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Číslo 1

leden 2012

10,- Kč

Na počátku roku 2012
Vážení čtenáři Kojetínského zpravodaje, vážení občané našeho města, stanuli jsme na prahu roku 2012. Zamyslíme-li se nad jedním rokem v běhu času naší planety či historie lidského rodu, jde o malý kamínek v moři.
Doufám, že kamínek s letopočtem 2012 bude patřit k těm šťastným a jasně zářícím v našich pamětech
a myslích.
Podíváme-li se do historie, pak před sto lety naši předkové ani netušili, že je čekají dvě hrůzné světové války,
před dvěma sty lety táhl Napoleon úspěšně na Moskvu,
před třemi staletími vrcholily spory kojetínské vrchnosti
s arcibiskupstvím pražským o ochranné právo nad Kojetínem a před 400 lety zemřel Rudolf II. Habsburský, král
český. A mohli bychom tak pokračovat dál a dál do his-

torie. Tu současnou si píšeme sami a jsme jejími svědky
a účastníky.
Ať si tedy historici za pár staletí nespojují rok 2012
s ničím špatným a vám, milí čtenáři, přeji kromě pevného
zdraví a nezbytného štěstí i uchování si naděje ve svých
srdcích. Právě naděje a víra nám pomáhá překonávat
těžké životní okamžiky a události, které se nám nevyhýbají.
Jako symbol této naděje jsem použil fotografii ledňáčka, kterou jsem před dvěma lety pořídil v Tovačově. Modrý diamant s oranžovým bříškem zářil
v zimní krajině u posledního zbytku nezamrzlého potůčku jako naděje, kterou žádný mráz nezlomí.
Mějte se v roce 2012 moc hezky!                      Jiří Šírek
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 28. zasedání konaném dne 30. listopadu 2011
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- odvolala ke dni 1. 1. 2012 z funk- schválila rozpočtové opatření Klubu stomiků, o. s. Přerov,
- schválila poskytnutí peněžitých ce člena Komise pro otázky bydlení
č. 18/2011, které zahrnuje:
darů občanům, kteří se v roce 2011 Hanu Rohovou, na základě její žá- výdaje ve výši
215 tis. Kč,
angažovali na úsecích  samosprávy: dosti,
- příjmy ve výši
215 tis. Kč,
bytová problematika, problematika - jmenovala ke dni 1. 1. 2012 Alici
- financování ve výši 0 tis. Kč,
- uložila Centru sociálních služeb životního prostředí, problematika Přehnalovou členkou Komise pro
Kojetín, příspěvkové organizaci, občanských záležitostí, problema- otázky bydlení RM,
odvod z investičního fondu ve výši tika školství a kultury, problematika - jmenovala Blanku Laboňovou,
rodin s dětmi, problematika veřejné- ředitelku Centra sociálních služeb
62 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele,
- schválila Centru sociálních slu- ho pořádku a problematika sociální. Kojetín, členkou Komise školství
žeb Kojetín, příspěvkové organiza- Celková výše peněžitých darů činí a kultury RM,
Petru Skřipcovou
ci, navýšení příspěvku na provoz 40.200 Kč a je zahrnuta v rozpočtu - jmenovala
členkou Komise komunitního pláměsta na rok 2011,
na rok 2011 o částku 62 tis. Kč,
- schválila navýšení příspěvku na - vzala na vědomí zprávu o realizo- nování a péče o rodinu,
provoz na rok 2011 o částku 150 tis. vaných investičních akcích v roce - zrušila odbor sociálních věcí ke
Kč Školní jídelně Kojetín, příspěv- 2011 a o přípravě schválených in- dni 31. 12. 2011,
- odvolala Ludmilu Prokešovou ke
kové organizaci a snížení příspěv- vestičních akcí na rok 2012,
ku na provoz na rok 2011 o částku - schválila realizaci zakázky se dni 31. 12. 2011 z funkce vedoucí
150 tis. Kč Základní škole Svato- spoluúčastí SFŽP na „Zateplení odboru sociálních věcí,
pluka Čecha, Kojetín, příspěvkové DPS E. Beneše 3 Kojetín“ v roce - zřídila s účinností od 1. 1. 2012
oddělení sociálních věcí na odboru
2013.
organizaci,
- schválila poskytnutí peněžité- - schválila smlouvu o zřízení a pro- VVŠK,
ho daru ve výši 5.000 Kč Hospici vozu sběrného místa kolektivního - uložila tajemnici MěÚ Kojetín zana Svatém Kopečku u Olomouce systému EKOLAMP mezi Městem bezpečit realizaci výše uvedených
organizačních změn.        Jiří Šírek
a peněžitého daru ve výši 2.000 Kč   Kojetín a EKOLAMP s.r.o., Praha

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém 10. zasedání konaném dne 14. prosince 2011
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
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- pověřilo vedoucí finančního odboru MěÚ Kojetín k provedení posledního rozpočtového opatření, týkajícího se roku 2011, v měsíci prosinci
2011,
- schválilo rozpočtové  provizorium
Města Kojetína na období měsíce
leden 2012, a to:
- běžné výdaje
7 mil. Kč,
- příjmy
7 mil. Kč,
- schválilo pravidla rozpočtového
provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření Města Kojetína,
- schválilo rozpočtové opatření,
které zahrnuje:
- snížení výdajů o    3.296,8 tis. Kč,
- snížení příjmů o     2.473,8 tis. Kč,
- snížení financování  o 823,0 tis. Kč,
- schválilo prodej části pozemku
p. č. 7095, ostatní plocha o výměře
cca 225 m2 organizaci Společenství
vlastníků SVJD, Jiráskova 1179, za
cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů
spojených s převodem nemovitosti
včetně zpracování geometrického
plánu,
- schválilo prodej části pozemku p.
č. 7095, ostatní plocha o výměře cca

116 m2 za cenu 250 Kč/m2 a úhradu
nákladů spojených s převodem nemovitosti včetně zpracování geometrického plánu,
- schválilo prodej části pozemku
p. č. 5767/5, ostatní plocha, o výměře cca 80 m2 za kupní cenu 150 Kč/
m2 a náklady spojené s převodem
nemovitostí, včetně zpracování geometrického plánu,
- schválilo prodej částí pozemků
p. č. 436, ostatní plocha, o výměře
cca 80 m2, p. č. 5752/1, ostatní plocha, o výměře cca 25 m2, za kupní
cenu 100 Kč/m2 a náklady spojené
s převodem nemovitostí, včetně
zpracování geometrického plánu,
- schválilo prodej části pozemku
p. č. 5759/6, ostatní plocha o výměře cca 35 m2, za cenu 250 Kč/m2
a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti, včetně úhrady za
zpracování geometrického plánu,
- schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterijní terminál a herní místo lokálního

