozeně blíž než po
většinu roku a mají na sebe také
více času. Bylo by škoda tento čas
promarnit, nevyužít ho ke společným aktivitám, k posílení vztahů
a k lepšímu poznání toho, čím žijí
naši blízcí. Stejně tak by ale bylo
škoda omezit se jen na těch několik
svátečních dní - pravé Vánoce, čas
radosti a vědomí blízkosti, nás totiž
mohou provázet po celý rok.
Jiří Gračka

Vánoční bohoslužby 2011
v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kojetíně
sobota 24. prosince 2011 Štědrý den
		
neděle 25. prosince 2011 Slavnost Narození Páně
		
		

15 hodin
22 hodin
9 hodin
14 hodin
14 - 17 hodin

Mše svatá pro děti
Bohoslužba slova
Mše svatá
Adorace a svátostné požehnání
Otevření kostela pro veřejnost

pondělí 26. prosince 2011 Svátek sv. Štěpána
		
čtvrtek 29. prosince 2011		
pátek 30. prosince 2011
Svátek svaté Rodiny
sobota 31. prosince 2011		
		
neděle 1. ledna 2012
Slavnost Matky Boží Panny Marie
		

9 hodin
14.30 hodin
7 hodin
18 hodin
17 hodin
23 hodin
9 hodin
14 - 16 hodin

Mše svatá
Setkání dětí u jesliček
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá
Adorace a svátostné požehnání
Mše svatá
Otevření kostela pro veřejnost

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
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Staré vánoční pohlednice
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České Vánoce - Antonín Majer

České Vánoce - Josef Hellich

České Vánoce - Josef Hellich

České Vánoce - Augustin Němejc

České Vánoce - František Ženíšek

České Vánoce - Josef Mánes

České Vánoce - Josef Mánes

České Vánoce - Josef Mánes

České Vánoce - Josef Mánes

České Vánoce - Josef Mánes

České Vánoce - Mikoláš Aleš

České Vánoce - Max Švabinský
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Inzerce
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Inzerce

MS ODS KOJETÍN
přeje všem občanům
v novém roce 2012
hodně zdraví,
štěstí a životní pohody

Řešení pro budoucnost

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

Provozovna
Bena Chropyně
Komenského 31, Chropyně
- výroba klíčů FAB,GUARD
- gravírování do kovu, dřeva, plastu
(jmenovky, štítky, piktogramy)
- soustružnická výroba
na zakázku (kov, dřevo)
otevřeno:
po - st: 13.00 - 16.00 hodin
čt: 9.30 -12.00 a 13.00 - 16.00 hodin

ODVOZ A LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
ZDARMA
včetně vystavení dokladu o ekologické likvidaci vašeho autovraku NA MÍSTĚ

Tel: 777 550 621 a 608 749 219
28

Autovrakoviště Třebětice
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Odjezdy autobusů z Kojetína

Bližší informace jsou uvedeny v jízdním řádu příslušné linky
29
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Odjezdy autobusů z Kojetína
Odjezdy vlaků z ŽST Kojetín
platné od 11. prosince 2011

