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K rozpočtu Města Kojetína na rok 2011
Zastupitelstvo Města Kojetína na svém 4. zasedání
dne 25. ledna 2011 schválilo rozpočet našeho města na
rok 2011. Potěšitelné je, že tento důležitý materiál byl
schválen všemi přítomnými zastupiteli a jeho struktura
i priority jsou tak společné pro všechny politické subjekty
zastoupené v kojetínském zastupitelském sboru. Jedná
se totiž o zásadní dokument, kterým se bude v letošním
roce řídit hospodaření Města Kojetín. Schválený rozpočet vznikal v období těsně po komunálních volbách a je
výsledkem práce jednotlivých odborů Městského úřadu
Kojetín, komise pro přípravu rozpočtu a Rady Města Kojetína.
Rozpočet byl před svým schválením předložen také Finančnímu výboru ZM i jednotlivým zastupitelům. Je tedy
kolektivním materiálem, ke kterému se vyjadřovali jak
úředníci, tak i zvolení zastupitelé a členové Finančního
výboru ZM.
Schválený rozpočet je koncipován jako mírně přebytkový
s malou rezervou necelých 200 tis. Kč. Na straně příjmů
počítá s částkou 96, 692 mil. Kč. V oblasti výdajů společně s financováním jde o částku 96, 522 mil. Kč.
Z hlediska výdajů bych chtěl upozornit na snížení položky na mzdy u zaměstnanců Městského úřadu Kojetín,
uvolněných i neuvolněných členů ZM o téměř 5% i snížení příspěvku od státu na výkon státní správy o 17,5%.
Částka na provoz pro příspěvkové organizace zřizované
Městem Kojetínem činí bezmála 12 mil. Kč a týká se ma-

teřské školy, základních škol, školní jídelny, DDM, MěKS
a CSS.
Z hlediska investic počítá rozpočet se spoluúčastí na zateplení a rekonstrukci DPS Dr. E. Beneše (4 mil. Kč), dotací na vybavení sběrného dvora (555 tis. Kč), dotací díky
úspěchu v soutěži „Obec přátelská rodině“ (535 tis. Kč),
dotací na projekt řízení lidských zdrojů (705 tis. Kč) i dotací na výsadbu zeleně v ulici Svat. Čecha (254 tis. Kč).
Další investice a zvelebení majetku města budou záviset
jednak na tom, jak se nám bude dařit při podávání žádostí o tyto dotační tituly i na možnostech finančního krytí plánovaných investic. Formou rozpočtových opatření
tak po získání potřebných finančních prostředků z uskutečněných prodejů, pronájmů, darů apod., bude možné
daný rozpočet dále navyšovat. Z tohoto pohledu je výbornou zprávou to, že Město Kojetín získalo dotaci z Regionálního operačního programu, fondů EU, na realizaci
druhé etapy rekonstrukce komunikací v oblasti Lešetína.
Práce by měly začít v závěru letošního roku a skončit
v průběhu roku 2012, kdy se budou týkat i rozpočtu
města. V těchto dnech navíc zpracováváme i žádost
z programu regenerace panelových sídlišť. Naše finanční spoluúčast 1,5 mil. Kč je zahrnuta do návrhu rozpočtu
na rok 2011. Pokud uspějeme, bude znamenat opravu
špatného stavu vozovky v Polní ulici a navazujících parkovišť, pokud ne, bude použita k jiné investici v dané
výši.
Jiří Šírek
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 6. zasedání konaném dne 12. ledna 2011
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- souhlasila s návrhem rozpočtu Města Kojetína na rok 2011,
a to: příjmy 96.692,52 tis. Kč, výdaje 93.537,96 tis. Kč, financování
3.154,56 tis. Kč,
- vzala na vědomí rozpočtový výhled na roky 2012 a 2013,
- předložila návrh rozpočtu Města
Kojetína na rok 2011 a rozpočtový výhled na roky 2012 a 2013 ke
schválení zastupitelstvu města dne
25. 1. 2011,
- jmenovala předsedy a členy komisí RM,

- uložila předsedům komisí RM
předložit na jednání RM 3/2011 plány činností komisí na rok 2011,
- jmenovala Jiřího Šírka - starostu
města Kojetín ve funkčním období
2010 - 2014 předsedou povodňové
komise RM Kojetín, Ilonu Kapounovou - místostarostku města Kojetín
ve funkčním období 2010 - 2014,
místopředsedkyní povodňové komise a ppor. Miroslava Charváta
- velitele požární stanice Kojetín,
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje, členem povod-

ňové komise RM Kojetín,
- schválila zabezpečení úklidu budovy radnice, Masarykovo nám.
20, Kojetín, společností Technis
Kojetín, spol. s r. o. s účinností od
1. 4. 2011,
- pověřila zastupováním ředitele Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, s účinností od
1. 1. 2011 do doby jmenování nového ředitele, Soňu Pospíšilovou,
ekonomku Školní jídelny Kojetín,
příspěvkové organizace.
Jiří Šírek

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém 3. zasedání konaném dne 25. ledna 2011
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- vzalo na vědomí rozpočtové
opatření č. 30/2010,
- schválilo rozpočet Města Kojetína
na rok 2011 a to: příjmy 96.692,52
tis. Kč výdaje 94.578,96 tis. Kč, financování - 2.113,56 tis. Kč,
- schválilo rozpočtový výhled na
roky 2012 a 2013,
- uložilo RM zabezpečit hospodaření Města Kojetína podle schváleného rozpočtu města na rok 2011,
- svěřilo RM pravomoc schvalovat a provádět v průběhu roku

2011 rozpočtová opatření do výše
500 tis. Kč v jednotlivém případě,
- schválilo prodej části pozemku
p. č. 5764/1, ostatní plocha o výměře cca 15 m2, ul. Závodí za cenu
100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti,
včetně vyhotovení geometrického
plánu,
- schválilo plány činnosti výborů
Zastupitelstva Města Kojetína na
rok 2011, a to: Finančního výboru
ZM a Kontrolního výboru ZM,

- vzalo na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí mikroregionu Střední
Haná za rok 2010,
- odvolalo Boženu Dostálovou
z funkce člena Finančního výboru
ZM na vlastní žádost,
- zvolilo Františku Drbalovou členem Finančního výboru ZM,
- vzalo na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne
13. ledna 2011 a zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne
19. ledna 2011.
Jiří Šírek

pomoci na Kojetínsku a koordinaci
výjezdů hasičů z Kroměříže a Kojetína, zároveň zprostředkuje jednání
ke zlepšení dopravního značení na
křižovatce na silnici vedoucí k D1
u Kojetína a bude se zabývat realizací vybudování přistávací plochy pro vrtulníky záchranné služby
u polikliniky v Kojetíně.

žitých 24 hodinových služeb strážníků MP v Kojetíně.

Ve zkratce
- Starostové čtyř největších měst
v okrese Přerov, Jiří Lajtoch - Přerov, Radka Ondriášová - Hranice,
Miloslav Přikryl - Lipník nad Bečvou a Jiří Šírek - Kojetín, se sešli
21. ledna 2011 v Přerově na první
pracovní schůzce, na které se dohodli na potřebě takovýchto pravidelných setkání vedení jednotlivých
radnic Přerovska. Projednávány
budou priority společné pro celý
region, např. dostavba dálnice D1,
výstavba cyklotras, společná strategie na řešení problémů měst apod.
Další setkání se uskuteční v březnu
v Lipníku nad Bečvou.
- Město Kojetín bude iniciovat prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje zlepšení dostupnosti lékařské zdravotní služby první
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- Město Kojetín umožní ve spolupráci s finančním úřadem v Přerově
ve dnech 28. a 30. března 2011 příjem daňových přiznání v zasedací
místnosti MěÚ v přízemí radnice.

- Pracovní skupina pod vedením
Evy Pěchové pro realizaci akce
„Obec přátelská rodině“ se zabývala možnostmi jak investovat přislíbenou dotaci ve výši 535.000 Kč
z daného programu, ve kterém
město Kojetín získalo 1. - 2. místo.

- Starosta města svolal na 24. ledna 2011 schůzku představitelů politických stran zastoupených v zastupitelstvu města k otázce, jak dál
s provozem Pivovarského hotelu
v Kojetíně, udržitelnost daná dotací z EU skončila u tohoto projektu
30. listopadu 2010.

- Vyhlášené výběrové řízení na
strážníka Městské policie Kojetín
by mělo znamenat pokrytí nepřetr-

Další podrobnosti se dozvíte v příštích číslech KZ a na www.kojetin.cz.
Jiří Šírek
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Informace pro občany
Výzva k předkládání návrhů na vyhlášení nejúspěšnějších sportovců a osobností v oblasti sportu města Kojetína za rok 2010
Máte ve svém okolí někoho, kdo dosahuje výjimečných
sportovních výkonů na místní, republikové či mezinárodní úrovni? Navrhněte jeho ocenění při vyhlašování
nejúspěšnějších sportovců a osobností v oblasti sportu
města Kojetína za rok 2010!
Rada Města Kojetína schválila Zásady pro vyhlašování
nejúspěšnějších sportovců a osobností v oblasti sportu města Kojetína (dále jen Zásady), které určují postup pro vyhlašování výzvy k předkládání návrhů, organizační zajištění, postup vyhlášení nejúspěšnějších
sportovců (včetně kategorií a kritérií) a vyhodnocení
nominací. Plné znění těchto zásad je zveřejněno na
www.kojetin.cz
Návrh na ocenění může podat: každá fyzická a právnická osoba, která zašle řádně vyplněný nominační
formulář (přílohy 1 - 5 Zásad; tiskopisy jsou zveřejněny
ke stažení na www.kojetin.cz) na adresu: Městský úřad
Kojetín, odbor vnitřních věcí, školství a kultury, Masarykovo nám. 20, 752 01 Kojetín. Počet návrhů na ocenění v jednotlivých kategoriích není omezen, každý návrh
na ocenění musí být podán na samostatném formuláři.
Údaje uvedené ve formuláři musí být ověřitelné (např.
u představitelů klubu nebo oddílu, na internetu apod.).
Termín pro zaslání návrhů: do 28. února 2011 je nutno předložit návrhy na ocenění za sportovní úspěchy
v roce 2010.
OBČANÉ POZOR !!!
Od 1. ledna 2011 se změnily termíny splatnosti
u těchto místních poplatků:
- Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku ze psů.
Nově stanoven termín splatnosti jednorázově nejpozději
do 31. března 2011.
- Obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo
jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem
financí.
Nově stanoven termín splatnosti jednorázově nejpozději
do 31. března 2011.
- Obecně závazná vyhláška č. 7/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Nově
stanoven
termín
splatnosti
nejpozději
do 30. června 2011.

Vyhlašované kategorie:
- sportovní naděje (do 15 let),
- jednotlivci za sportovní úspěchy v roce 2010 (do 19
let věku včetně),
- jednotlivci za sportovní úspěchy v roce 2010 (věk 20
let a starší),
- sportovní kolektiv za sportovní úspěchy v roce 2010,
- osobnost v oblasti sportu - za mimořádné zásluhy
o rozvoj kojetínského sportu.
Kdo může být navržen na ocenění:
Do hodnocení budou zařazeni:
- v kategorii sportovních nadějí členové oddílů a klubů,
které působí na území města Kojetína (např. sportovci,
kteří dosud nedosáhli výrazného sportovního úspěchu,
ale vyvíjí příkladnou sportovní aktivitu),
- sportovci, kteří jsou členy sportovního oddílu nebo
klubu, který působí na území města Kojetína,
- za výrazné sportovní úspěchy i ostatní sportovci, kteří
mají trvalé bydliště v Kojetíně,
- sportovní kolektivy, které reprezentují sportovní kluby
působící na území města Kojetína,
- osobnosti, které se zasloužily o rozvoj sportu ve městě Kojetíně (trenéři, funkcionáři, organizátoři sport. akcí
apod.).
Návrhy na ocenění zasílejte výhradně na předepsaných
tiskopisech, které musí být řádně vyplněny. K návrhům,
které nebudou obsahovat všechny údaje, předepsané
v nominačních tiskopisech, nebude přihlíženo!
Komise pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců
Starosta města Kojetína vyhlašuje
výběrové řízení na místo
strážníka Městské policie Kojetín
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody (5 - 6/2011)
Základní podmínky: střední vzdělání s maturitní zkouškou,
splnění podmínek dle zákona 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
Termín pro podání přihlášky: do 22. února 2011 - 15 hodin
Bližší informace:
Jiří Hübner, tel.: 581 277 409, 603 157 213
e-mail: velitel@mp.kojetin.cz
úřední deska MěÚ Kojetín, www.kojetin.cz
(úřad/úřední deska)

Způsob úhrady: v hotovosti na pokladně Města Kojetína, poštovní poukázkou nebo bezhotovostně převodem
z bankovního účtu na účet města Kojetína
(číslo účtu 19-1883093339/0800 u ČS a. s.)
Platné obecně závazné vyhlášky jsou zveřejněny
na www stránkách města Kojetína a veškeré informace
o výši poplatku a způsobu úhrady, můžete také získat
na oddělení správy majetku finančního odboru města
Kojetína tel.: 581277461-3
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Rozhovor se zastupitelkou města Kojetín Jitkou Tvrdoňovou
1. Jak jste
spokojená
s výsledky
voleb?
Jsem velice spokojená, protože zvítězila
naše strana (pozn.
Kojetín
2010, nezávislí).
2. Jaký je váš úkol v zastupitelstvu?