herního systému,
- vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů,
- vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství,
- vzalo na vědomí zprávu o realizovaných investičních akcích v roce
2011 a o přípravě schválených investičních akcí na rok 2012,
- vzalo na vědomí výroční zprávy
ZŠ Kojetín, náměstí Míru 83, ZŠ
Kojetín Svat. Čecha 586, Mateřské
školy Kojetín, Domu dětí a mládeže
Kojetín za školní rok 2010/2011,
- vzalo na vědomí zprávu o průběhu procesu KPSS ve městě Kojetíně
za rok 2011 a zprávu o naplňování
cílů a opatření Komunitního plánu
sociálních služeb města Kojetín pro
období let 2009 - 2011,
- schválilo poskytnutí dodatečné peněžité dotace na rok 2011 Charitě Kojetín ve výši 70.000 Kč.       Jiří Šírek
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Ve zkratce
- Dne 30. listopadu 2011 jsem se
zúčastnil na Magistrátu města
Olomouce debaty s poslanci a senátory zvolenými v Olomouckém
kraji k problematice rozpočtového
určení daní (dále jen RUD), které
kromě obyvatel Prahy, Brna, Plzně a Ostravy znevýhodňuje ostatní
obyvatele našich obcí a měst. Navíc města velikosti Kojetína jsou na
tom ještě hůř, než zbytek republiky.
Z debaty byl patrný zájem našich
zákonodárců (nezúčastnili se poslanci za ODS) řešit daný problém
s tím, že jakmile bude předložen
na parlamentní půdě nějaký návrh
zákona, který by odstranil tuto nespravedlnost, podpoří jej. Události
pak nabraly nečekaně rychlý spád
- již ve čtvrtek 1. prosince 2011
jsme se dozvěděli, že premiér Petr
Nečas zařadil 7. prosince 2011 na
pořad jednání vlády novelu zákona
o RUD. Mezitím se nám podařilo
získat další informace o podkladech
na jednání vlády, ze kterých se dá
odvodit, že vláda s velkou pravděpodobností návrh nové RUD otevře, rozhodnutí však bude odloženo
na jiné zasedání. Věřme tedy, že se
snad alespoň v roce 2013 dočkáme
spravedlivějšího rozdělení daní pro

obce a města.
- Dobrovolní hasiči z Popůvek se
dočkali nového automobilu. Na
schůzi konané 3. prosince 2011
jsem oficiálně předal veliteli jednotky Pavlu Skácelíkovi klíče od Fordu
Tranzit, který byl pořízen díky společnému financování Města Kojetína, Olomouckého kraje a hasičů
z Popůvek. Vozidlo bude upraveno
a dovybaveno v průběhu jarních
měsíců pro potřeby jednotky SDH
Popůvky.
- Radost nám udělalo ocenění
v soutěži O keramickou popelnici Olomouckého kraje 2011. Naše
město se v množství vytříděného
odpadu umístilo v konkurenci všech

měst našeho kraje na nádherném 3.
místě! A to je Olomoucký kraj nejlépe třídícím v rámci celé ČR. Opravdovou keramickou popelnici a šek
na částku 10.000 Kč, kterou budeme znovu investovat do separace
odpadů, převzal vedoucí odboru
VŽPD Jiří Stav 8. prosince 2011 na
sv. Kopečku u Olomouce.
- V sobotu 10. prosince 2011 byla
slavnostně posvěcena kojetínská
pálenice, se kterou má nový majitel
velké plány. Pokud se mu podaří  je
všechny realizovat, určitě to obohatí život v Kojetíně. Těm, kteří sem
přijdou pálit svůj kvas, nezbývá,
než popřát: „Ať teče a chutná!“
Jiří Šírek

POZVÁNKA
Zvu vás na 11. zasedání Zastupitelstva Města Kojetína,
které se uskuteční v úterý 31. ledna 2012 v 16 hodin
v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,
Masarykovo náměstí 8, Kojetín.
Ing. Jiří Šírek
starosta města

Informace pro občany - kontakty MěÚ Kojetín
Vážení občané,
v uplynulém roce jsme díky vám
a vašemu důslednému třídění odpadu na jednotlivé složky a jejich
shromažďování na příslušná místa
a do příslušných nádob v určených
termínech, uspěli v soutěži „O keramickou popelnici 2011“. Naše
město se umístilo v soutěži třídění
odpadů na medailových příčkách.
Součástí ocenění bylo kromě věcné
ceny - keramické popelničky i předání symbolického šeku na částku
10tisíc korun.
Hlavním partnerem tohoto projektu

je společnost EKO-KOM, a. s., která má heslo „MÁ TO SMYSL TŘÍDIT
ODPAD“. Všem, kteří heslo pochopili a berou ho vážně, moc děkujeme a věříme, že v roce 2012 cenu
obhájíme nebo se s vaší pomocí
pokusíme malinko poposunout
směrem k předním místům. Pení-

ze, které obdržíme, budou účelově
použity na zlepšení odpadového
hospodářství našeho města.
Ocenění byli rozděleni podle počtu
obyvatel v níže uvedené tabulce.
Za Město Kojetín
Eliška Izsová

1. kategorie - obce do 500 obyvatel
Umístění
Obec
Finanční prémie
1.
Branná
30.000 Kč
2.
Hradčany-Kobeřice 20.000 Kč
3.
Komárov
10.000 Kč
2. kategorie - obce nad 500 obyvatel
Umístění
Obec
Finanční prémie
1.
Grygov
30.000 Kč
2.
Senice na Hané
20.000 Kč
3.
Charváty
10.000 Kč
2. kategorie - města
Umístění
Město
Finanční prémie
1.
Jeseník
30.000 Kč
2.
Olomouc
20.000 Kč
3.
Kojetín
10.000 Kč
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Informace pro občany - kontakty MěÚ Kojetín
Jméno a příjmení

Funkce / umístění

Tel. čísla
581 277 400
608 712 821
581 277 401
773 669 821
581 277 402
776 254 186

E-mail
j.sirek@radnice.kojetin.cz
starosta@radnice.kojetin.cz

Ing. Jiří Šírek

starosta

Ing. Ilona Kapounová

místostarostka

Jiřina Zdařilová

tajemnice
spojovatelka, podatelna

581 277 411

radnice@radnice.kojetin.cz

sekretariát

581 277 422

sekretariat@radnice.kojetin.cz

fax

581 277 403

zasedací místnost

581 277 405

obřadní síň

581 277 406

Odbor vnitřních věcí, školství a kultury

j.zdarilova@radnice.kojetin.cz
tajemnice@radnice.kojetin.cz

vvsk@radnice.kojetin.cz

Bc. Jana Nakládalová

vedoucí odboru

581 277 420

j.nakladalova@radnice.kojetin.cz

Michaela Daňková

sekretariát

581 277 422

m.dankova@radnice.kojetin.cz

Markéta Rádlová

přestupky

581 277 423

m.radlova@radnice.kojetin.cz

Jana Bradnová

podatelna, spojovatelka

581 277 411

j.bradnova@radnice.kojetin.cz

Jarmila Vašíčková, DiS.