Odjezdy vlaků z ŽST Kojetín směr Přerov
5:29
10:09

6:09
10:35

6:20
11:35 19

6:55 19
12:09

7:09 27
12:35

7:20
13:09

8:09
14:09

8:35
14:35

15:09

15:35 46

16:09

16:35

17:09

17:35 16

18:09

18:35 10

19:09 20

19:35 19

20:09

20:35 10

21:09 22

22:09 12

5:03
9:35

23

27

Odjezdy vlaků z ŽST Kojetín směr Brno
**4:36 23

**5:40 19

5:55 27

**6:20

6:55 27

**7:20

7:55

8:55

**9:20

9:55

*10:20

**11:20

11:55

*12.20 19

**13:20

13:55

**14:20

14:55

**15:20 46

15:55

**16:20

16:55

**17:20

17:55

**18:20 16

18.55 20

**19:20 10

19:55

20:13 22

20:55 22

*21:20 19

21:55 12

**22:52 10

* = vlak končí v ŽST Vyškov n.M.
** = vlak končí v ŽST Nezamyslice

Odjezdy vlaků z ŽST Kojetín směr Kroměříž
4:35 19

5:06 19

6:23

7:23 11

8:13

9:09 45

9:38 43

10:23

12:23

13:23

14:23 19

15:23

16:23

17:23

18:23

19:23 60

20:13 10

21:13 22

22:13 12

22:53 19

xx:xx = rychlík, spěšný vlak
xx:xx = osobní vlak
Poznámky:
10 - nejede 24., 31.XII.
11 - nejede 25. XII., 1. I.
12 - nejede 24., 25., 31. XII.
16 - nejede 24. XII.
19 - jede v pracovní dny, nejede 27. - 30. XII.
20 - jede v pracovní dny, neděli a svátek, nejede 24., 25. XII., 8. IV., 5., 6. VII., 28. IX., 17. XI.
22 - jede v neděli a svátek, nejede 24. 25.XII., 8., 29. IV., 6. V., 5., 6. VII., 28. IX., 17. XI.
23 - jede v pracovní dny, nejede 23. - 30. XII.
27 - jede v pracovní dny, sobotu a 1., 8. V., 5. VII., 28. IX., nejede 7. VII., 29. IX.
43 - jede v pondělí - pátek, neděli a 7. VII., 29. IX., nejede 5. VII., 28. IX.
45 - jede v sobotu a 5. VII., 28. IX., nejede 7. VII., 29. IX.
46 - nejede 24. XII. - 1. I.
60 - jede v pondělí pracovní dny, neděli, svátek a 29. IV., 6. V., nejede 24., 25. XII., 8. IV., 5., 6. VII.,
28. IX., 17. XI
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Ze sportu
Jamajka Kojetín
Již pátou sezónu započala florbalová Jamajka Kojetín a slaví tak malé
kulatiny svého působení v krajské
soutěži OL přeboru mužů. Po nepříliš vydařeném konci posledního ročníku soutěže se Jamajka umístila na
neoblíbeném čtvrtém místě tabulky,
což neodpovídalo stanoveným předsezónním cílům. Tým se však musel vyrovnat s několika absencemi
a zraněními, které v poměrně úzkém
kádru zkrátka musely být znát. V silné konkurenci za sebou i přes tento
fakt nechala týmy z Olomouce, Pro-

stějova, Šternberka, Mohelnice, či
Přerova.
Aktuální ročník nám přináší opět
pár změn. Pravděpodobně tou nejpodstatnější je rozdělení OL přeboru mužů do dvou divizí. Florbal
stále potvrzuje pozici nejdynamičtěji
se rozvíjejícího sportu u nás a čtyři nově přihlášená mužstva přiměla
vedení soutěže ke změně hracího
systému. Změn doznal také hráčský
kádr, který rozšířil Rudolf Popovský
a Jan Kantor.
V současné době má za sebou Jamajka 6 soutěžních utkání s bilancí 4 výher, 1 remízy a 1 porážky

Aktuální tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Družstvo
FBC Spartak Přerov D
HC Jamajka Kojetín
FBŠ TJ Teiwaz Kelč
BOTANICO - PROCYON MANUFACTURE
TJ Sokol Kostelec na Hané - HK
FBK Olomouc
FBC Cannibals Lipník
SK K2 Sportcentrum Prostějov B

Z
6
6
6
6
6
6
6
6

V
6
4
4
3
2
1
1
0

R
0
1
0
0
1
3
0
1

P
0
1
2
3
3
2
5
5

B
18
13
12
9
7
6
3
1

a okupuje 2. místo tabulky aktuálního ročníku. Rádi bychom touto formou pozvali všechny příznivce sportu a kojetínského florbalu zvláště
na nejbližší domácí turnaj ve sportovní hale v Morkovicích, konaného
18. 12. 2011.
Více na http://jamajka.tym.cz -zpROZLOSOVÁNÍ TURNAJE
8.30 - Prostějov vs. Olomouc
9.45 - Jamajka vs. BOTANICO
11.45 - BOTANICO vs. Prostějov
13.00 - Olomouc vs. Jamajka

TJ Sokol Kovalovice
srdečně zve na
Turnaj v kuželkách
Termín konání: 7. 1. 2012
Začátek: 9 hodin
Startovné: 130 Kč

Srdečně zvou sportovci

Vzpomínky
Dne 9. října 2011 by se dožil 75 let

pan Jan Slovák
Současně 31. října 2011 tomu byl rok, co nás navždy opustil.
Vzpomínají synové Jan a Roman

Dne 30. listopadu 2011 tomu bylo 22 let, co zemřela ve věku 77 let
naše maminka a babička

paní Růžena Večerková
rozená Charuzová

S láskou stále vzpomíná dcera Zdeňka Horáková s rodinou

Dne 24. prosince 2011 vzpomeneme 10. výročí úmrtí
naší milé maminky, babičky a prababičky

Marie Minaříkové
S láskou a úctou vzpomínají syn Jiří, dcera Jana s manželem,
vnuci, vnučky, pravnučky a rodiny Pospíšilova, Kourylova a Beníškova
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Vítání občánků
V sobotu 15. listopadu 2011 byly slavnostně přivítány
Blahopřejeme!
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Stanislav Kozárek

Barbora Valdmanová

Adam Hrabal

Foto: J. Večeřová

Blahopřání
Dne 10. listopadu 2011 oslavili diamantovou svatbu
tedy 60 let společného života

manželé Marie a Jaroslav Zapletalovi
Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, optimismu,
pohody a spokojenosti v kruhu rodinném!
Komise pro občanské záležitosti Rady Města Kojetín

Vzpomínky
Dne 24. prosince 2011
vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí

pana Ladislava Poláka
Prosíme, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi
Děkuje rodina Polákova.

Dne 28. prosince 2011
vzpomeneme 5. výročí úmrtí

pana Juliuse Šmída
Vzpomíná manželka a děti s rodinami

Příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2012
hodně zdraví, životního optimismu a pohody
přeje MěKS Kojetín a Redakční rada Kojetínského zpravodaje
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