Nyní probíhá volba do jednotlivých
komisí, ale zatím nejsem členem
žádné komise. Nejbližší je mi resort
zdravotnictví a sociálních služeb a na
řešení problémů v těchto resortech
se chci nejvíce podílet.

tuji v zastupitelstvu a snažím se je
eventuelně prosadit.

3. Baví vás práce v zastupitelstvu?
Práce v zastupitelstvu mě baví, protože se chci aktivně podílet na chodu města a částečně ho ovlivňovat.
Díky své práci zdravotní sestry se
setkávam s mnoha lidmi a poslouchám jejich názory, seznamuji se
s jejich potřebami, které pak prezen-

5. Chtěla byste v příštích volbách
povýšit? Mám na mysli třeba post
místostarostky?
Měla jsem možnost zastávat funkci
radní, ale odmítla jsem. Se svou prací zdravotní sestry jsem spokojená
a nehodlám ji měnit.
Ptali se Adam Kovařík
a Jan Palkovský, sexta GKJ

Výročí měsíce - Josef Chytil

Na měsíc únor 2011 připadá
150. výročí úmrtí významného
kojetínského rodáka Dr. Josefa
Chytila.
Josef Chytil patří do řady moravských historiků - národních
buditelů, kteří se svou činností
zasloužili o zpřístupnění moravských historických památek.
Josef Chytil se narodil v Kojetíně
9. března 1812. Vystudoval gymnázium v Kroměříži, filozofické
učiliště v Brně, vstoupil do brněnského augustiniánského kláštera,
kde studoval bohosloví. O kněžskou službu však neměl zájem,
v roce 1836 z kláštera odešel
a vstoupil do služeb Moravského
zemského výboru. Jeho znalost
jazyků, češtiny, němčiny, latiny
a italštiny mu pomohla k tomu, že
byl přijat jako praktikant morav-
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4. Hodláte kandidovat i v příštích
volbách?
Rozhodně ano.

English Corner

ské stavovské kanceláře. V roce
1841 se stal pomocníkem zemského archiváře Antonína Bočka
a po jeho smrti řídil archiv prozatímně, v roce 1855 byl jmenován
archivářem.
Dr. Josef Chytil je charakterizován
jako muž neúnavné práce a vytrvalosti, nadmíru svědomitý a kritický. Přepsal a pořídil seznamy
a rejstříky mnoha listin, důležitých pro moravské dějiny. Pokračoval v díle svého předchůdce,
archiváře Antonína Bočka a vydal
V. - VII. svazek souboru nejvýznamnějších moravských listin
„Codex diplomaticus Moravice“.
Napsal řadu vědeckých prací,
Kojetínu věnoval práci „Paběrky
z dějů kojetínských“, které vyšly
v Brně roku 1851.
Za svoji činnost a za své zásluhy
obdržel mnohá uznání a vyznamenání. Byl jmenován čestným
doktorem univerzity v Jeně, dopisujícím členem Královské společnosti věd v Praze, obdržel zlatou medaili za edici Moravských
zemských desek, císař František
Josef I. ho vyznamenal zlatým
záslužným křížem.
Dr. Josef Chytil zemřel v Brně
10. února 1861. Původně byl pohřben na starobrněnském hřbitově, v roce 1909 byl hrob přenesen na brněnský Ústřední hřbitov,
nedaleko hrobů dalších významných osobností našeho národa.
řez

Since I’m a new father, I’ve been
thinking about what makes a good
father. I like the way this poem
says it.
What Makes a Dad
- Author Unknown God took the strength of a mountain,
The majesty of a tree,
The warmth of a summer sun,
The calm of a quiet sea,
The generous soul of nature,
The comforting arm of night,
The wisdom of the ages,
The power of the eagle’s flight,
The joy of a morning in spring,
The faith of a mustard seed,
The patience of eternity,
The depth of a family need,
Then God combined these qualities,
When there was nothing more to add,
He knew His masterpiece was complete,
And so,
He called it ... Dad
unknown (an’nəun) - neznámý
strength (streŋθ) - síla
majesty (‘mædZəsti) - majestát
warmth (wo:rmθ) - teplo
generous (dZnərəs) - štědrý
comforting (‘kamfərti:ŋ) - utěšující
wisdom (‘wizdəm) - moudrost
faith (feiθ) - víra
seed (si:d) - semeno
patience (peiSəns) - trpělivost
eternity (i’tə:niti) - věčnost
depth (depθ) - hloubka
add (æd) - přidat
masterpiece (‘ma:stəpi:s) - mistrovské dílo
Jay Davis
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Kroměřížská dráha, o. s. informuje
Vážení občané,
NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO vyhlásila dne 30. listopadu 2009,
pod patronací přítele železniční
historie a televizního rozhlasového moderátora Dr. Václava Žmolíka, veřejnou sbírku na opravu
a zprovoznění parní lokomotivy
464.202 „Rosnička“.
Parní lokomotivy řady 464.2 dodala Československým státním drahám (ČSD) lokomotivka Škodových
závodů v Plzni (tehdy Závody V.
I. Lenina Plzeň) v roce 1956. Lokomotivy byly nakonec vyrobeny
pouze dvě a staly se posledním
typem parních lokomotiv vyrobených pro ČSD. Lokomotiva 464.202
byla v počátku svého provozu nasazena na vozbu osobních vlaků
z Jihlavy do Brna, Znojma a Prahy.
Později sloužila na tratích z Brna do
Přerova a České Třebové. Od roku
1972 se jejím mateřským depem
stala Olomouc a jezdila zde na tratích do Krnova a Nezamyslic.
V roce 1974 byla lokomotiva předána do sbírek Národního technické-

ho muzea (NTM), které ji převezlo
do svého depozitáře v Čelákovicích. V roce 1980 byla převezena
do lokomotivního depa v Nymburce. Zde byla uvedena do vystavovatelného stavu jako neprovozní
exponát NTM. Představila se například v září 1980 na výstavě v Liberci konané u příležitosti ukončení
parního provozu na tratích ČSD. V
osmdesátých letech ji převzalo do
své péče lokomotivní depo Olomouc, kde byla po náročné opravě
v červnu 1993 zprovozněna. V roce
2009 skončila životnost lokomotivního kotle a je zapotřebí jeho roz-

sáhlá renovace. Náklady na všechny potřebné práce budou hrazeny
z právě vyhlášené finanční sbírky.
Po opravách bude lokomotiva sloužit k vedení zvláštních parních vlaků při nostalgických jízdách a připomínat historii železniční dopravy
v českých zemích.
Pomoci můžete i vy, a to svým
finančním příspěvkem: na číslo účtu 215592525/0300 u ČSOB
Přerov nebo Dárcovskou SMS
prostřednictvím
Fóra
dárců
ve tvaru: DMS ROSNICKA na číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč.
Rostislav Komačka

Anketa - plesová sezóna
1) Chodíte pravidelně (každým rokem) na plesy?
2) Chystáte se letos na nějaký/é ples/y?
3) Co se vám na plesech líbí nejvíce?
4) Co od plesů očekáváte?
Marek Lalošák

1) Ano.
2) Na gymplácký
ples a taky na dračí ples.
3) Na plesech je
super ta zábava…
4) Očekávám to, že
si dobře zatančím
a potkám spoustu známých.
Žaneta Volková
1) Jo chodívám,
jenže teď dlouho
nepůjdu.
2) Letos ne, protože odjíždím do
Anglie.
3) Líbí se mi určitě ta společnost.
4) Očekávám to, co asi každý…
pobavit se.

Tereza Kupčíková
1) Ano, chodívám.
2) Ano, na ples maturantů GKJ.
3) To, že se pobavím a zatančím si.
4) Jako každý - zábavu a to, že potkám spoustu známých.

Jakub Lorenc

z GKJ.

1) Jasně.
2) Určitě na ples
maturantů.
3) Kvalitní hudba,
tanec a přátelé.
4) Doufám, že potkám všechny své
staré
spolužáky

David Korec

1)
Samozřejmě,
chodím…
2) Ano, chystám se
na oba plesy gymnázia a pár dalších
plesů se určitě také
najde.
3) Líbí? Asi to, že
si můžu zatančit se svou přítelkyní.
(smích)
4) Těším se na to, že na plese potkám
spoustu svých přátel a pobavím se.

Ptali se Dominika Fidrová
a Adam Buriánek, sexta GKJ
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Anketa - Obec přátelská rodině
Kojetín se v roce 2010 zúčastnil soutěže „Obec přátelská rodině“, jejímž cílem je motivovat města
k větší podpoře rodin a prorodinných akcí. Kojetín získal krásné 1. - 2. místo
a byly mu tak přislíbeny vysoké dotace na rozvoj volnočasových aktivit.
Šárka Apoleníková a Barbora Štulajterová ze zdejšího gymnázia se vydaly do ulic a ptaly se
kojetínských obyvatel na názory týkající se této soutěže.
Otázky zněly:
1) Víte, že Kojetín zvítězil v soutěži „Obec přátelská
rodině“?
2) Co na to říkáte?
3) Jaké akce vám v Kojetíně chybí?
4) Co vám v Kojetíně pro děti chybí?
Olga Trefilová

1) Ano, měli jsme
tam paní ředitelku.
2) Já myslím, že je
to perfektní.
3) Myslím si, že
akcí je tu dost.
4) Pro děti tady
podle mě chybí ještě jedno nové hřiště.
Dagmar Juřenová
1) Ano.
2) Překvapilo mě to, ale je pravda, že
vzhledem k věku mých dětí nemám
přehled o akcích pro děti, které město pořádá.
3) Tady v Kojetíně mi hlavně chybí
kino. Myslím, že jiných kulturních
akcí je tady dost i pro děti i pro
dospělé, ale jak říkám, kino mi tu
chybí.
4) Když byly moje děti malé, chyběla mi tu hlavně dětská hřiště,
ale myslím si, že nyní je situace
lepší.

Jarmila Žigmundová
1) Ne
2) …
3) Pro starší je tu
akcí dost.
4) V Kojetíně mi
chybí víc akcí pro
děti.
Jan Palička

1) Ano
2) Je to fajn, ale nemám o této soutěži
další informace.
3) Myslím, že Kojetín pořádá dost
akcí.
4) Pro děti bych
chtěl nové hřiště a hlavně fontánu:-)
Michal Bertok

1) Ne
2) …
3) Postrádám v Kojetíně pořádné „akcičky“.
4) Děti nemám, tím
pádem mi tu pro ně
nic nechybí.

Pavla Junaštíková
1) Ne.
2) …
3) V Kojetíně mi
nic nechybí, podle mého názoru je
tu dost kulturních
a společenských
akcí a s nimi jsem
naprosto spokojená.
4) Když byly mé děti malé, tak mi
tady chybělo hlavně hřiště, oplocené pískoviště a více přechodů
pro chodce. Taky jsem nespokojená s chodníky, které jsou neustále znečištěné, hlavně psími
výkaly.
Marek Lalošák

1) Nevím
2) …
3) Nechybí mi tady
nic. Líbí se mi rockové akce, které
jsou v Kojetíně pořádány.
4) Kdybych měl
děti, chtěl bych pro ně ještě jedno
sportovní hřiště.

Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín
vyhlašují

19. ročník Přehlídky
amatérských divadelních souborů
DIVADELNÍ KOJETÍN 2011
který se uskuteční v sále Sokolovny Kojetín ve dnech
15. - 20. března 2011
V rámci divadelního festivalu se letos poprvé uskuteční

KOJETÍNSKÝ HERECKO - DRAMATURGICKY VÝTVARNÝ
SEMINÁŘ
v termínu
17. - 20. března 2011