matrika, ohlašovna, Czech POINT

581 277 425

j.vasickova@radnice.kojetin.cz

Jana Filípková, DiS.

vyřizování dokladů, ověřování listin
a podpisů, Czech POINT

581 277 426

j.filipkova@radnice.kojetin.cz

Bc. Jan Števko

správce počítačové sítě - informatik

581 277 444

j.stevko@radnice.kojetin.cz
informatik@radnice.kojetin.cz

Bc. Alice Přehnalová

sociální pracovnice, komunitní plánování

581 277 431

a.prehnalova@radnice.kojetin.cz

Lucie Zlámalová, DiS.

sociální pracovnice

581 277 434

l.zlamalova@radnice.kojetin.cz

Odbor finanční

fo@radnice.kojetin.cz

Ing. Hana Večeřová, MSc.

vedoucí odboru

581 277 450

h.vecerova@radnice.kojetin.cz

Lenka Tomková

příjmy, bankovní operace

581 277 451

l.tomkova@radnice.kojetin.cz

Věra Ježková

výdaje, majetek

581 277 452

v.jezkova@radnice.kojetin.cz

Pavla Novotná

mzdová účetní

581 277 453

p.novotna@radnice.kojetin.cz

Dana Chytilová

kontrola, příspěvkové organizace,
rozpočet

581 277 454

d.chytilova@radnice.kojetin.cz

Ing. Dušan Laboň

prodeje nemovitostí, věcná břemena

581 277 460
776 639 473

d.labon@radnice.kojetin.cz

Ing. Miloš Psotka

pronájmy bytů a nebytových prostor,
půjčky, pojištění

581 277 461

m.psotka@radnice.kojetin.cz

Markéta Calabová

pokladna, správa poplatků - odpady

581 277 462

m.calabova@radnice.kojetin.cz

Jiřina Látalová

správa poplatků, výherní hrací přístroje

581 277 463

j.latalova@radnice.kojetin.cz

Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy
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i.kapounova@radnice.kojetin.cz

vzpd@radnice.kojetin.cz

Bc. Jiří Stav

vedoucí odboru

581 277 470
776 639 476

Eliška Izsová

životní prostředí

581 277 471
776 639 536

e.izsova@radnice.kojetin.cz

Jana Bartková

stavební úřad (pro místní části a obce
správního obvodu)

581 277 472

j.bartkova@radnice.kojetin.cz

Jana Bosáková

stavební úřad (pro Kojetín I-Město)

581 277 473

j.bosakova@radnice.kojetin.cz

Romana Mrázková

silniční hospodářství a doprava

581 277 474

r.mrazkova@radnice.kojetin.cz

Miloš Pavlík

příprava a realizace investic, správa
budov

581 277 475
776 639 494

m.pavlik@radnice.kojetin.cz

j.stav@radnice.kojetin.cz
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Co se událo v roce 2011 - Investiční akce města

První etapa opravy teplovodního
kanálu na sídlišti „Jih“

Další etapa budování kanalizace
v ulici Padlých hrdinů

Instalace schodišťové plošiny
u vchodu na DDM

Demolice posledního z tzv. „Bílých
domků“ na ulici Padlých Hrdinů

Vybudování nového dětského hřiště
v místní části Kojetín II - Popůvky

Rekonstrukce sociálních zařízení
na DDM Kojetín

Výměna oken a vchodových dveří v
budově MŠ na Masarykově náměstí

Vymalování společných prostor na
DPS Jana Peštuky

Oprava komínů na zámečku v Kovalovicích

Rekonstrukce elektrické instalace
v restauraci na koupališti

Oprava komínů na bytových domech č. p. 815 - 818

Oprava vozovky a chodníku ve
Stružní ulici

Oprava komunikace v parku na
ulici Palackého

Oprava komunikace u fotbalového
stadionu

Oprava stezky v aleji Špalír
Jiří Šírek
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Komunitní plánování sociálních služeb
Vážení spoluobčané,
v dubnu roku 2007 byl ve městě
Kojetíně zahájen proces komunitního plánování sociálních služeb
(dále jen KPSS). Jedná se o zjišťování potřeb a názorů široké veřejnosti (uživatelů) na sociální služby
a jejich fungování. Cílem procesu
KPSS je nabídka sociálních služeb,
která odpovídá skutečným potřebám jejich uživatelů.  
Porovnáním stavu poskytovaných
služeb, potřeb lidí a množství finančních prostředků byl v prosinci
roku 2008 ve městě Kojetíně zpracován Komunitní plán sociálních
služeb města Kojetína na období
let 2009 - 2011.
V rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb bylo v období 2009-2011 z celkového počtu
17 opatření naplněno 14 opatření,
3 opatření byla splněna částečně:
- počátkem roku 2009 byla rozšířena „nabídka volnočasových aktivit
pro seniory a osoby se zdravotním
postižením“; do aktivit se zapojilo
jedenáct nových zájemců, kteří se
scházejí pravidelně v průběhu celého roku
- od 12. 1. 2009 byla zaregistrována v rámci „Zkvalitnění a rozvíjení
služeb poskytovaných Centrem sociálních služeb Kojetín“ nová ambulantní služba - poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu (v prostorách
Víceúčelové klubovny na DPS Dr.
E. Beneše 3),
- počátkem roku 2009 bylo rozšířeno poskytování pečovatelské služby v pracovní dny a v případě potřeby a dle dohody i mimo pracovní
dny; byla rozšířena provozní doba
přístupu k internetu na jednotlivých
domech s pečovatelskou službou
(dále DPS) do 16 hodin; v letech
2010 - 2011 se  zásluhou Centra sociálních služeb (dále CSS) zlepšilo
vybavení a prostředí „internetových
koutků“ na jednotlivých DPS. CSS
získalo také dobrovolníka z řad seniorů pro spolupráci při výuce na
PC, o tuto službu je ze strany veřejnosti stále velký zájem. CSS muselo časově  přizpůsobit dobu využití
PC a přístupu k internetu tak, aby
byli uspokojeni všichni zájemci,
- Centrum sociálních služeb se
v roce 2011 zapojilo do projektu
„Kojetín - šťastný domov“ a reali-
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zovalo celou řadu společenských
aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením; na základě výsledků několika kontrol zaměřených
na kvalitu poskytovaných služeb je
CSS Kojetín řazeno mezi nejlepší poskytovatele sociálních služeb
v rámci Olomouckého kraje,
- na DPS J. Peštuky proběhla v průběhu roku 2009 výměna oken; plánované zateplení a oprava fasády
na DPS J. Peštuky a výměna oken,
odstranění vlhkosti a zateplení fasády na DPS E. Beneše se nepodařilo
v době platnosti komunitního plánu
zrealizovat, proto budou zahrnuty
do dalšího plánovacího období,
- v měsíci březnu 2009 bylo provedeno zatěsnění čtyř dveří kanceláří
odboru sociálních věcí; jednání klienta a sociálního pracovníka je za
dveřmi kanceláří méně slyšitelné
a je tak dosaženo většího soukromí
klientů,
- v měsíci březnu 2009 byl zvonek
u vchodu do budovy pošty umístěn
na dostupnější místo; zvonek slouží
občanům se zdravotním postižením
odkázaným na pohyb na vozíku,
- od měsíce května 2009 mají návštěvníci hřbitova možnost využívat WC v prostorách obřadní síně
městského hřbitova; v rámci záměru odstranění technických bariér
byl v listopadu 2009 vybudován do
hřbitovní síně bezbariérový přístup;
v průběhu platnosti komunitního
plánu probíhala oprava jednotlivých
komunikací, při větších opravách
nebo nové výstavbě byly chodníky
budovány bezbariérově; modernizace bezbariérového přístupu do
objektu Polikliniky, která je součástí opatření, nebyla zrealizována,
v roce 2012 je však plánována instalace nové plošiny,
- dne 16. 9. 2009 byl slavnostně zahájen provoz „Poradenského centra pro problémy se závislostmi“,
od tohoto dne je poradna otevřena
všem zájemcům každou středu od
14 do 18 hodin; poradna pro osoby
závislé na alkoholu, drogách a hracích automatech sídlí na Poliklinice
Kojetín a jejím provozovatelem je
Kappa-Help Přerov; mimo to pracovníci centra realizují ve městě 1x
týdně také terénní práci,
- pro zajištění trávení volného času
rodičů s dětmi a mládež bylo v roce