Neseďte doma, seďte v divadle aneb Přijďte podpořit ochotníky!
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Došlo do redakce
Krátká zpráva
o činnosti Sboru
dobrovolných hasičů
Kojetín za rok 2010
Dne 14. ledna 2011 proběhla za
účasti starosty města Jiřího Šírka výroční valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů v Kojetíně, na
níž se hodnotila činnost sboru, co
by občanského sdružení i činnost
zásahové jednotky, jakožto orgánu
zřizovaného městem. Jako každý rok, i v roce 2010 pořádal Sbor
dobrovolných hasičů Kojetín mnoho
spolkových akcí, Hasičský večírek,
výstavu betlémů, soutěž „O hodový
koláč“, zúčastnil se hasičské pouti,
zajišťoval asistenční služby při konání Kojetínských hodů, organizoval
požární hlídky při kulturních akcích
a mnoho jiného.
Hlavní naší náplní je ale stále činnost zásahové jednotky, jejíž pomoc se osvědčila i v roce 2010, obzvláště při řádění různých živelných
pohrom v našem městě. V měsíci
lednu a únoru to byly sněhové přívaly, zásahy směřovaly především
k odklízení sněhu ze střech, kde hrozilo bezprostřední ohrožení zdraví
obyvatel a jejich majetku. V květnu
a červnu to byly dvě povodňové
vlny na řece Moravě, která dvakrát zaplavila níže položené části
města a do toho série přívalových
dešťů, které opakovaně ohrožovaly severozápadní část města několika přívalovými vlnami. Činnost
jednotky spočívala v monitorování
vodních toků a ve varování obyvatelstva, stavění ochranných hrází
z pytlů s pískem, zatěsňování vchodů
a stavebních otvorů na ohrožených

domech, evakuaci majetku a zásobování obyvatel v zaplavených ob-

lastech, někdy dokonce i v evakuaci obyvatel samotných, a to přímo
vynášením z budovy, např. v areálu
zaplaveného fotbalového stadionu.
Následně probíhalo čištění komunikací, čerpání vody ze studní a sklepů, odčerpávání vodních lagun na
území města. Série přírodních po-

hrom byla završena větrnou smrští,
která se večer 12. června 2010 prohnala Kojetínem, polámala mnoho
stromů, poškodila veřejné osvětlení, rozvody elektrické energie
a mnoho střech, na sídlišti Sever
jich dokonce z několika panelových
domů doslova strhla a tím zničila
i mnoho motorových vozidel na přilehlých parkovištích. Činnost naší
jednotky spočívala v odstraňování
následků, zprůjezdnění komunikací,
zajištění střech a odstraňování trosek. Jinak jsme se v průběhu roku
zúčastnili mnoha dalších zásahů,
požárů i technických pomocí, konkrétně to bylo 6 požárů, 13 zásahů
při povodni, 6 zásahů při živelných
pohromách, 1 technická havárie,
2 taktické cvičení, 1 prověřovací
cvičení, 2 pohotovosti na stanici,
1 planý poplach, 46 technických
pomocí, v součtu tedy celkem
78 zásahů za rok 2010.
Na řešení mimořádných událostí se
jednotka připravuje
konáním pravidelné
odborné přípravy
v oblastech požární
taktiky, první pomoci, práce ve výšce,
nácvikem postupů
z bojového a cvičebního
řádu,
účastí na taktických
a
prověřovacích
cvičeních. Členové jednotky zvyšují
svou fyzickou kondici nejen při disci-

plínách požárního sportu, ale i při
specializovaných soutěžích o tzv.
Železného hasiče. Rok 2010 byl po
stránce zásahů opravdu velmi pestrý a obsáhlý, členové jednotky byli
nuceni obětovat mnoho ze svého
volného času na úkor svých rodin
i svého soukromí, oceněním jim však
bylo uznání těch, kterým pomohli.
Ani oficiální místa ovšem nezapomněla ocenit činnost odhodlaných
a vyškolených dobrovolníků, poděkování vyslovil bývalý i současný starosta města, jednotku
ocenil děkovným listem i hejtman
Olomouckého kraje Martin Tesařík a generální ředitel HZS ČR
Miroslav Štěpán. Velikou poctou
bylo osobní setkání členů jednotky
s prezidentem republiky Václavem
Klausem v Olomouci, který dobrovolným hasičům poděkoval za
obětavou činnost při květnových
a červnových povodních.
Věřme, že rok 2011 bude na nežádoucí události klidnější a dobrovolní hasiči zůstanou tentokrát více jen
u výcviku, pokud však bude realita jiná, jsme připraveni a odhodlaní opět pomoci všem, kteří budou
naši pomoc potřebovat - občanům
i městu Kojetínu.
Pavel Baďura,
zástupce velitele SDH Kojetín
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Došlo do redakce
Naše doba
s vědomím jógy
Přemýšleli jste někdy o tom, co je
to zdraví? Je to jen pocit, že vás nic
nebolí? Zdraví je definováno jako
stav fyzické emocionální a psychické harmonie s okolím, v němž
žijete. Psychika většinou rozhoduje
o tom, jak zdravé bude tělo. Zdraví je harmonie vztahů vědomí, těla,
skutků, chování a prostředí. Stres
vyvolává fyziologické pochody v organizmu, které negativně ovlivňují
nervovou soustavu. Projevy jako je
úzkost nebo strach se mohou začít
usazovat v těle, časem se objeví
únava, vyčerpání nebo podlomení

Komplexní dekongestivní terapie v Centru
žilní chirurgie Kojetín
Na XIV. lékařském
semináři,
který
se konal koncem
listopadu
2010
v prostorách sokolovny, jsme seznámili kolegy lékaře
a zdravotnické pracovníky s novinkou, kterou nabízíme od ledna
letošního roku v Centru žilní chirurgie. Touto novinkou je komplexní dekongestivní terapie.

Komplexní dekongestivní terapie
(CDT) zní velice složitě, přitom
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imunity, časté bolesti hlavy a zad,
virózy, nachlazení a organismus
dává najevo, že se něco děje.
Žije-li člověk dlouho v nerovnováze, nemoc sílí. Každý má právo
zacházet se svým zdravím podle
svého, zdraví máme jen ve svých
rukou. Často říkáme: „Nemám čas
na jídlo, natož na cvičení, nemám
čas na přátele a vůbec ne na sebe.“
Poměr mezi prací, volnem a spánkem by měl být vyrovnaný. Zkuste
se vydat na krásnou cestu poznávání se sebou v hodinách jógy.
Jógu lze chápat jako výbornou prevenci některých onemocnění, jako
způsob mírnění stresu a napětí.
Hledá-li člověk prostředky, jak být
uzdraven, musí vyhledat lékařskou
můžeme zjednodušeně říci, že se
jedná o redukci otoků na lidském
těle, které vznikají z různých příčin, souvisejících se životním stylem, obezitou, ale mohou vznikat
i po úrazech, těžkých nemocích
či lékařských zákrocích. Cílem
komplexní dekongestivní terapie je především podpora dosud
zachované resorpční schopnosti
mízního - lymfatického systému
a podpora jeho transportní funkce, protože právě špatně fungující
lymfatický systém je velmi častou
příčinou vzniku otoků. Následným
úkolem a cílem je udržení dosažené redukce objemu otoků pomocí
kompresivního bandážování a návleků.

Komplexní dekongestivní terapie
se jako celek skládá z několika
metod. Jsou to manuální lymfodrenáže, přístrojové lymfodrenáže, vakuově kompresní terapie
a lymfo-taping. Propojení a návaznost všech těchto metod terapie je velmi důležité pro úspěšnou
redukci edémů a zlepšení stavu

péči a jógu brát jako pomocníka.
Při mnoha různých onemocněních
je možné cvičit a vynechat pozice, které by danou nemoc mohly
zhoršit. Na toto omezení cvičitelky
upozorní. Naučíte se dýchat způsobem, kdy přijímáte do těla větší
množství energie a tu dovedete ke
každé buňce organizmu. Koncentrací a soustředěnou myslí dokážete
mysl vyčistit, dechem dodáte energii, necháte je plynout pozicemi
a věnujete si čas, který si zasloužíte. Ať je jóga vaší příjemnou průvodkyní!
Cvičíme v sále Vzdělávacího
a informačního centra vždy v úterý od 17 do 19 hodin.
Alena Flegelová

pacienta.
Samozřejmou a nedílnou součástí
této léčby otoků je aktivní přístup
pacienta, bez kterého lze jen stěží dosáhnout dobrých výsledků.
Komplexní dekongestivní terapii
vždy provádí jen profesionálně
proškolení lymfoterapeuté, kteří
se při léčbě řídí výsledky vyšetření
a pokyny vyšetřujícího lékaře. Komplexní dekongestivní terapie se indikuje při problémech lymfatického
systému, při žilní nedostatečnosti
a také při redukci množství tuku
v těle. Dalším užitím může být preventivní péče v podobě celkové
detoxikace organismu či pouhá regenerace po náročných fyzických
výkonech. Má využití a dobrý efekt
i po kosmetických a plastických zákrocích či při hojení velkých jizev.
Komplexní dekongestivní terapie
se stává v současném přetechnizovaném a psychicky náročném životě mnohých z nás součástí péče
o své zdraví a zlepšení svého životního stylu.
Jiří Finger
Pavel Matoušek
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Rubrika zdraví - 1. díl
Masáž potěší tělo
i duši…
Stres, napětí, únava a neustálý
spěch… známe je všichni. Negativně se podepisují na naší fyzické
i psychické pohodě. Přinášíme
vám proto zajímavý tip, jak s nimi
účinně bojovat. Prozradili nám ho
v rehabilitačním RELAX CENTRU
Kojetín...
Receptem, jak pečovat o své zdraví
a zároveň i dobrou náladu, je procedura, jejíž léčebné účinky jsou
známy již ze starověku. Dokáže
utlumit či úplně zbavit naše tělo bolesti, uvolnit jej, dodat nám energii.
Za tím vším stojí masáž. Tento „léčivý dotyk“ vám navíc dokáže vrátit
úsměv na tvář a ztracenu psychickou pohodu, protože na masáži se
nepřemýšlí, ale relaxuje a odpočívá. Vyzkoušet můžete z rozmanitého množství zdravotních i relaxačních masáží: klasickou, sportovní,
relaxační,
aromaterapeutickou,
manuální lymfodrenáž, medovou,
reflexní masáž plosek nohou nebo
masáž horkými lávovými kameny.
„Zdravotní masáž je určena jak pro
pacienty, kteří trpí permanentními
bolestmi, tak i pro ty, kteří se ráno
probudí se ztuhlým krkem a potřebují napravit. Dopřát si ji však může
i ten, který se cítí dobře, ale chce
jen předejít bolestivým stavům pohybového aparátu,“ uvádí paní Leona Deutschelová, fyzioterapeutka
a majitelka rehabilitačního RELAX
CENTRA v Kojetíně, která pokračuje: „Za pomoci širokého komplexu
hmatů a technik se snažíme našim
klientům ulevit a pomoci právě od
bolesti.“ Zdravotní masáže jsou
buď celotělové, které trvají 60 mi-

„Masážní prostory musí dýchat
pohodou a klidem,“ uvádí Leona
Deutschelová

nut nebo částečné. Jde
o třicetiminutové masáže celých zad, anebo
krku a šíje, které trvají
jen 15 minut. Tyto dva
kratší typy masáží mohou být podle přání klienta cíleny i na horní
a dolní končetiny. Ti, kteří si některou z masáží
rozhodnou dopřát jistě
ocení, že jejich ceny se
pohybují v příznivých
cenových
hladinách
Masáže zad v rehabilitačním RELAX
za masáž celého těla.
CENTRU Kojetín
Mezi zdravotní masáže
spadá také masáž sportovní, která je třeba si vyhradit 30 minut.
uvolňuje svaly po namáhavém vý- Daleko více než zdravotní masáže
konu. Ty jsou ovšem určeny sku- jsou vyhledávané relaxační masátečně spíše pro aktivní sportovce že. Velice žádanou je dnes masáž
a nikoli pro relax.
horkými lávovými kameny, která
Na tomto místě nesmíme opome- má své kořeny na Havaji a využívá
nout ani manuální lymfodrenáž i prvků čínské medicíny. Jedná se
a reflexní masáž plosek nohou. o jednu z nejpříjemnějších masáží
„Manuální lymfodrenáž je spíše a nahřáté kameny navrací tělu sílu,
takovým jemným hlazením, a to odstraňují neklid a stres. Pokud se
v místech, kudy vedou lymfatic- rozhodnete ji vyzkoušet, připravte
ké cévy a uzliny. Jejich úkolem je se na 90 minut dokonalého odpozbavovat tělo škodlivých látek. My činku.
se jemným, ale cíleným masážním Příkladem detoxikační masáže je
pohybem, snažíme lymfu aktivovat masáž medová. „Med je aplikován
a dosáhnout odplavení drenážové na záda, ovšem může být nanášen
tekutiny z těla ven,“ vysvětluje prin- i na klouby. Poté je vmasírován do
cip této detoxikační procedury Le- pokožky a po chvíli, která u každého
ona Deutschelová. A jak poznáte, trvá jinak dlouho, začne vaše kůže
že lymfodrenážní systém vašeho vylučovat na povrch těla med s totěla je zanesený toxickými látkami xiny nebo spíše bílou či šedou hmoa funguje proto nedostatečně? „Pro- tu, která je na závěr pečlivě omyta,“
jevy této dysfunkce jsou především vysvětluje princip této třicetiminutootoky končetin, břišní dutiny, víček, vé procedury Leona Detschelová.
ale také akné, celulitida a svévolné Je prokázáno, že i vůně umí léčit
přibírání na váze,“ doplňuje fyziote- a uvolňovat! Při aromaterapeuticrapeutka. Manuální lymfodrenáž se kých masážích se používají v reprovádí 60 minut.
habilitačním RELAX CENTRU čistě
Věděli jste, že každý orgán má na přírodní bylinné extrakty, které půvašem chodidle svůj bod? A prá- sobí blahodárně nejen na fyzický,
vě masírováním příslušného místa ale i psychický stav člověka. Silice
příznivě ovlivní fungování daného kombinované s masáží pomohou
orgánu a je možné i takto ulevit od uvolnit stres a napětí, přináší úlevu
bolesti. K tomu účelu slouží reflexní při bolestech nejčastěji zad nebo
masáž plosky nohou, a to na čistě krční páteře. „V kombinacemi s aropřírodní bázi bez asistence léků ma lampami, které jsou rozmístěny
a injekcí. „U tohoto typu masáže po celém našem centru, jsou harbych zdůraznila skutečně nutnou monizováni nejen ti, kteří proceduodbornost terapeuta, který vám ma- ru podstupují, ale i všichni příchozí
sáž plosky provádí. Neodborným klienti,“ doplňuje závěrem fyzioterapřístupem se vám lehce může stát, peutka.
že masáž může proběhnout konLeona Deutschelová,
traindikačně,“ upozorňuje Leona
rehabilitační RELAX CENTRUM
Deutschelová. Na tento typ masáže
Kojetín
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Mateřská škola Kojetín
Leden v Mateřské škole
Kojetín
Jako mávnutím kouzelného proutku jsme se 31. prosince o půlnoci
přehoupli do nového kalendářního
roku 2011. A hned zkraje ledna po
návratu z prázdnin jsme v obou MŠ
přivítali „Kašpárka“ s maňáskovou
pohádkou, kterou zahrály dětem
učitelky, ale také za námi přijeli herci z Olomouce s pohádkovým představením „Pračlovíček“.

Předškolní vzdělávání
v MŠ Kojetín
Leden v mateřské škole je pro naše
předškoláky vždy přelomový měsíc.
Nejstarší děti se chystají za doprovodu svých rodičů k zápisu do prvních tříd na obou základních školách.
Ten letošní se uskuteční ve dnech
2. a 3. února 2011. Co vše ale předchází tomu, než od nás děti odejdou
do ZŠ?
Od roku 2003 pracujeme dle školního
vzdělávacího programu „Hrou a pohybem ke zdraví“, jenž vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání. Od prvního
vstupu do naší MŠ úsilí pedagogů
směřuje ke společnému cíli: aby si děti
během docházky do mateřské školy
osvojily základy klíčových kompetencí
(kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální...), které
jsou důležité pro další systematické
vzdělávání dítěte ve škole. Samozřejmě, že dítě není schopno obsáhnout
celý soubor kompetencí. Je to jakýsi
„ideál“ a není to ani smyslem naší práce. Víme ale, kam směřovat a oč usilovat, o co se v naší práci snažit. Každé dítě je totiž originál a proto musíme
respektovat psychosociální podmínky,
které jsou také součástí našeho vzdělávacího programu. Snažíme se, aby
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Od středy 12. ledna děti z oddělení „Rybiček“, „Pastelek“, „Sluníček“
a „Koťátek“ začaly s tříměsíčním
programem saunování spojeném
s rehabilitačním cvičením. Jedenkrát týdně navštěvujeme rehabilitační centrum na Poliklinice v Kojetíně, kde mají děti možnost vyzkoušet saunu a po sanování probíhá
rehabilitační program zaměřený na
zlepšení celkové fyzické kondice
dětí (dechová cvičení, cvičení na
míčích atd.) pod vedením zkušených fyzioterapeutů. Tento program
potrvá do konce března.
18. ledna děti z předškolních oddělení přijaly pozvání od žáků školní
družiny pod vedením vedoucí vychovatelky Alice Stonové na pohádku „Mrazík trochu jinak aneb
Reklamu najdeš všude“. Parodicky laděná pohádka se našim dětem
velmi líbila. Děkujeme za pozvání
a těšíme se na další představení,
které si pro nás děti pod vedením

vychovatelky Alice připraví.
25. leden byl pro děti z předškolních
oddělení opět velkým zážitkem. Zúčastnily se sportovního dopoledne
v tělocvičně na ZŠ Svat. Čecha pod
názvem „Zimní olympiáda“. Děti
dostaly kartičky a svoji zdatnost
prokazovaly v různých disciplinách:
lezení po žebřinách, chytání rybiček
na udici, skákání na rehabilitačních
míčích atd. Na stanovištích dětem
ochotně pomáhali žáci ZŠ, za splnění úkolu dostaly do svých kartiček tiskátka. Na závěr byly všechny
děti odměněny malou sladkostí. Ve
škole se nám líbilo a poděkování
patří všem, kteří se na programu
pro nás podíleli.
A co nás čeká v únoru? Těšíme se
na saunování, na další divadélko
a hlavně na konec února, kdy pro
děti chystáme v obou MŠ již tradiční
karneval, při kterém děti předvedou
své masky, všichni si zatančí a zahrají soutěživé hry. vedení školy

se děti u nás cítily dobře a spokojeně.
Těší nás, že po posledním průzkumu
mezi rodiči k nám naprostá většina
dětí chodí ráda. Možná ráno ukápne
slza při loučení s maminkou, to je přirozené, ale častěji řešíme situace, kdy
dítě od nás odchází s pláčem, protože
se mu ještě nechce domů, musí toho
ještě přeci tolik dokreslit a pohrát si
a maminka přišla brzo! A koneckonců,
vizitkou naší práce je i to, že ačkoliv
jsou ve městě i jiná předškolní zařízení, máme letos v MŠ nejvyšší počet
dětí za posledních deset let a od září
od nás odešly pouze tři děti.
Pokud zmiňuji psychosociální podmínky, je třeba zmínit i nutnost respektování potřeb dětí a tzv. individuální přístup k dítěti. Samozřejmě, že
těžko lze srovnávat možnosti jiných
MŠ, kam dochází 10 dětí. V našem
případě je to někdy i 24 dětí ve třídě, nicméně je nutno podotknout, že
máme plně kvalifikovaný a aprobovaný sbor zkušených pedagogů, jež jsou
připraveni pracovat s takto početnou
skupinou dětí, máme skvělé materiální zázemí a po rekonstrukci školní
zahrady na Masarykově náměstí i dvě
moderní školní hřiště.
Práce pedagoga je náročná, mateřská škola je první “cizí“ prostředí, do
kterého se většinou dítě v období kolem svých tří let věku ze své rodiny dostává. Cizí prostředí, plno neznámých

lidí, cizí autorita... Jsme většinou také
první, kdo jsou schopni zaznamenat
a upozornit, pokud je vývoj dítěte nějak
odlišný od vrstevníků. Učitelka si musí
ale vždy poradit, musí být odborník,
jednat profesionálně a taktně. Není to
jednoduché. Proto je třeba ještě zmínit
i dlouhodobé finanční podhodnocení
této práce.Vždyť ty začínající učitelky
v MŠ mají jen přibližně polovinu průměrné mzdy, a to bez ohledu na to,
jestli je ve třídě 10 nebo 24 dětí.
O to víc je pak si třeba uvědomit, že
tuto práci lze opravdu dělat jen, když
je to s láskou a „musí to bavit“.
Co dodat na závěr? Nechci vyzvedávat naši práci na úkor hanění jiných
mateřských škol, každý pracuje dle
svých možností, podmínek a troufám
si tvrdit, že snad i dle svého nejlepšího
svědomí. A každý z rodičů má právo
si pro své dítě tu správnou mateřskou
školu vybrat.
Proto pro veřejnost chystáme v březnu opět den otevřených dveří, všichni zájemci jste srdečně zváni. Přijďte
se podívat, v jakém prostředí s dětmi
pracujeme, seznámit se se vzdělávacím programem a také se pobavit do
naší výtvarné dílny. Termín bude včas
upřesněn.
A těm našim budoucím školáčkům
přejeme bezproblémový zápis do základní školy!
Ivana Krčmařová
ředitelka MŠ Kojetín
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Školní projekt
Dveře do 21. století
Je to náš projekt v rámci známých
šablon. Tento program ministerstva
školství podporuje rozvoj vybraných oblastí vzdělávání. Jednou
ze sedmi vyhlášených je okruh zaměřený na preventivní programy
určené celým kolektivům tříd. Jeho
smyslem je hlubší poznání vnitřních
vazeb kolektivu a pomoc při řešení případných kritických jevů. První

lekce určené pro naše šesté třídy
se uskutečnily v úzké spolupráci s DDM Kojetín (poskytl vhodné
prostory pro celodenní program)
pod vedením lektora Jiřího Beníška v pondělí 10. ledna 2011 (6.A)
a v úterý 11. ledna 2011 (6.B). Škola díky tomuto programu získala velice cenné informace, které mohou
vyučující prakticky využít v další
práci s těmito žákovskými kolektivy.
Přinášíme několik dokumentárních
snímků z těchto aktivit.
vedení školy

Jedete lyžovat?
Potřebujete půjčit
lyžařskou nebo
snowboardovou
výzbroj?
SRPŠ při ZŠ nám. Míru 83
půjčuje

lyžařskou
a snowboardovou
výzbroj.

Cena za komplet
je od 50 do 80 Kč za den.
Bližší informace
můžete získat přímo
na telefonním čísle
731 483 561
nebo na webu školy
www.zskojetin.cz

Vánoční turnaj
ve volejbalu
Tradiční volejbalový turnaj amatérských týmů Kojetína se uskutečnil
závěrem roku 2010 v tělocvičně
naší školy, která je organizátorem
této sportovní soutěže. Souboje pěti
týmů dokázaly pobavit všechny zúčastněné. Na palubovce se setkala
družstva Policie České republiky,
Gymnázia Kojetín (studenti i učitelé) a naší školy (1. i 2. stupeň).
Vítězem tohoto ročníku se stali reprezentanti kojetínského oddělení
Policie ČR, stříbrnou pozici vybojovali vyučující místního gymnázia
a bronz získali učitelé (většinou uči-

telky) 2. stupně naší školy.
Odměnou všem účastníkům byla
velice příjemná atmosféra posledního sportovního odpoledne v roce.
Blahopřejeme vítězům i všem
účastníkům a přejeme mnoho dalších úspěchů nejen ve sportu.
Zdeněk Šípek

Pojedeme na lyže
a snowboardy
Škola připravila pro naše žáky
7. tříd lyžařský a snowboardový výcvikový kurz v Kunčicích pod Kralickým Sněžníkem. Rodiče si mohou
prohlédnout snímky z webové kamery umístěné na jednom ze svahů
lyžařského areálu. Jsou dostupné
na adrese www.skikuncice.cz . Přejeme všem účastníkům kurzu příjemně prožitý týden a bohaté zážitky z pobytu v netradičním prostředí
moravských hor. Instruktorům potom vzorné žáky a šťastnou cestu
zpět domů do hanácké roviny.
vedení školy

Výroba dárků pod stromeček žáky 4. tříd

foto: Iva Trefilková
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Turnaje ve florbalu
Žáci Základní školy Svatopluka
Čecha se účastnili třech turnajů ve
florbalu - v Tovačově, Němčicích
a v Nezamyslicích. Vždy se umístili
na 1. místě.
Blahopřeji a děkuji za reprezentaci
školy.
Olga Odehnalová

Jak jsme hráli divadlo...

Základní umělecká škole Kojetín informuje
Aktivity ZUŠ Kojetín
Máme za sebou první pololetí
školního roku. I to letošní bylo,
stejně jako v předchozích letech,
plné aktivit jak žáků, tak i učitelů naší školy. Konaly se besídky
v sále ZUŠ, učitelé i jejich žáci se
několikrát zapojili do kulturního
dění města, svými hudebními vy-
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stoupeními na vernisážích výstav,
pořádaných Městským kulturním
střediskem Kojetín v galerii VIC
Kojetín. V listopadu naše škola
pořádala koncert vynikajícího klavíristy, profesora pražské konzervatoře, Tomáše Víška. Na začátku
adventu měli možnost návštěvníci
slavnostního rozsvícení vánočního stromu slyšet na Masarykově
náměstí vystoupení školního dechového orchestru. Ten pracuje
již třetí rok pod vedením Libora
Žabenského. A že jsou naši malí
muzikanti stále lepší a lepší mohli
potvrdit všichni, kteří je slyšeli nejen zde na náměstí, ale i při Mikulášském vyhrávání. Tato akce
se uskutečnila poprvé a představil
se na ní nejen školní orchestr, ale
i mnoho dalších žáků naší školy.
Na konci roku 2010 se sál kojetín-

ské Sokolovny rozezněl převážně tóny vážné hudby. Interprety
těchto předvánočních koncertů
jsou po mnoho let učitelé základní
umělecké školy. Ti spolu se svými
hosty připravují příjemný hudební zážitek všem, kteří si v tomto
adventním čase najdou chviličku a tento koncert navštíví. Tolik
z doby nedávno minulé a protože se nám pomalu otevírá druhá
polovina školního roku, zveme
všechny na další akce naší školy.
Uskuteční se další besídky, absolventský koncert, květnový koncert
souborů a komorní hry, vystoupení dechového orchestru a mnoho
dalších plánovaných akcí, o nichž
budeme podrobněji informovat.
Petr Vacek
ředitel ZUŠ Kojetín
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Gymnázium Kojetín
Vánoční akademie
dopadla na výbornou
Na datu 22. 12. 2010 by si „pochutnal“ každý numerolog, ale
snad byli spokojeni i všichni žáci
a učitelé Gymnázia Kojetín. Nejen
proto, že o den později začínaly
vánoční prázdniny, ale hlavně se
konala tradiční akademie - jeden
z mezníků naší práce ve školním
roce. Možnost prezentovat výsledky zájmové činnosti a ocenit studijní úspěchy našich žáků je nenahraditelná. Bezprostřední reakce po akci jsou vždy pozitivní. To,
co se nepodařilo, je zřejmé, ale diplomaticky a pedagogicky vzato je
třeba spíše chválit. Chvalme tedy
a nedostatky si nechme pro sebe
jako poučení do budoucna.
Uvádění se tentokrát zhostila trojice „nováčků“, byla to jejich premiéra - Petra Procházková, Dominika
Fidrová a Honza Skalík. Jako první
uvedli vystoupení komorního sboru Prima nota. Protože nelze vy-

jmenovat vše, co se prezentovalo,
uvedeme pouze stručný výběr. Ze
sborového vystoupení určitě stojí
za zmínku píseň od skupiny Beatles Here Comes The Sun. Slunce
není nikdy dost a v zimě zvláště.
K nacvičení písničky vedla mimo
jiné i skutečnost, že jsme si v roce
2010 připomněli 50 let od založení kapely. Písní Merry Christmas
jsme si pak ovšem ještě připomněli smutnější výročí - 30 let od
zavraždění J. Lennona. V hudební
části pak následovalo opět strhující vystoupení Bětky Küchlerové
s klavírním doprovodem našeho
absolventa Lubora Horáka. Je
potěšitelné, že se mnozí z našich
žáků vracejí tzv. na místo činu.
Klára Ligurská nás svým předne-

sem upozornila na osudové souvislosti kolem vraždy J. F. Kennedyho - také to bylo vloni 50 let
od jeho zvolení nejmladším presidentem USA. Následovala opět
hudba. Té bylo i tentokrát více
než dost, a tak alespoň telegraficky. Marek Raclavský přednesl