2010 v Kojetíně na sídlišti Sever vybudováno krásné víceúčelové hřiště; záměr výstavby dětského hřiště
a odpočinkové zóny na sídlišti Jih
nebyl zrealizován, ale podařilo se
za aktivní spolupráce s Osadním
výborem v Popůvkách vybudovat
velmi pěkné hřiště v této místní
části; hřiště bylo v průběhu letních
a podzimních měsíců hojně využíváno jednak rodinami s dětmi z Popůvek, ale přilákalo také spoustu
rodin z Kojetína,
- zpřístupnění dětských hřišť rodičům s dětmi a mládeži se nepodařilo zcela splnit; správci hřišť se zpřístupněním veřejnosti nesouhlasili
z důvodu obavy před nezajištěním
bezpečnosti, řádné údržby a odpovědnosti; využívat dětské hřiště
v areálu mateřské školky mohou
však rodiče s dětmi v rámci spolupráce s domem dětí a mládeže zájmová klubová činnost, tato možnost je v období jarních a letních
měsíců často využívána,
- v rámci rozšíření aktivit vycházejících z potřeb rodičů s dětmi na rodičovské dovolené byla dána v roce
2010 rodičům na mateřské a rodičovské dovolené i rodičům se zdravotně postiženými dětmi k dispozici klubovna na domě dětí, kde se
mohou společně scházet k zájmovým činnostem; tato klubovna byla
v roce 2011 dovybavena nábytkem
a sportovním náčiním, takže láká
jak rodiče, tak děti k častému užívání,
- v roce 2011 se Centrum sociálních
služeb zapojilo do projektu „Kojetín
- šťastný domov“ a realizovalo celou
řadu společenských aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením; na základě výsledků několika
kontrol zaměřených na kvalitu poskytovaných služeb, je CSS Kojetín
řazeno mezi nejlepší poskytovatele
sociálních služeb v rámci Olomouckého kraje,
- přes stále složitější zabezpečení
dostatečných finančních zdrojů na
pokrytí provozních nákladů bylo zachováno poskytování služeb Charity Kojetín; jedná se o denní služby
pro seniory poskytované v domě
Sv. Josefa, v Centru denních služeb, o zachování stávajícího ubytování v Azylovém domě pro matky
s dětmi, poskytování sociálně akti-
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Komunitní plánování sociálních služeb
vizačních služeb pro rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením
a charitní ošetřovatelskou službu,
- Město Kojetín se v roce 2010 zapojilo do projektu vyhlašovaného
MPSV s názvem „Obec přátelská
rodině“ a po získání finanční dotace pro rok 2011 realizovalo prostřednictvím Domu dětí a mládeže,
Městského kulturního střediska
a Centra sociálních služeb projekt

s názvem „Kojetín - šťastný domov“, zaměřený  na podporu rodin
s dětmi a realizovalo pro ně celou
řadu společenských aktivit; mimo
společenských aktivit byla v rámci
tohoto projektu také vybavena nábytkem  klubovna  na Domě dětí a
mládeže, Centru sociálních služeb
a bylo pořízeno drobné sportovní
náčiní pro místní část Kovalovice;
realizace výše uvedených aktivit se

setkala ze strany cílových skupin
s velkým ohlasem.
V případě Vašeho zájmu můžete
bližší informace, týkající se procesu
komunitního plánování sociálních
služeb ve městě Kojetíně, získat
na webových stránkách města Kojetína www.kojetin.cz/kpss nebo na
odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ Kojetín.
Řídící skupina KPSS

Galerie čestných občanů města Kojetín
Na základě zákona č. 128/2000
Sb. o obcích může, podle § 36,
odst. 1 a podle § 84 odst. 2, písm.
s, obecní zastupitelstvo udělovat
čestné občanství obce. Jedná se
o institut správního práva, který je
u nás využíván již od šedesátých let
19. století.
V zákoně č. 128/2000 Sb., § 36,
odst. 1 se říká: „Obec může udělit
fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj obce,
čestné občanství obce. Čestný občan má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce svá stanoviska, v souladu s jednacím řádem
zastupitelstva.“
Město Kojetín udělilo od roku 1861
do roku 2011 čestné občanství 36
osobnostem. Jedenkrát bylo čestné
občanství odebráno a to z ideologických důvodů v roce 1939 prezidentu Dr. Edvardu Benešovi.
Mezi čestnými občany Kojetína se
ve druhé polovině 19. století objevují významné osobnosti našeho
politického a hospodářského života. Při rozhodování byl kladen důraz na vlastenectví a národní život
(František Palacký, F. L. Rieger,
P. Ignát Wurm, František Skopalík, Alois Pražák a další). Na konci
19. století a na počátku 20. století
jsou to pak osobnosti moravského
náboženského, politického a národní života (Dr. Theodor Kohn, arcibiskup olomoucký, P. Anatole hrabě  
d´Orsay, farář kojetínský, Dr. Václav
Šílený, Dr. Jan Žáček, P. František
A. Gardavský). V roce 1918 se při
jmenování čestnými občany projevil vliv vyhlášení samostatnosti
a čestnými občany byli jmenovány
významné politické osobnosti Karel
Kramář, Gustav Habermann, Václav Jaroslav Klofáč, Alois Jirásek,