Mozartův Turecký pochod, prima
a tercie hromadně zazpívaly vánoční písně, ruštináři pak i scénicky předvedli tři „kousky“ v originále. Žáci specializace na hudební
výchovu nás zavedli do Jižní Ameriky zpěvem i stylovým rytmickým
doprovodem písní Guantanamera
a Un poquito cantas. Dáša Nosálová zase nezklamala a její sólový
vstup s kytarou patřil samozřejmě

lady maturanti ze 4. ročníku. Jsme
rádi, že po delší odmlce máme na
škole tanečníky z kroměřížského
klubu Gradace. Do primy chodí
Daniel Sucharski a do 1. ročníku
Jana Dostálová. Oba si přivedli
jako hosty taneční partnery Nikolu Kočnarovou a Jana Kotka
a ve dvou vstupech předvedli standardní a latinskoamerické
tance. Nemůžeme zamlčet, že

Jana se svým bývalým tanečníkem získala řadu ocenění a největším jejich úspěchem je 1. místo
v mistrovství ČR za rok 2010. No
a když se můžeme pochlubit, tak
určitě musíme zmínit ještě jedno
„mistrovské“ vystoupení. Honza
Krčmař totiž žongloval s revolvery
a taky střílel. Samozřejmě slepými.
V žonglování je 2. vicemistrem Evropy za rok 2009. Potom předvedl
trikové lasování a v tom je ještě

k zážitkům. Hudební závěr pak
patřil bratrům Radkovi a Petrovi
Vitíkovým, kteří se stále zlepšují
a na veřejné akademii nejspíše
vystoupí se svou celou novou formací nazvanou Narychlo.
V části taneční se představily baleríny z tercie, které nečekaně doplnili v duchu recese a dobré ná-
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Gymnázium Kojetín
lepší - je mistrem ČR za rok 2009
a 2010 a vicemistrem Evropy za
rok 2009.
Další část věnujeme mluvenému
slovu. Kristýna Káňová z primy
jako nejmladší předvedla parodický monolog podle známé blondýny Ivy Pazderkové a v podobném
duchu pokračovali, s vlastní parodií na Erbenovu Kytici s názvem
Požírač, Ondřej Mořický, Ondřej
Gardavský a Erik Szcotka ze sekundy. Výbuchy smíchu vyvolali
ještě jednou hoši z maturitního
ročníku při přednesu pohádky Po-

poluška, opět parodie. Tentokrát
byla podána ve slovenštině.
Závěr celého dopoledního maratónu patřil i tentokrát studentskému divadlu. Původní jednoaktovku s názvem Lék na lásku napsali, režijně připravili a také zahráli
Kristýna Strašáková a Milan Ligač. Nelze nezmínit i další herce
- divadelní nadšence a maturanty
- Marka Machalíka, Tomáše Šestořáda, Pepu Grygara, Michala
Axamita a Honzu Paličku.
Celé dopoledne jsme se bavili,

oceňovali výkony na pódiu, ale
i výsledky průběžné práce těch
nejlepších za uplynulý půlrok.
Doufáme, že i Veřejná akademie
3. března 2011 v 17 hodin v sále
Sokolovny Kojetín dopadne přinejmenším tak dobře jako naše
předvánoční „generálka“. Předešlý text lze brát opět jako pozvánku na uvedenou akci. Těšíme se
na shledanou.
Miroslav Matějček

Žáci a učitelé Gymnázia Kojetín srdečně zvou na tradiční

VEŘEJNOU AKADEMII
která se uskuteční

ve čtvrtek 3. března 2011 v 17 hodin
v sále Sokolovny Kojetín
Jako vždy máme připravený bohatý program!
Více o něm a foto najdete na stránkách školy
www.gkj.cz

Debatní den
na Gymnáziu
v Kojetíně
Krátce před vánočními svátky proběhl na Gymnáziu v Kojetíně již
druhý Debatní den.
V pondělí 20. prosince se sešli zájemci o debatování, aby se naučili
této technice komunikace. Kromě
žáků a učitelů gymnázia přijeli se
svými pedagogy také žáci ze ZŠ
v Němčicích nad Hanou a ze ZŠ
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námětí Míru v Kojetíně.
Během dopoledne byli účastníci
nejprve seznámeni s pravidly a metodami debatování.
Pak si žáky rozebrali do skupin lektoři, kteří jim pomáhali prakticky se
připravit na odpolední debatu. Ve
stejném čase absolvovali učitelé
metodický seminář.
Po polední přestávce se opět všichni sešli, aby si prakticky vyzkoušeli,
co se naučili. Žáci debatovali a učitelé si vyzkoušeli roli rozhodčích.
Proti sobě stály vždy dva pětičlen-

né týmy, které měly obhájit nebo
vyvrátit tezi „Facebook přináší více
škody než užitku“.
Debatní den v Kojetíně je součástí
projektu „Debatování napříč osnovami“. Autorem projektu je Asociace debatních klubů ČR za podpory
MŠMT a ESF Evropské unie. Cílem
je naučit účastníky používat mluvené slovo, argumentovat a spolupracovat v týmu. Nedílnou součástí je
práce s informacemi, rozvíjení kritického myšlení a osvojení si společenského vystupování.
T. D.
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Gymnázium Kojetín
Zdraví naše, člověk
v nás aneb Pojďte do
toho s námi
Do nového roku si navzájem přejeme „hlavně hodně zdraví. Dáváme
tím najevo, jak moc si zdraví ceníme, jak moc si uvědomujeme jeho
nenahraditelnost. Novoroční přání
je však jen milou pozorností, která
„dárce“ nestojí ani čas, ani peníze.
Gymnázium Kojetín vás všechny
srdečně zve, ba přátelsky vyzývá,
abyste spolu s námi v únoru proměnili ono přání ve skutek, v konkrétní projev lidskosti. Za tímto účelem
jsme pro vás připravili tři dobročinné akce.
V pondělí 14. února 2011 se naši
žáci budou podílet na akci s názvem Labestra aneb Láska beze
strachu. Labestra je informační
a osvětová kampaň spojená se
sbírkou realizovanou prostřednictvím prodeje valentýnských přání.
Osvětová kampaň přináší informa-

Chystáme se
na Labestru

...neboli
na
„lásku
beze
strachu“. Jsme
jednou
ze
72 škol v republice, která
se
kampaně
účastní.
„Labestru“ přichystala pro studenty
a veřejnost SPRSV - Společnost

Vrškománie
pro Michalku
Žákovský parlament Gymnázia Kojetín se usnesl podpořit sbírku vršků
od PET lahví pro těžce nemocnou
Michalku Macurovou z Holešova.
Michalka Macurová je skoro čtyřletá holčička, se kterou se život rozhodně nemazlí. Od svého narození
bojuje s mozkovou obrnou, atrofií
mozkové tkáně, těžkou vadou zraku i sluchu a epilepsií. Dýchá s pomocí tracheotomie a potravu dostává žaludeční sondou. Michalka je
24 hodin denně závislá na pomoci
druhých, nedokáže komunikovat

ce a finanční prostředky v oblasti
výchovy k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a partnerským vztahům včetně prevence rizikového
chování.
V úterý 15. února 2011 pořádáme v prostorách školy výstavu
o vzniku české nemocnice v Pákistánu a o životě lidí v tamních těžkých podmínkách. Výstava bude
spojená s přednáškou, promítáním
dokumentu a následnou besedou,
během níž zazní i informace o tom,
jak lze nemocnici podpořit. Přednáška se bude konat od 17 hodin.
Třetí aktivitu jsme nasměrovali do
nedalekého Holešova. Týká se
těžce nemocného dítěte. Pokud se
rozhodnete malé Michalce pomoci,
tak vás to nebude stát nic jiného než
trochu času, který věnujete sbírání
vršků od pet lahví. Tato akce bude
trvat do konce června 2011.
Výstava o nemocnici v Pákistánu
a Vrškománie pro Michalku se budou konat ve spolupráci s vedením
města Kojetína a za jeho podpory.

Vážení občané, věříme, že o dobré lidi není v Kojetíně nouze a ještě
jednou vás všechny srdečně zveme
k účasti.
K. Švédová

pro plánování rodiny a sexuální výchovu Praha, jejímž předsedou je
MUDr. Radim Uzel.
Hlavním úkolem studentů bude předat spolužákům, žákům posledních
ročníků ZŠ i kojetínské veřejnosti
aktuální informace z oblasti ochrany reprodukčního zdraví a prevence rizikového chování.
Jejich druhý úkol bude spočívat
v získání finančních prostředků pro
SPRSV, která je využívá na preventivní aktivity, vydává zdarma pro

školy vzdělávací materiály, vede
bezplatné internetové poradenství
apod. Prodejním předmětem bude
valentýnské přáníčko, které vytvořila grafická společnost Citadela.
Pokud si v pondělí 14. února 2011
od studentů přáníčko koupíte, snad
s ním uděláte někomu radost. A pokud si na Valentýna moc nepotrpíte,
věříme, že udělá milé přáníčko radost aspoň vám.

NEMOCNICE
NA KONCI SVĚTA
Zveme vás na
audiovizuální program
horolezců
Diny Štěrbové a Viti Dokoupila,
kteří vám poví Příběh české
nemocnice pro zapomenutý
národ Baltijů
v pohoří Karakoram

úterý 15. února 2011
v 17 hodin
v prostorách
Gymnázia Kojetín
www.gkj.cz

M. D.

s okolním světem tak, jak jsme my
zvyklí. Ke svému životu, kromě neustálé péče rodičů, nutně potřebuje
spoustu drahých přístrojů a léků.
Peníze na drahé vybavení rodiče získávají jednak od sponzorů,
jednak s pomocí vrškománie, do
které se zapojují nejen školy, ale
i celé vesnice. Díky vrškománii
a peněžní sbírce se jim již podařilo
našetřit na přístroj MOTOmed, díky
kterému Michalka může posilovat
svaly. V současné době rodina šetří na speciální kočárek Stingray od
firmy R82, jehož cena se základním
příslušenstvím je 84 913,40 Kč.
Vzhledem k výkupní ceně vršků,
která činní 2,50 Kč za kilogram,
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Gymnázium Kojetín
bude vršků potřeba opravdu hodně.
Proto žákovský parlament Gymnázia Kojetín ve spolupráci s městem
Kojetín zve základní školy i širokou
veřejnost, aby sbírku vršků z PET
lahví podpořila. Vršky bude vybírat školník Jaromír Langr každé
druhé pondělí v měsíci od 9 do 11
hodin (14. 2., 14. 3., 11. 4., 9. 5.
a 13. 6.) a Zuzana Kebzová každou
čtvrtou středu v měsíci od 15 do 17
hodin (23. 2., 23. 3., 28. 4., 25. 5.,
22. 6.). O průběhu sbírky vás bu-

deme informovat prostřednictvím
internetových stránek Gymnázia
Kojetín a také prostřednictvím příspěvků do Kojetínského zpravodaje. Pokud byste se chtěli dozvědět
o Michalce více, neváhejte navštívit její stránky:
www.michalka-holesov.cz.
Za vaši podporu a spolupráci vám
děkuje nejen žákovský parlament,
ale hlavně malá Michalka!
Zuzana Kebzová

DDM Kojetín informuje
Vánoční pohoda
v zájmových kroužcích
Rozloučení dětí a jejich vedoucích
v zájmových kroužcích pro rok 2010
proběhlo v pohodovém duchu, každý kroužek to pojal po svém. Někdo
ochutnával cukroví, jiný poseděl
u čaje, další si jako rozloučení

ZK Zdravé zpívání a muzicírování

Setkání táborníků
Ve dnech 18. a 19. prosince 2010
proběhl na domečku sraz dětí, které se v létě zúčastnily letního tábora
v Nejdku „Po stopách Indiana Jonese“.
Navštívili jsme zábavní park Bongo
v Brně, kde se dětem velice líbilo.
Hráli jsme spoustu her, prohlíželi si
fotky a prožili spolu krásný předvánoční čas.
Jana Hrušáková
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před Vánocemi zvolili vystoupení
pro rodiče, sposty dětí v zájmových kroužcích nejraději soutěžily
a hrály hry.
Eva Poláchová

ZK Vaření

ZK Kamarád

Silvestrovská párty
v maskách
Silvestrovská párty - tentokráte
v maskách byla uspořádána pro
děti na ukončení „starého“ roku
ve středu 29. prosince 2010 v prostorách DDM Kojetín. Začínali jsme
diskotékou v 15 hodin ve slavnostně vyzdobené klubovně našeho domečku.

ZK Sport MIX
Děti dostávaly slosovatelné vstupenky, na které mohly v tombole
vyhrát spoustu cen.
Silvestrovské odpoledne bylo doprovázeno vystupováním dětí ze
zájmových kroužků a různými soutěžemi. Každá soutěž byla odměněna sladkostmi. Po celou dobu
akce si mohly děti vyrobit zvířátko
z tvarovacího balónku.
Jana Hrušáková
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DDM Kojetín informuje
Jednodenní lyžařské
zájezdy

pro začátečníky, tak pro pokročilé
lyžaře na jednom místě.
Děti si oblíbily přilehlý snowpark,

kde si mohly vyzkoušet své dovednosti.
Jana Hrušáková

a 4. třídy). Celkem bylo odevzdáno
47 prací. Malí výtvarníci zachytili
na kresbách zážitky z koncertu hudebníky, diváky v sále, zvířátka

z písniček. Jejich práce jsou vystaveny v prostorách DDM Kojetín.
Všichni zúčastnění byli odměněni.
Petra Otáhalová

V sobotu 8. a 22. ledna 2011 jsme
vyrazili na lyžařské výlety do Jeseníků s výukou lyžování a snowboardingu.
Děti, které už uměly lyžovat, nám
své kvality ukázaly a poté jezdily na
svahu samy. Začátečníkům se věnovali instruktoři.
Svah v Koutech nad Desnou ve skiareálu Kareš umožňuje lyžování jak

Výtvarná soutěž,
zážitky z koncertu
Pavla Nováka ml.
Koncert Pavla Nováka ml. proběhl
ve čtvrtek 2. prosince 2010 pro Mateřské školy a pro děti z 1. stupně
základních škol z Kojetína a okolí.
Na koncertu byla vyhlášena výtvarná soutěž. V náročném předvánočním čase se soutěže zúčastnila
třída 1.A ZŠ nám. Míru, ZŠ Křenovice a Družina při ZŠ nám. Míru (3.

AKCE V ÚNORU 2011
KARNEVAL NA LEDĚ
termín bude upřesněn
dle počasí
4. 2. 2011
POLOLETNÍ PRÁZDNINY
- VÝPRAVA DO JESKYNĚ
- výlet do Zbrašovských
aragonitových jeskyní
7. 2. - 11. 2. 2011
„PÁTRÁNÍ PO
ZÁHADNÝCH STOPÁCH“
- příměstský tábor
pro děti od 1. třídy
5. - 12. 2. 2011
ZIMNÍ TÁBOR
KOUTY NAD DESNOU
- s výukovou lyžování
a snowboardingu
- pro děti od 10-ti let
a rodiče s dětmi

od 16. 2. 2011
HRÁTKY
S HLÍNOU
pro rodiče a děti
- 6. setkání rodičů
a dětí v keramické dílně
DDM Kojetín
15.30 - 16.30 hodin
23. 2. 2011
TVOŘIVÁ DÍLNA
- batikování
16.00 - 17.30 hodin
- DDM Kojetín
24. - 27. 2. 2011
Pro milovníky zimních
sportů
LYŽOVÁNÍ V KRKONOŠÍCH
- s výukovou lyžování
a snowboardingu
- pro děti od 10-ti let
a rodiče s dětmi

PŘIPRAVUJEME
Hanácká písnička
- okresní kolo postupové
soutěže pro děti
ve zpěvu
hanáckých písní
Jarní ples pro děti
Proškolení
zdravotníků
zotavovacích akcí
„ROH“
Rodinné
Oddechové Hry
- akce pro rodiče s dětmi
(v rámci projektu
„Obec přátelská rodině“)
„Rallye Domeček“
- závody autíček
na dálkové ovládání
17
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Plesová sezóna 2011
HANÁCKÉ BÁL

sobota 12. února 2011 - 19.30 hodin
K tanci a poslechu zahraje dechová hudba Věrovanka
- hraje i prvky pop music a bigbítu
a cimbálová muzika Dubina
Vystoupí Sluníčko Kojetín, Kosíř Kostelec n. H.,
Hanák Troubky, Hanácká beseda Kojetín...
Společné zatančení Moravské besedy
Občerstvení zajištěno!
(večeře, domácí zákusky)
slosovatelná vstupenka: 90 Kč, místenka: 10 Kč
Sokolovna Kojetín

STUŽKOVACÍ PLES GYMNÁZIA KOJETÍN
pátek 18. února 2011 - 19 hodin
Sokolovna Kojetín

COUNTRY BÁL

STARÉ DOBRÉ, NOVÉ ČASY
sobota 26. února 2011 - 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!
slosovatelná vstupenka: 90 Kč, místenka: 10 Kč
Sokolovna Kojetín

VODĚNÍ MEDVĚDA
a HASIČSKÉ BÁL
S POCHOVÁVÁNÍM BASY

sobota 5. března 2011
- 10 hodin - VODĚNÍ MEDVĚDA ulicemi Kojetína
DOMÁCÍ ZABIJAČKA - řeznictví na rohu Tyršova 29
- 20 hodin - HASIČSKÉ BÁL + POCHOVÁVÁNÍ BASY
v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín

DĚTSKÝ KARNEVAL
na téma: STRAŠIDÝLKA

neděle 6. března 2011 - 14 hodin
rej masek, soutěže a hry, diskotéka,
taneční vystoupení, občerstvení...
Sokolovna Kojetín, slosovatelné vstupenky:
dospělí - 50 Kč, děti - 25 Kč, masky - 20 Kč

PLES RUDÝCH KOŇŮ

sobota 12. března 2011 - 20 hodin
K tanci a poslechu hraje skupina Krakatit,
zajímavý doprovodný program, bohatá tombola...
Akce: Máte na sobě cokoliv rudého? Pak pijete
panáka „zelené“ za 15 Kč po celý večer!
vstupné na stání: 79 Kč, s místenkou: 99 Kč
více info na www.rudykone.cz
Sokolovna Kojetín

Kam za kulturou
Výstava fotografické skupiny

SNAFO 2008
FANTASTICKÝ SVĚT KOLEM NÁS
Otevřeno od 14. ledna do 4. března 2011
Galerie VIC Kojetín
Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Otevřeno: po - pá 9 - 11 a 12 - 17 hodin
so 10 - 16 hodin
ne po telefonické dohodě 774 001 403
Gymnázium Kojetín vás srdečně zve
na audiovizuální program horolezců
Diny Štěrbové a Viti Dokoupila

NEMOCNICE NA KONCI SVĚTA

Příběh české nemocnice pro zapomenutý národ
Baltijů v pohoří Karakoram
úterý 15. února 2011 - 17.00 hodin
dopoledne proběhne:
vernisáž fotografií a přednáška pro studenty
odpoledne: film a přednáška pro veřejnost
Prostory Gymnázia Kojetín, Svatopluka Čecha 683
gkj@gkj.cz, www.gkj.cz

Výstava děl významných kojetínských rodáků

Marie Gardavská,
Stanislav Hlobil st.,
Gustav Vožda, Vojtěch Štolfa,
Vladimír Novotný
11. března - 29. dubna 2011
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
Premiéra komedie
divadelního souboru Hanácká scéna MěKS Kojetín
Woody Allen: ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
pátek 4. března 2011 - 19.30 hodin
v režii Jany Novákové z Olomouce
Účinkují: Lucie Němečková, Marie Němečková,
Lenka Šípková, Milan Ligač, Bronislav Mašík j. h.,
Michal Maťo a Tomáš Vacuík
Nápověda: Naďa Šoborová, Světla: Jakub Maťo

Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč

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...

19. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů DIVADELNÍ KOJETÍN 2011
15. - 20. března 2011, Sokolovna Kojetín (program bude doplněn z přihlášených souborů)
V rámci divadelního festivalu poprvé

KOJETÍNSKÝ HERECKO - DRAMATURGICKY VÝTVARNÝ SEMINÁŘ
17. - 20. března 2011, Sokolovna Kojetín

18
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Z akcí MěKS Kojetín
Kojetín proslavil
„Horor“ studentů
Reportáž o polovečerním kojetínském filmu s názvem „HOROR“,
který v pátek 7. ledna 2011 promítli
veřejnosti jeho tvůrci, odvysílala televize Nova v hlavních televizních
novinách magického data 11. 1.
2011 (ve 22.27 minutě). V příspěvku jsou rozhovory s autory a hlavními protagonisty filmu, ale také záběry z hororového filmu.
Polovečerní studentský film s názvem „Horor“ na podzim v roce
2007 napsali, natočili, sestříhali
a v lednu 2011 veřejnosti představili studenti místního gymnázia
(mnozí dnes už vysokoškoláci)
a herci divadelního souboru Hanácká scéna. Na filmu také spolupracovali starosta Jiří Šírek
a Hana Svačinová. Režii filmu se

zodpovědně ujala známá dvojice Hadička Hásová a Kuba Šírek.
Střih, dabing, ozvučení, titulky
a konečné úpravy obstaral Honza
Kramář. Filmových rolí se bravurně
zhostili Nikola Karhánková, Zuzana
Hladíková, Tereza Panáková, Hana
Svačinová, Honza Kramář, Milan
Ligač, Zdeněk Novák, Jiří Šírek
a mopsík Inuška.
Zvláštní poděkování patří DJ Torinovi, který nahrál zvukové efekty.
Na premiéře filmu došlo také ke
slavnostnímu křtu DVD s tímto filmem a bonusovým materiálem.
Kmotrem se stal Alešek Meduna,
který v minulých letech propagoval
staré černobílé filmy a dokonce jak
se přiznal také spoluvytvářel studentské filmy.
Pár faktů k upřesnění:
1. Film vznikl ze studentské recese
a natáčel se v týdnu podzimních
prázdnin.
2. Na filmu se nepodíleli žádní profesionální herci ani režiséři - vše se
odehrává v amatérské rovině.
3. Všichni lidé i zvířata natáčení
přežili a těší se dobrému zdraví.
4. Vnitřní i venkovní prostory zámečku a hřbitov v Kovalovicích byly
dány do původního stavu (tímto děkujeme spoluobčanům z Kovalovic
za shovívavost).

5. Náklady na film činily:
- 50 ks čínské polévky nejmenované značky, 1 kg kávy, 10 litrů mléka,
3 štangle salámu, 50 rohlíků, půl
metráku uhlí, 3 litry červené potravinářské barvy, 50 deka granulí pro
psa, 4 kazetky do kamery, 30x cesta
Kojetín - Kovalovice zámek a zpět vše bylo hrazeno z kapesného studentů a peněženek několika sponzorů. Stálo to především čas, nervy, nadšení, elán, chuť něco dělat
a tvořit všech zúčastněných, za což
jim patří velké díky!
Děkujeme mladým a nadějným
tvůrcům za jejich čas a práci, který věnovali realizaci tohoto filmu
a doufáme, že nezůstane jen u fimu
jednoho a dočkáme se pokračování.
- svah -
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Jak se vodil medvěd a slavily Ostatky v Kojetíně

foto: z archívu rodiny Gardavských
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Církev Československá husitská
NÁBOŽENSKÁ OBEC KOJETÍN A TOVAČOV
Program setkání v únoru 2011
1. 2., 8. 2.*, 15. 2. a 22. 2. 2011 (úterý)

Duchovní výchova

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

6. 2. 2011 (neděle)
Hromnice, Uvedení do chrámu

Bohoslužby v Kojetíně

od 10.00 hodin v Husově sboru

1. 2. 2011 (úterý)
Uvedení do chrámu

7. 2.*, 14. 2., 21. 2. a 28. 2. 2011 (pondělí)

od 15.00 hodin v DS Tovačov (společenská místnost)

od 13.40 hodin na ZŠ nám. Míru, 5.B

2. 2. 2011 (středa)
Hromnice

9. 2., 16. 2. a 23. 2. 2011 (středa)

Biblická hodina v Tovačově

Modlitby a zpěvy z Taizé

od 18.00 hodin v Husově sboru
3. 2., 10. 2., 17. 2. a 24. 2. 2011 (čtvrtek)

Duchovní výchova

Modlitby a zpěvy z Taizé

od 18.00 hodin v Husově sboru
13. 2., 20. 2. a 27. 2. 2011 (neděle)

Bohoslužby v Kojetíně

Biblická hodina v Kojetíně

od 10.00 hodin v Husově sboru

6. 2. 2011 (neděle)
Hromnice, Uvedení do chrámu

Bohoslužby v Polkovicích

od 16.00 hodin na faře

Bohoslužby ve Skalce

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

20. 2. 2011 (neděle)

od 8.15 hodin
(obřadní síň Obecního úřadu)

„Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“ Lukáš 19,10
* v případě jarních prázdnin se hodina koná v Husově ul. - farní dům CČSH (kancelář v přízemí)
Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho dalšího najdete
na našich webových stránkách: http://ccshkojetin.wz.cz/ nebo http://www.ccshkojetin.ic.cz/
České tradice
Legenda o narození Ježíška
Malý Ježíšek se
narodil
podle biblického
příběhu
v městě
Betlémě,
kam se
ze svého
d o m o va v Nazaretu vydali jeho rodiče
Marie a Josef. Na dlouhou cestu
se vydali poté, co římský císař vyhlásil sčítání lidí a jejich majetku,
kvůli lepšímu vybírání daní. Aby
sčítání proběhlo v pořádku, musel
se každý hlásit ve městě, z kterého pocházel. Ve městě Betlémě
nebylo té noci, kdy Josef s Marií
došli, jediný volný nocleh a proto
se na noc uchýlili v salaši nedaleko od městských bran. Tam také
Marie porodila svého syna Ježíše.
Namísto do kolébky jej uložila do
jesliček, které jinak sloužily ke krmení dobytka.