Alois Rašín, František Staněk, Isidor Bohdan Zahradník.
V období první poloviny 20. století
jsou čestnými občany jmenovány
zasloužilé osobnosti Kojetína (Ferdinand Venclík a Marie Gardavská).
Z politických osobností pak prezident Československé republiky
Dr. Edvard Beneš.
Po druhé světové válce  bylo čestné občanství uděleno významnému
lékaři MUDr. Antonínu Zlámalovi
a v roce 1948  komunistickým politikům Júliu Ďurišovi a Klementu Gottwaldovi. V roce 1964 byl čestným
občanem jmenován předseda Měst
NV v Kojetíně Karel Mezník.
V udělání čestného občanství pak
byla přestávka až do roku 1995. Ve
shodě s duchem nového zákona
o obcích se čestné občanství uděluje hlavně osobnostem mající zásluhy o rozvoj obce, o reprezentaci a propagaci obce, významným
osobnostem vědeckého, politického
uměleckého a sportovního života,

o rozvoj demokracie a humanity
a za mimořádné skutky spojené
s osobním hrdinstvím. V   tomto
roce bylo čestné občanství uděleno Františku Březovskému, čs. příslušníku jednotek RAF v Anglii za
druhé světové války. V roce 1998  
byli čestnými občany jmenováni
významní umělci, kojetínští rodáci Jan Sázel, akad. malíř, Gustav
Vožda, hudební skladatel, Stanislav Hlobil, akad. sochař a Bohumír Štéger, spisovatel. V roce 2008
pak bývalí členové Sokola Kojetín,
účastníci protifašistického odboje Jindřich Riegl, Otomar Schick a
Jan Šenk. V loňském roce (2011)
Zastupitelstvo Města Kojetín udělilo
čestné občanství kojetínským rodákům Vojtěchu Štolfovi, akad.malíři
a scénografovi a Vladimíru Novotnému, herci a spisovatelovi.
V dalších číslem Kojetínského zpravodaje přineseme krátké medailony
čestných občanů města.            řez

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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Došlo do redakce
Dar Města Kojetín HZS
Olk PS Kojetín

města Jiří Šírek řediteli územního
odboru Přerov Miroslavu Čočkovi. Tento přístroj bude umístěn na
prvovýjezdovým vozidle na požárV roce 2011 poskytlo město Koje- ní stanici Kojetín a bude sloužit
tín finanční dar ve výšši 40.000 Kč   pro potřebu občanů města Kojetín
na nákup automatického externí- a okolních obcí.
ho defibrilátoru ZOLL AED Plus. Automatický externí defibrilátor
Slavnostní předání proběhlo při ZOLL AED Plus je určen pro použití
příležitosti ukončení „Evropského vyškolenými zachránci k poskytnutí
týdne mobility“ dne 16. září 2011 na neodkladné defibrilace. Pomocí vimístní loděnici. Dar předal starosta zuální i akustické nápovědy pomá-

há zachránci dodržovat stanovený
protokol pro použití AED. Mimoto
umožňuje ukládání a záznam informací pro pozdější kontrolu zdravotnickým dozorem nad používáním
přístrojem. Záznam obsahuje rytmus EKG, data příhody, identifikace
přístroje a volitelně též záznam hlasu záchranářů a zvuku z nejbližšího
okolí. Tyto informace lze přehrát do
počítače pro kontrolu a archivaci.
Dostupnost přistroje ZOLL AED
Plus je nepřetržitá a to buď telefonickým zavoláním na linku 150,
nebo přímo na požární stanici Kojetín na telofonních číslech: pevná
linka 950 783 011 a mobil 602 511
488. Další možnost je přímo na požární stanici osobně.
Miroslav Charvát,
velitel požární stanice Kojetín

Den otevřených dveří
na ZŠ nám. Míru

bavené modernímu počítači, nový
výtah spojující patra školy a také
bývalá sborovna, ve které se nyní
nachází nová třída. No prostě celá
škola
se změnila a velmi se mi líByl jsem pozván svým osmiletým
bila.
vnukem, který chodí do druhé třídy
Základní školy na náměstí míru, na Nastala druhá hodina a já jsem se
Den otevřených dveří. Velmi jsem přemístil do druhé třídy, tedy na hoto uvítal, protože jsem z této školy   dinu tělesné výchovy do tělocvičny.
Děti nastoupily k hodině TV s velprávě před 45 ti lety vycházel.
kým
a hlasitým pokřikem „hurá“.
Rozhodl jsem se, že navštívím  druPaní
učitelka
děti seznámila s prohou vyučovací hodinu, a to hodinu
gramem
hodiny.
Začaly oblíbenou
tělesné výchovy.
rozcvičkou
a
soutěží
družstev.
Přišel jsem v 8 hodin a po vstupu
V
soutěži
družstev
to
děti
bavilo
do vestibulu školy jsem byl velmi
a
braly
ji
velmi
zodpovědně
a
poctilaskavě přivítán patrně žáky 9. tříd,
vě.
Některé
děti
dokonce
plakaly,
kteří mě mile přivítali a nabídli mi
prohlídku školy. Prošli jsme celou že nevyhrály, na což jim paní učitelbudovu školy. Velkým překvapením ka vysvětlila, že někdo musí vyhrát
pro mě byly počítačové třídy vy- a jiný zase prohrát. Hodina to byla

velmi pěkná a poctivě připravena
zásluhou učitelky Jolany Pavlíčkové. Děti z ní odcházely vydováděné
a znovu připravené usednout do lavic a soustředit se na další vyučování.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
učitelce Jolaně Pavlíčkové, celému
učitelskému sboru od ředitele po
učitele a ostatní pracovníky na této
„mé“ škole, jak se velmi dobře a
s velkým profesionálním přístupem
starají o budoucí inteligenci našeho
národa.
Děkuji svému vnukovi a všem, kteří
tento den otevřených dveří pro rodiče a přátele školy připravili.

Staré fotografie nepatří
do smetí!

šla odpověď se dvěma fotografiemi
v příloze. Mám zvláštní zlozvyk, že
vždy u emailů otevírám nejprve přílohy a až potom si přečtu samotnou
zprávu. Rozklikl jsem si tedy ony
snímky od Emila a vídím nějaký
pěkně upravený lázeňský parčík
s fontánkou a detail fontánky…
„Proč mi to ten Emil posílá?“, říkal
jsem si v duchu, když jsem se vracel
ke čtení emailu. „Cože, to je v Kojetíně?!“ - zkoprněl jsem a podíval se
na obrázky znova. Opravdu! Parčík
před nádražím - ani jsem nevěděl,
že tam někdy byla fontánka… Pak
jsem si dočetl Emilovy řádky o tom,