Příchod sv. Tří Králů

Ježíš se
narodil
v judském
Betlémě
za
dnů krále
Heroda.
Tehdy do
Jeruzaléma přišli
mudrcové z Východu. „Kde je ten
narozený židovský král?“ ptali se.
„Spatřili jsme na Východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ Když
se to doslechl král Herodes, velmi se
rozrušil a celý Jeruzalém s ním. Svolal všechny vrchní kněze a učitele
lidu a ptal se jich, kde se má narodit
Mesiáš. „V judském Betlémě,“ odpověděli mu. „Neboť tak je psáno skrze
proroka: ‚Ty však, Betléme v judské
zemi, nejsi z judských knížat vůbec
nejmenší, vždyť právě z tebe vzejde
Panovník, Pastýř pro Izrael, můj lid.‘“
Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a vyptával se jich, kdy přesně
se jim ta hvězda ukázala. Potom je
poslal do Betléma se slovy: „Jděte

a pečlivě vyhledejte to dítě. Jakmile
je najdete, oznamte mi to, abych se
mu mohl jít poklonit i já.“ Jakmile vyslechli krále, vyrazili na cestu. A hle,
hvězda, kterou viděli na východě,
je předcházela, až se zastavila nad
místem, kde bylo to dítě. Když tu
hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost. Vešli do domu, a když
tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klaněli se mu.
Otevřeli své poklady a obětovali mu
dary: zlato, kadidlo a myrhu. Když
potom od Boha dostali ve snu pokyn,
aby se nevraceli k Herodovi, vrátili
se do své země jinudy. (Matouš 2,112; NBK-P21)
Západní křesťanství slaví památku sv. Tří králů dne 6. ledna. Oproti
tomu východní církve si připomínají příchod tří mudrců do Betléma již
25. prosince (tedy na svátek Narození Páně).
Svátek Tří Králů byl i posledním
dnem ve vánočním období, kdy se
koledníci vydávali na koledu. Tříkrálová koleda patří mezi nejznámější,
vždyť kdo by neznal : „My tři králové
jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem
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vám...“. Vánoční období nazývané
také jako vánoční okruh se uzavřelo hned první následující neděli po
svátku Tří Králů. Oslava narození
Ježíše Krista skočila a následovalo
liturgické mezidobí (a doba postní),
které mělo připravit věřící na největší
křesťanský svátek - Velikonoce.
Pro pravoslavné věřící však Vánoce 6. lednem teprve začínají.
Ve východní liturgii na tento den připadá jeden z nejdůležitějších svátků
pravoslavné církve - svátek Zjevení
Páně (původní svátek Ježíšova zjevení se světu).
Dary Tří králů
Zlato, kadidlo a myrha, to byly dary,
které malému Ježíškovi přinesli
sv. Tři králové. Co přesně tyto dary
představovaly, se můžeme dnes
jen domnívat (měli pravděpodobně
dvojí význam, duchovní a symbolický). Jisté je, že všechny dary byly
v tehdejší době nejen velmi drahé, ale
i cenné pro svou léčivou sílu.
Zlato je a samozřejmě i vždy bylo
nejušlechtilejším kovem a symbolem

bohatství (král Melichar).
Kadidlo bylo díky své vůni, navozující slavnostní atmosféru, v mnoha náboženstvích velmi vyhledávané (král
Kašpar). Šlo o směs vonných dřevin
a pryskyřic, myrhy, semínek, kořenů
a usušených květů. Kadidlo se pálilo na rozžhaveném dřevěném uhlí
v kadidelnicích, čímž se uvolňoval
vonný dým. Prodávalo se v podobě
malých, místy průhledných, kulovitých kousků barvy světle žluté nebo
bledě červené, na povrchu voskově
lesklých. Kadidlo se mimo vykuřování v chrámech používalo odedávna
k výrobě mastí a léků.
Myrha byla hmota - šťáva, vytékající ze stejnojmenného keře, která na
vzduchu ztuhla ve žluté, červené či
hnědé průhledné kousky o velikosti
ořechu, za kterou se platilo zlatem
(král Baltazar). Proto si ji mohli dovolit
jen největší boháči. Jinak se používala při vykuřování v chrámech nebo při
různých slavnostech. Už staří Egypťané balzamovali mrtvé rozpuštěnou
myrhou. Římané zas myrhu přidávali

k vínu, aby nasálo libou vůni a také si
ji vtírali do vlasů. Podobně jako kadidlo patřila i myrha mezi vonné látky
s léčebnou schopností.
Hromnice
2. 2. - Toho dne se v kostele světily
před mší svíce, kterým se také říkalo hromničky. Pobožní lidé takto vysvěcené „hromničky“ zapalovali při
bouřích, modlíce se přitom k Bohu
za odvrácení možné pohromy. Také
bývalo zvykem dávat hromničku do
rukou umírajícímu člověku. Světlo
hromničky mělo jeho dušičce svítit
na cestu do nebe.
Na Chodsku věřili, že kdo by na
Hromnice tancoval, ten by zemřel
bez světla.
Na Chrudimsku zas obcházel hospodář s posvěcenou hromničkou třikrát
za sebou úly a přitom se modlil, což
mu mělo zajistit zdravé včely a hojnost medu.
V den Hromnic se nesmělo šít ani nic
přišívat. Mělo se zato, že jehla přitahuje „boží posly“ blesky.
http://www.ceske-tradice.cz/

Ze života katolické farnosti
Milí čtenáři,
na začátku měsíce února, do kterého právě vstupujeme, stojí svátek pojmenovaný Uvedení Páně do
chrámu. Lidově se mu říká Hromnice, protože v tento den bývá zvykem žehnat v kostele svíčky, mezi
nimi i tzv. hromničky, které lidé dříve
zapalovali během bouřky a modlili
se za odvrácení škody způsobené
bleskem. Svátek Uvedení Páně do
chrámu se slaví 40 dní po Vánocích
a připomíná událost z evangelií, kdy
Maria podle židovského obyčeje přinesla svého syna Ježíše do jeruzalémského chrámu, aby jej jako prvorozeného zasvětila Bohu. Tento den
má proto v církvi ještě jeden význam:
od roku 1998 se slaví jako Světový
den zasvěceného života, tedy jako
svátek všech řeholních osob, které
svůj život věnovaly Bohu.
V České republice bychom dnes našli kolem 700 řeholníků - mužů a asi
1600 řeholnic. Ve více než tisíciletých
dějinách řeholního života vznikly stovky nejrůznějších řádů, kongregací
a institutů, které se od sebe velmi liší
v tom, co považují za své vlastní poslání. Zjednodušeně lze říci, že vznik
jednotlivých společenství byl reakcí
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na aktuální situaci. Tak se na přelomu prvního a druhého tisíciletí setkáváme s benediktiny a cisterciáky,
kteří se řídí heslem „ora et labora“,
tedy „modli se a pracuj“. Jejich kláštery vnikaly na dosud neosídlených
místech jako první výspy civilizace,
základny pro osídlení a zkulturnění
nových území. O dvě století později, v době velké krize vyvolané kritikou rozmařilého života církevních
představitelů, vystupují tzv. žebravé
řády - dominikáni a františkáni, které svým příkladem ukazují na ideál
chudoby. Později vznikají například
řády, které za své poslání považují
výchovu dětí a mládeže - piaristé či
jezuité, nebo další, které se věnují
péči o nemocné - například milosrdní bratři. A to jsme dosud mluvili jen
o řádech mužských.
Stopy řádových společenství a jejich členů nacházíme i v Kojetíně.
Několik farářů, kteří v našem městě
působili zvláště v době komunismu,
do některého z řádů patřilo. Před
více než sto lety se zde také usadily milosrdné sestry svatého Kříže
a ve svém klášteře začaly provozovat školku a pokračovací školu
pro dívky. Jejich činnost však byla

přerušena s příchodem komunistického režimu. Kdo z nás by také
neznal postavu významného kojetínského rodáka a moravského
historiografa Dr. Bedy Dudíka, který
již v mládí vstoupil do benediktinského kláštera v Rajhradě u Brna.
V současné době je nám geograficky
nejbližší Kroměříž, kde najdeme řeholních komunit hned několik. Například sestry sv. Vincence de Paul zde
provozují nemocnici na Malém Valu.
Navzdory stále se měnícím podmínkám zůstává poslání všech řeholníků neměnné: svým naprostým
odevzdáním se Bohu ukazovat na
to, co je v životě důležité, svědčit
o tom, že bezvýhradné odevzdání se do služby druhým je možné,
a pomáhat potřebným všude, kde je
to potřeba.
Jiří Gračka
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Centrum sociálních služeb Kojetín
Mikulášská besídka
V pondělí 13. prosince 2010 se
v sále Hotelu Pivovar konala „Mikulášská besídka“, kterou pro obyvatele DPS, členy Klubu důchodců, zdravotně postižené občany
a seniory z řad veřejnosti připravili zaměstnanci Centra sociálních
služeb Kojetín. Akci zahájila ve
14 hodin ředitelka organizace Blanka Laboňová, která přivítala všechny přítomné a popřála všem příjemnou zábavu. Poté si všichni společně zazpívali, za doprovodu hudby

pana Přikryla vánoční píseň „Purpura“ a tím byla navozena příjemná sváteční atmosféra. Dalším bodem programu bylo vystoupení dětí
z MŠ Kojetín. Přítomné přišli potěšit
svým vystoupením i malí „Hanáčci“
z kroužku Sluníčko při DDM Kojetín pod vedením Hany Dvouleté
a Kateřiny Krčmařové. Jako poslední bod programu bylo připraveno
vystoupení nejmladších kojetínských mažoretek, které vede Monika Štecová. Po tomto vystoupení
si všichni zazpívali další vánoční
píseň, čímž přivolali Mikuláše, čerta
i anděla. Miluláš všem nadělili malé

dárečky. Celé odpoledne k posezení a tanci hrála nejen hudba
pana Přikryla, ale také Milan Zahradník, který zpíval a hrál na
harmoniku. V průběhu odpoledne
zazpívala několik písní obyvatelka DPS Bedřiška Grussová a také
paní Dedková z Klubu seniorů. Volná zábava trvala až do pozdního
odpoledne.
Akce se zúčastnilo 89 osob převážně z řad seniorů, zdravotně postižených občanů a pozvaní hosté
z vedení Města Kojetín.

dek následující:
Kojetín
Křenovice
Lobodice
Měrovice nad Hanou
Polkovice
Stříbrnice
Uhřičice

vysoušeče mokrého zdiva. Jejich
využití se stává stále aktuálnější,
dosud jsme vysoušeče museli půjčovat.
Všem vedoucím skupinek i dětským koledníkům patří velké poděkování za jejich pomoc, bez
které by se samotná sbírka nemohla uskutečnit.