Je tomu už pár měsíců, co mě
z podvečerní práce na počítači vytrhlo klepání na okno. Otevřel jsem
a venku stál bývalý „mašinfíra“ Karel
Kainar a podával mi do ruky starou
černobílou fotografii. „Na…“, říkal,
„…to máš za ty fotky z nádražní nástěnky!“. Poděkoval jsem, rozloučil
se, zavřel okno a pod lampou se
podíval na obrázek, který zachycoval parní lokomotivu „Štokr“, jak
přiváží do Kojetína nákladní mani-
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pulační vlak od Nezamyslic. Místo
focení bylo na první pohled jasné přejezd se závorami na silnici z Kojetína k Popůvkám. Doba focení
(dle lokomotivy) přelom 60. a 70.
let minulého století. Moc mě tento
dárek potěšil - vždyť fotku „Štokra“
v Kojetíně nejen že nemám, ale dosud jsem ani žádnou neviděl!
Pln radosti z cenného „úlovku“ jsem
hned fotku položil na skenner, nasnímal a mailem poslal kamarádovi
Emilu Dostalíkovi, který poslední
léta své aktivní služby na dráze
strávil právě na kojetínském nádraží. Netrvalo dlouho a od Emila při-

Petr Bosák
bývalý žák, nyní důchodce

1/12

Kojetínský zpravodaj

Došlo do redakce
že tyto fotografie (a ta se „Štokrem“)
pochází patrně ze stejného zdroje z krabice fotografií z Kojetína a okolí, která ležela vyhozená u popelnic,
kde ji právě Emil s Karlem náhodou
objevili.
Později jsem si při návštěvě u Emila
prohlédl i ostatní snímky z této „zachráněné sbírky“ a byly tam opravdové poklady - čerstvě postavená
sokolovna a poliklinika, tanky okupantů v Kojetíně, nové mosty přes
Moravu a další obrázky, které mi
zas o kousíček více přiblížily „moje
město“ v dobách, kdy jsem ještě

nebyl na světě. A pevně věřím, že
nejsem z daleka poslední, komu
tyto snímky rozšířily obzory…
A proč vám to celé vlastně píšu? Důvod je zřejmý už z nadpisu. Přátelé,
moc prosím vás všechny - pokud při
úklidu na půdě, třídění pozůstalosti
nebo třeba i na shromaždišti odpadů objevíte pohlednice či fotografie
zachycující dávno zapomenutou
podobu našeho (ale třeba i jiného)
města, určitě je nelikvidujte! Vždyť
mohou být pro druhé cenným „kukátkem“ do minulosti!
V Kojetíně je hned několik lidí, kteří

se shromažďováním a uchováváním takovýchto pokladů minulosti
zabývají. Kromě Emila Dostalíka je
to třeba pan Josef Bíbr ze „Severu“, Bohumil a Jirka Gračkovi, nebo
i starosta Jiří Šírek. Pokud se vám
nebude chtít někoho z uvedených
hledat, zaneste nalezené obrázky
třeba na Městské kulturní středisko
(na sokolovně) a ony už se odtud
dostanou do těch správných rukou…
Děkuji Vám za všechny, jejichž
představu o minulosti tyto obrázky
rozšíří!
Rostislav Kolmačka

Přejezd na Brno, lokomotiva 556

Park před nádražím s fontánkou

Detail fontánky

Anketa
Na začátku nového roku si můžete přečíst odpovědi na otázky, které položili studenti
Gymnázia Kojetín Tereza Hajdová a Jiří Kapoun několika obyvatelům města.
1. Jaký si myslíte, že bude příští kalendářní rok a co nám přinese?
2. Jaké největší obavy máte z roku 2012?
3. Co by bylo možné popřát do následujícího roku?
Marie Hrušková
1. Necháme
se překvapit.
Uvidíme, co
z toho bude.
2. Nebude to nic
dobrého. Bude
to hrozný rok pro
všechny.
3. Aby se už více nezdražovalo
a aby se všichni měli lépe, tak jako
dříve.

Jaroslav Králík

Eman Mazur
1. Úspěšný.
2. Zdraví, aby byli k sobě lidé
ohleduplní, měli práci, ekonomický
boom.
3. Aby na sebe byli lidé slušní,
k sobě ohleduplní a dívali se na
svět optimisticky.

Stanislav Šikula
1. Bude to těžké, celosvětově, svět
je prostě (nepublikovatelný výraz).
2. Nemám osobně žádné obavy.
3. Aby se lidé sebrali, stali se lidmi
a přestali krást (hlavně ve vyšších
vrstvách) a chovali se k sobě a
hlavně ke svým dětem ohleduplně.

1. Hrůza. Je
krize, nedostatek
finančních
prostředků.
2. Bude
nedostatek peněz.
3. Ať už skončí
krize a ať se

máme jako dřív.

Antonín Lasovský
1. Těžko říci,
uvidíme, je blbá
doba, nejde
obchod. Tržby šly
o 50% dolů. Je to
boj o přežití.
2. Musíme to
nějak přežít.
3. Aby byl lepší. Myslím si, že bude
dobře.
Pavel Tejchman
1. Úspěšný, nemám obavy.
2. Jsem ve věku, kdy nemusím mít
obavy. Pro mne je úspěšné každé
ráno.
3. Popřát všeobecnou spokojenost
a zdraví je vhodné, otázka je, jestli
to každý přijme.
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XV. lékařské sympózium v Kojetíně
Tradiční, v letošním
roce již XV. lékařské sympózium,
pořádané Centrem žilní chirurgie
a Soukromou chirurgickou ordinací, se
uskutečnilo ve dnech 25. a 26. listopadu 2011 v prostorách Městského
kulturního střediska Kojetín.
Sympózium je zařazeno do systému
postgraduálního vzdělávání lékařů
a zdravotních sester a je certifikováno Českou lékařskou komorou
a Českou asociací sester.
Pro letošní rok jsme zvolili téma
„Varia - zajímavá sdělení“ a zaměřili jsme se na prezentaci zajímavých případů, se kterými jsme se
v posledních letech na svých pracovištích setkali a museli řešit i ve
spolupráci s jinými obory a s kolegy
z jednotlivých pracovišť z regionu
a i s kolegy na klinikách.