Lenka Slováková

Charita Kojetín
Charita Kojetín děkuje
a informuje o Tříkrálové sbírce 2011
Stejně jako v předchozích letech
se i letos uskutečnila celostátní
Tříkrálová sbírka, jejímž organizátorem je Charita Česká republika.
V Kojetíně a okolních obcích tuto
sbírku každoročně realizuje Charita Kojetín. V sobotu 8. ledna 2011
vyšlo v této naší oblasti celkem 32
skupinek koledníků, z toho v samotném městě Kojetín šestnáct.
Letos poprvé bylo také koledováno v Kovalovicích, kde se vybralo
1.585 Kč.
Podle jednotlivých obcí byl výsle-

46.241
10.604
11.390
5.322
10.851
4.696
9.076

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Díky vaší štědrosti se v kasičkách
sešlo celkem 98.180 Kč.
Podle pevně stanoveného klíče se
vybrané peníze rozdělí na humanitární projekty v zahraničí a 58 %
z této částky zůstává pro potřeby
Charity Kojetín.
Jak s vrácenou částkou naložíme, se dozvíte ke konci roku, ale
už teď víme, že určitě zakoupíme

Děkujeme také vám všem, kteří jste otevřeli dveře koledníkům
a přispěli jakýmkoliv finančním
obnosem do našich pokladniček.
Děkujeme za to, že vnímáte potřeby jiných lidí kolem sebe.
Helena Gračková,
ředitelka Charity Kojetín
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Charita Kojetín - Dům svatého Josefa
Vánoční koledování
u betléma
V předvánoční době, kdy se každý podřizuje vánočnímu spěchu,
vytvořili pracovníci a klienti Domu
sv. Josefa vánoční betlém v životní
velikosti. Na materiálu pro postavy Panny Marie, Josefa, Tří králů,
pasáčka, oveček a jesliček se podíleli lidé z Kojetína i okolí, kterým
tímto děkujeme za pomoc a účast
na rozdávání vánoční pohody. Dne
22. prosince 2010 proběhlo na náměstí „Vánoční setkání u betléma“,
kde se v klidné vánoční atmosféře
a za zvuku koled sešli děti z Mateřské církevní školy sv. Josefa, klienti

a pracovníci Domu sv. Josefa
a romského klubu Maria z Charity
Kojetín a zahráli scénky a zazpívali vánoční písně kolemjdoucím.
V rámci Setkání
u betléma byl otevřen i vánoční jarmark výrobků klientů Domu sv. Josefa,
který je tradičně navštěvován širokou
veřejností.
Příští
jarmark bude probíhat v době velikonoční v Domě sv.
Josefa i na náměstí.
Hodně štěstí, zdraví, pohody a Boží-

ho požehnání vám přejí pracovníci
Domu sv. Josefa Kojetín.
Monika Kullašová

PROGRAM NA ÚNOR 2011

PRO VŠECHNY SENIORY Z KOJETÍNA A OKOLNÍCH OBCÍ

Program mimo stálé aktivity:
středa 2. 2. 2011 od 9 hodin
Pletení z motaného papíru
- imitace proutí - výroba ošatek,
košíků, návleků na květináč
zvonečků a dalších výrobků.
Brýle na čtení a dobrou náladu
s sebou. Budete příjemně
překvapeni.
čtvrtek 10. 2. 2011 od 14 hodin
Poutavé povídání s účastnicemi
loňské výpravy do Afriky
spojené s promítáním:
„EXPEDICE KILIMANDŽÁRO
S ROZTROUŠENOU
SKLERÓZOU“
Beseda s lidmi s touto diagnózou
také o úskalích nemoci,
možnostech léčby a o zvládání
zátěžových situací
V průběhu měsíce
se uskuteční
divadelní představení:
„JAK TO TENKRÁT BYLO“
nacvičeného Milosrdnými
sestrami sv. Kříže v Kroměříži,
které nemohlo být z důvodu
nemoci realizováno
v původním termínu.
Přesný termín bude upřesněn
na vývěskách Charity Kojetín.

pondělí 14. 2. 2011
od 9 hodin - 1. díl
Filmový klub
pro náročného diváka
„DON BOSCO“
Velkoplošné promítání poutavého
dvoudílného filmu o životě
italského kněze, který se zaměřil
na výchovu mladých chlapců
z ulice. Velmi pěkný film!
středa 16. 2. 2011
od 9 hodin - 2. díl
Filmový klub
pro náročného diváka
„DON BOSCO“
úterý 22. 2. 2011 od 14 hodin
PRVNÍ POMOC
- přednáška zdravotních sester
z Charitní ošetřovatelské
služby Kojetín
- nejen pro seniory
- s praktickými ukázkami
zvládání konkrétních situací

TÝDENNÍ PROGRAM:
pondělí od 9 hodin:
- lidové, zábavné a biblické tance
- ergoterapie
(rukodělná činnost)
úterý od 9 hodin:
- zdravotní cvičení
- hry na PC pro seniory
- ovládání mobilního přístroje
středa od 9 hodin:
- sborový zpěv s lidovými písněmi
- hodinka čtení na pokračování,
čtení tisku u kávy
čtvrtek od 9 hodin:
- setkání u modlitby
- hrajeme divadlo
pátek od 9 hodin:
- zdravotní cvičení
- promítání filmů, hry,
křížovky atd.

čtvrtek 24. 2. 2011 od 9 hodin
Mše svatá
v Domě svatého Josefa
Změna programu vyhrazena!

Dovoz a odvoz na programy zajistíme po předběžné osobní domluvě
nebo na tel. číslech: 581 762 160 a 720 126 475.
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Ze sportu - stoní tenis
Stolní tenisté
v polovině soutěží
V probíhající sezóně startují
v soutěžích tři družstva oddílu.
Áčku, nastupujícímu v sestavě
Odehnal, Orság, Prokeš, Zítka
a s náhradníkem Kilhofem patří
se šesti výhrami, jednou remízou
a čtyřmi porážkami v krajské soutěži
II.A Olomouckého kraje v polovině
soutěže sedmé místo s odstupem
pěti bodů na lídra SK Přerov. Na

Silvestrovský turnaj
družstev
Stolní tenisté Kojetína se také zúčastnili tradičního Silvestrovského
turnaje družstev v Němčicích nad
Hanou. Šestého ročníku tohoto turnaje se zúčastnilo celkem 16 týmů
ze tří krajů, z toho hned dva z Kojetína. Hrálo se na tři vítězné zápasy

jaře je cílem dostat se mezi první tři
družstva.
Béčko v sestavě Kilhof, Dujava,
Vrtěl a Frühbauer hraje regionální
přebor I. třídy a do druhé poloviny
soutěže jde z druhého místa s bilancí 10 - 1 - 2 a odstupem tří bodů,
též na Přerov. Cílem je udržet toto
postavení.
Céčku, za které nastupují Malý, Florián, Horák, Huťka a Štrunc náleží
také druhé, v tomto případě, postupové místo v regionálním přeboru
II. třídy s bilancí 9 - 1 - 3 a odstu-

pem sedmi bodů na první Milotice
nad Bečvou.
T. Zítka

z pěti možných, systémem, jakým
se hraje česká extraliga. Jednička
a dvojka z každého družstva hrají každý s každým a třetí hráči jen
proti sobě. Úspěch slavilo především družstvo „A“ Kojetína v sestavě Jiří Kilhof a Tomáš Zítka, spolu
s výpomocí Tomáše Martince ze
Slavie Kroměříž. Oba Tomášové
hráli nahoře jako jednička a dvojka
a Jirka Kilhof jim jistil záda z pozice
trojky, aby prý porci zápasů vůbec
přežil. :)
Ve skupině kojetínští vyhráli s družstvy Komořan 3:2, Němčic „B“ 3:0
a Litovle 3:0 a postoupili z prvního
místa do čtvrtfinále. Tam se podařilo vyhrát v nervydrásajícím utkání s družstvem Drnovic 3:2, když
Tomáš Zítka zachraňoval výhru až
v posledním, pátém setu, posledního, pátého zápasu. Naštěstí byl

soupeř v koncovce nervóznější
a roztřesenější. Po semifinálové
výhře 3:1 s družstvem Bílovic už
čekalo finále. Narazili jsme opět na
družstvo „Komořan“, soupeře ze
skupiny. Soupeři se pokusili zamíchat sestavou a svou trojku postavit
nahoru, ale ani toto jim nepomohlo.
Jirka Kilhof sice zaznamenal (teprve!) druhou prohru, ale Tomášové
Zítka ani Martinec nezaváhali a po
výhře 3:1 mohli slavit celkové vítězství. Podařilo se tak navázat na výhru Kojetína z druhého ročníku, kdy
ale byl turnaj ještě daleko skromnější
a omezen jen na okresní hráče. Pro
úplnost dodávám, že družstvo „B“
Kojetína skončilo na solidním jedenáctém místě.
T. Zítka
Více informací o dění v oddílu na
www.pineckojetin.estranky.cz

Inzerce
SEZNAM PRODEJCŮ
KOJETÍSKÉHO
ZPRAVODAJE:
v Kojetíně:

- dobrůtky od Verunky
- domino Masarykovo nám.
- pns masarykovo nám.
- pns sladovní
- potraviny padlých hrdinů
- potraviny vavříková
- vzdělávací a informační
centrum kojetín
- KNIHOVNA kOJETÍN
- benzina padlých hrdinů

mimo Kojetín:

- potraviny hrdá křenovice
- i. krejčiříková kovalovice
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Inzerce

ELEKTROMONTÁŽE
TELEVIZNÍ
A SATELITNÍ
TECHNIKA
Dne 1. 2. 2011 končí analogové
vysílání programu ČT2!
Zajistěte si jeho sledování digitálně
u naší firmy!
Příprava a montáž televizních antén na přechod
z analogového na digitální vysílání
Kojetínská 3881 Kroměříž
573 334 982, 606 156 833, helmkm@helmkm.cz

www.digitalnitelevize-helm.cz

Sborník
Kojetín
v proměnách
času
(1233 - 2008)

Knihy

Jiřího Šírka
Svědkové minulosti
na Střední Hané
a
Svědkové minulosti
na Střední Hané II
Zakoupíte na informacích
Vzdělávacího
a informačního centra
v Kojetíně

Prodej palivového dřeva
Dub štípaný (33cm)

1500,-

Smrk štípaný (33cm)

1000,-

ceny za 1 prostorový metr skládaný
záloha na europaletu 250,-

VÝROBA:
- dřevostavby na připravenou betonovou desku
- zahradní nábytek: pergoly, altány,
zahradní přístřešky, garážové stání
- tesařské práce, vazby střech, pokládka krytiny
PRODEJ:
- řezivo sušené/vzduchosuché (dle aktuální nabídky)
- smrkové hranoly - možnost nařezání rozměrů dle požadavků
- řezivo na vazby - nutno objednat
- dřevotřískové desky laminované o rozměrech 18/2750/2070mm
v široké paletě barev
- OSB, MDF, sololak, sololit, akulit, parapety
- smrkové obložení - palubky a podlahy - prodej po kusech
- pracovní desky a těsnící lišty
- hoblované desky, prahy
- dřezy, úchytky, věšáky, nažehlovací hrany, kování na posuvné dveře,
stolové nohy, montážní pěny, silikony, lepidla, tmely, dřevěné kolíky,
větrací mřížky, vruty, hřebíky
- ostatní materiál pro stolařkou, truhlářskou výrobu
STOLÁRNA-UNIVERS CENTRUM
752 01 Kojetín II - Popůvky 71
Tel/fax: 581 763 761
Tel:
603 259 041
e-mail: stolarna.polak@seznam.cz
www.drevenydum.estranky.cz
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CD DÁVNO SE ZNÁME...
pěveckých souborů Cantas Kojetín
a ZŠ Želatovská Přerov

zakoupíte na informacích
Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně
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Oznámení
Rodinnou oslavu
nebo svatbu můžete slavit
v našich krásných
prostorách VIC

K těmto příležitostem
krátkodobě pronajímáme
sál, bistro nebo nádvoří
Vzdělávacího a informačního centra
Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Informace na telefonu:
581 202 202, 774 001 403

- GALERIE - MUZEUM - INFORMACE Masarykovo náměstí 8, Kojetín, telefon: 581 202, 774 001 403

JAKÉ INFORMACE VÁM
RÁDI SDĚLÍME NA VIC KOJETÍN:
- dopravní (vlakové i autobusové spojení),
- aktuální adresy úřadů a firem,
- kulturní a společenské akce ve městě a okolí,
- programy kin, divadel, koncertů, festivalů,
- ubytování, stravování, kulturní a sportovní vyžití,
- informace o historii a památkách města.
JAKÉ SLUŽBY VÁM NABÍZÍME
NA VIC KOJETÍN:
- propagační materiály města, mapy,
- prodej suvenýrů, keramiky, pohlednic, bižuterie...
- prodej turistických průvodců,
turistické známky Kojetín
- předprodej vstupenek na kulturní akce v Kojetíně,
- prodej sborníku „Kojetín v proměnách času“
- prodej měsíčníku Kojetínský zpravodaj,
- kopírování, skenování a faxování pro veřejnost
- zajišťujeme výlep plakátů v Kojetíně.

Chovatelé z Kojetína a okolí zvou širokou veřejnost na

TRADIČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
která se koná ve dnech

25. - 27. února 2011

v chovatelském areálu v ulici Podvalí v Kojetíně
Výstava bude otevřena:
v pátek 25. února 2011
od 14.00 do 16.00 hodin
v sobotu 26. února 2011
od 7.30 do 16.00 hodin
v neděli 27. února 2011
od 7.30 do 12.00 hodin
Srdečně zvou pořadatelé

Honební společenstvo
Morava kojetín
oznamuje

konání valné hromady,
které se uskuteční

v sobotu 12. února 2011
ve 14 hodin
na Střelnici v Kojetíně
a tímto zve členy
honebního společenstva
27

Blahopřání
Dne 25. února 2011
se dožívá významného životního jubilea 90 let

paní Františka Štětkářová
Do dalších roků pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenost přeje celá rodina

Vzpomínky
Jen kytičku květů Ti můžeme dát a jen vzpomínat.
Dne 2. února 1986 pohasl úsměv
a navždy dotlouklo srdce naší milované maminky a babičky

paní Františky Krybusové z Kojetína
Kdo jste ji znali, vzpomeňte prosím s námi.
Dcery Hana a Jitka s rodinami
Dne 7. ledna 2011 tomu
bylo 22 let co nás navždy opustil
a 9. února 2011 by se dožil 71 let.

Dne 9. listopadu 2010
nám zemřel
a 4. února 2011 by se dožil 76 let náš bratr

pan Antonín Večerka

pan Vladimír Charuza

Kdo jste je znali a měli je rádi, vzpomeňte s námi
Za celou rodinu sestry Zdeňka a Růža s rodinami
Děkujeme všem přátelům a známým za účast
a projevenou soustrast při posledním rozloučení

s panem Ladislavem Polákem
rodina Polákova

Zatmění Slunce

Zatmění slunce nad městem Kojetínem v úterý 4. ledna 2011. Fotografie je focena fotoaparátem Olympus bez jakéhokoliv filtru z ulice Rumunská. Bylo využito páry a mraků nad lihovarem.
Lenka Dvouletá
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