Sympózium bylo slavnostně zahájeno v pátek 25. listopadu 2011 organizátorem Pavlem Matouškem,
který přivítal účastníky sympózia,
zástupce vystavujících farmaceutických firem a otevřel první blok pátečního odpoledního programu. Ten byl
věnován moderní laparoskopické
léčbě kýl břišní stěny a lékaři z chirurgického oddělení Přerovské nemocnice, a. s. Petr Hasala  Jiří Hadwiger a Jiří Javora z chirurgického
oddělení Kroměřížské nemocnice,
a. s. demonstrovali ve svých zajíma-
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vých a výborně dokumentovaných
sděleních jakou metodou a s pomocí jakých materiálů řeší na svých
pracovištích kýly břišní stěny. Jaroslav Novák z chirurgického oddělení  
Kroměřížské nemocnice, a. s. se ve
své přednášce zamýšlel nad úspěchy a neúspěchy při osteosynthese
dlouhých kostí, zda - li ne zcela optimální výsledek operace je působen  výběrem metody nebo technickým provedením. Kamila Rašková
a Věra Kratochvílová se pochlubily výsledky své práce na kožním
a očním oddělení Kroměřížské Nemocnice, a. s. Petr Novák z Masarykova onkologického ústavu ve své
zajímavé a bohatě dokumentované  
přednášce   doplnění i videosnímky  
seznámil účastníky s moderními endoskopickými metodami při léčbě
nádorů v gynekologii.
Druhý blok přednášek si pro sebe
rezervovali kolegové z ortopedickotraumatologického oddělení přerovské nemocnice Tomáš Kocourek,
Jiří Šíma, Jan Václavek a Jaroslav
Kotrč ve svých bohatě dokumentovaných sděleních ukázali, jak je
možné moderně a efektivně léčit
poranění horní končetiny. Ve svých
přednáškách se zaměřili na úrazy
ramene, klíční kosti, zápěstí a ruky.
Jaroslav Kotrč velmi zajímavě hovořil o možnostech moderních protéz
kyčelního kloubu.
Sesterský blok byl zaměřen na léčbu
špatně a dlouhodobě se hojících ran
a na možnosti využití vysoce kvalitních pomůcek pro pacienty s vývodem střeva. Ilona Hnízdilová z Charity Kojetín ve své velmi pěkné přednášce s bohatou fotodokumentací
předvedla, jak je možné v domácí
péči ve spolupráci s chirurgem a se
spolupracujícím pacientem úspěšně
léčit i poměrně velkou a hlubokou
popáleninu. Na její přednášku navázala Miloslava Břízová z firmy Lohmann Rauscher, kde působí jako

odborný poradce na materiály pro
vlhké hojení, a seznámila přítomné
s novými velmi efektivními materiály
pro léčbu chronických ran. Ve svém
sdělení demonstrovala dva pacienty,
jejichž rozsáhlé kožní defekty se podařilo těmito materiály zahojit. Marie
Sedláčková z kroměřížské chirurgie
předvedla i s praktickou ukázkou,
že moderní pomůcky pro pacienty
s vývodem střeva umožňují pacientům plnohodnotný společenský
i sportovní život, bez omezení jejich
běžných aktivit.

Páteční odpoledne bylo ukončeno
v 19 hodin a po krátkém oddechu
jsme se pobavili na Společenském
večeru s diskotékou pro mladé, starší i pokročilé. Diskotéka a společenské setkání bylo doprovázeno bohatým rautem v sále Městského kulturního střediska, který byl tradičně
a taky jak jinak, zcela v režii Jarmily
Hodanové.
První část sobotního programu byla
věnována problematice primární
prevence v lékařské praxi, dietologii,
správné výživě a péči o obézní pacienty. Kolegové z pražského Centra
preventivní medicíny René Vlasák
a Dana Maňasková ve svých zajímavých a výborně dokumentovaných
přednáškách ukázali na možnosti
a perspektivy využítí zařazení preventivních programů do lékařské
praxe. Obezita a s ní související nemoci srdce a cév začínají být celosvětovým problémem a  celosvětová
medicína hledá cestu, jak z bludného kruhu obezity a na ni navazujících
onemocnění ven. Jednu z možných
cest naznačil ve svých velmi zajímavých a sugestivních přednáškách
Pavel Pávek z Centra preventivní
medicíny, obezitologie a fyziatrie
z Nového Města na Moravě. Roman
Hasara z I.chirurgické kliniky FN
u sv. Anny v Brně zajímavě hovořil o
jedné ze zajímavých a mnohdy opo-
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XV. lékařské sympózium v Kojetíně
míjených příčin náhlé příhody břišní - o rozsáhlém krvácení do kůže
a podkoží a svalů břišní stěny.
Pavel Valerián z Histologické a cytologické laboratoře Kroměříž přednesl
velmi zajímavé sdělení o onemocnění, kde se prolínaly dva  obory - chirurgie a gynekologie.
V sesterské sekci Radomíra Pektorová seznámila účastníky sympozia
jak se v Centru pro choroby srdce
a cév v Kroměříži starají o monitorování pacientů s diabetem, jak seznamují pacienty  s používáním různých
přístrojů na měření množství cukru
v krvi a jaký mají preventivní program pro diabetiky. Richard Kobza
- internista a diabetolog se ve svém
sdělení zamýšlel nad úskalími léčby
pacientů s diabetem a jeho komplikacemi. Po polední přestávce a rautu
byl další blok věnován problematice
kojení, kde ve svém vyčerpávajícím
sdělení Věra Hýbnerová představila
poslední poznatky a názory na vhodnost, kvalitu a délku kojení matek.
Taktéž uvedla na pravou míru  některé mýty, které se ke kojení váží. Fyzioterapeut Jiří Finger, který pracuje
v Centru žilní chirurgie Kojetín, ve
svém sdělení představil svou práci,
kterou se podílí na léčbě a prevenci
u pacientů s onemocněním žil, tepen
a mízních cév. Seznámil posluchače
se zavedením nových metod, využívaných v prevenci a rekondici pacientů. Jsou to masážně relaxační metody Dornova metoda a Breussova
masáž. V závěrečném přednáškovém bloku primářka očního oddělení
Kroměřížské nemocnice,a. s. Marie
Holbová seznámila posluchače se
zajímavou problematikou očního
onemocnění - tzv. zeleného očního
zákalu a jeho moderního řešení, Viktor Charbut z Oční ordinace Kojetín
demonstroval zajímavý případ dvou
sourozenců - sester. Tomáš Zapletal
z chirurgického oddělení Kroměřížské nemocnice a. s. seznámil posluchače s nejnovějšími poznatky
při léčbě poranění prstů ruky, s nutností včasné rehabilitace i po ošetření poraněných kostí šlach a nervů.
Pavel Dvorský ze Soukromé chirurgické ordinace Kojetín ve své přednášce přehledně a zajímavě shrnul
diagnostiku a léčbu zánětu slinivky
břišní a zdůraznil zde důležitou roli
chirurga v léčbě. V závěrečné před-

nášce Pavel Matoušek ze Soukromé
chirurgické ordinace a Centra žilní
chirurgie Kojetín ukázal na čtyřech  
zajímavých případech efekt léčby
rozsáhlých ran a dlouhodobě se hojících ran metodou vlhkého hojení.
Lohmann Rauscher udělil oběma
pracovištím certifikaci v léčbě metodou vlhkého hojení a lékaři i sestry
jsou pravidelně proškolováni v této
problematice. Lékařské sympózium
bylo ukončeno v 17 hodin a mnozí
účastníci, jichž bylo letos přes 180,
ještě těsně před odjezdem domů
dokončovali své odborné diskuse
a ujišťovali se, že příští rok zase přijedou.
Součástí semináře byla i výstava farmaceutických firem, které představily své výrobky a podílely se sponzorsky na finančním zajištění semináře,
za což jim patří dík organizátora.

O příjemné a reprezentativní prostřední se jako každoročně na vysoké profesionální  úrovni postaraly
pracovnice Městského kulturního
střediska a Jarmila Hodanová se
svými spolupracovnicemi.
Audiovizuální techniku opět bezchybně a již popatnácté zvládl tradičně Jiří Ston.
Jsem přesvědčen, že i letos to byly
dva příjemné dny, nejen z pohledu
odborného, ale i společenského, protože pro mnohé z nás je toto sympózium jedinou možností, jak se s mnohými kolegyněmi a kolegy setkat.   
Pavel Matoušek

English Corner
Observations on American culture from someone who used to
live there. When we were visiting
the US, I was surprised at some
of the things that Americans do.
I am used to Czech culture now
so American culture seems strange to me in some ways. Here are
the main things that I noticed.
Everything is bigger in American.
The cars are bigger, the houses
are bigger and everything you
buy is in a bigger package. When
we went to the supermarket I was
shocked how big everything was.
For example when you buy milk
or flour the package is twice as
big as in the CR. Everything in
the supermarket is twice as big!
I also noticed that houses usually
have lots of space around them.
We live in a row house in Kojetin, but that isn’t common in the
US. The other thing is that most
people do not have gardens. The
space around the houses is just
grass. If those houses were in
Kojetin, people would have plum
and apricot trees everywhere
(for more brandy!). Another thing
is that Americans don’t seem as
thrifty as Czechs. They throw
lots of things away and waste lots
of food. I guess this is because in
general people have more money
in the US. They can afford to be
wasteful. Finally, all the food and
drinks in the US are sweeter than
in the CR. Everything has lots of
sugar in it. I didn’t like that. I still
love America but in some ways
I like Czech culture better.

observation - poznámka
used to - býval
used to- zvyklý na
notice - všimnout
package - balení
row house - řadový domek
plum - švestka
apricot - meruňka
brandy - pálenka
thrifty - šetrný
afford - dovolit si
wasteful - neúsporný
sweet - sladký
Jay Davis
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Rubrika zdraví - 10. díl: Zdraví jako novoroční předsevzetí
Ať už patříte mezi ty, kteří si předsevzetí ohledně zdravějšího životního
stylu dávají, nebo jste vůči těmto slibům skeptičtí, je i tak nový rok impulzem k dodržení lepší životosprávy
a vyšetření si času pro svůj odpočinek…
ODPOČINEK
Proč relaxovat? Jednoznačně z toho
důvodu, abychom předešli nebo se
zbavili stresu. „Možná namítnete,
že odpočívat se dá při spánku, který je pro naše tělo vlastně nejvýživnější. Není to tak docela pravda…
na rozdíl od spaní jsme si uvolnění
a přílivu energie během relaxace
vědomi a její pozitivní důsledky se
pro nás znásobují,“ informuje paní
Leona Deutschelová, majitelka RELAX CENTRA Kojetín. Procedury
odpočinkové, které si lze v CENTRU vychutnat a začít tak nový rok
příjemně:
* Klasická masáž - celotělová nebo
částečná pomůže nejen od bolesti
zad a zatuhlých svalů.
* Aromaterapeutická masáž - dokonale zrelaxuje vaši smysl za
pomoci masážních esenciálních
olejů.
* Horké lávové kameny - představují nejen odpočinkovou proceduru, jejich síla tkví také v pročištění
čaker lidského těla.
* Solárium - dodá vám zdravé opálení i příjemně prosluněnou náladu.
* Perličková koupel - horká voda
s příměsí jemně masírujících bublinek přináší úlevu a uklidnění pro
celý organismus.

Masáž lávovými kameny
KONDICE
Nejen pro shození několika přebytečných kil, ale i pro zvýšení kondice
a zpevnění svalů bychom se měli
věnovat pohybovým aktivitám. Sporty je dobré měnit nebo kombinovat.
Mezi dobře známé pozitivní vlivy pa-
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tří například i prevence vůči rakovině tlustého střeva a prsu, pomocník
v boji s depresí a špatnou náladou.  
Věděli jste také třeba to, že odpolední nebo podvečerní sportování navozuje kvalitní a hlubší noční spánek?
„Na to, začít s pohybem, není nikdy
pozdě. A opravdu platí, že i díky
němu se můžete vyhnout leckterým
civilizačním chorobám,“ říká Leona
Deutschelová. Sportovní procedury,
které lze v CENTRU absolvovat:
* Schwinn cycling - jízda na stacionárním (nepohyblivém) kole
v prostředí tělocvičny, tempo jízdy
pomáhá udržet rytmická hudba.
* Redcord - slouží k léčebným účelům - rehabilitaci, své velké uplatnění však najde i ve sportu - jako
prevence proti úrazům či jako samotná tréninková lekce na posílení svalů.
* Body roll (rolletic) - dokáže neoblíbené tukové buňky z našeho
těla doslova ohoblovat, a to díky
speciálně vytvarovaným dřevěným válcům, které problémové
partie mechanicky masírují.

nění bolesti zejména v problémových partiích (záda, krční páteř).
* Elektroléčba - využívá elektrickou
energii různých vlnových délek,
dokáže tím lokálně pozitivně ovlivnit bolestivost postiženého místa,
zlepšit jeho prokrvení a působí
protizánětlivě.
* Magnetoterapie - využívá vlivu
pulsního
elektromagnetického
pole na lidský organismus, zmírňuje bolesti kloubů a svalů, podporuje hojení kostí.
* Ultrazvuk - je mechanické vlnění
s frekvencí vyšší než 20 000 Hz,
proniká hluboko pod kůži, rozkmitává buňky a vznikající teplo prohřívá tkáně ve vašem těle.
* Parafinový zábal - je velmi účinný při léčení nemocí pohybového
aparátu, zejména příznivý léčebný
účinek má na klouby a při revma.
* Podvodní masáž - přesně určená
místa jsou masírována proudem
vody, který vychází pod tlakem
z trysky masážní hadice, nejčastějšími místy, kam proud vody směřuje, je oblast páteře a končetin.
* Manuální lymfodrenáž - má za
úkol obnovit a zvýšit oběh lymfy,
způsobuje detoxikaci organismu,
zpevnění pokožky, bojuje s celulitidou a otoky.

Cvičení na Redcordu
ZDRAVÍ
Pokud neřešíme vzniklý zdravotní
problém a je nám dobře, i tak musíme jít právě zdraví vstříc. A to formou aplikace nejrůznějších léčebných procedur, které nám pomohou
jak leccos zvládnout, tak působí
jako prevence. „Bolest a komplikace
může řešit pacient různými způsoby,
včetně nejrůznějších léčiv. Z praxe
však vím, že je třeba také hledat příčinu problému a aktivně na ni působit. Bolest hlavy sice prášek napraví,
ale spazmus - příčinu, neodstraní,“
hodnotí Leona Deutschelová. Procedury léčebné, které lze v CENTRU navštívit:
* Léčebná rehabilitace - jejím cílem je obnovení maximální funkční
zdatnosti každého z nás a odstra-

Vodoléčba je příjemným zážitkem
„O všech procedurách a aktivitách
se můžete informovat u nás v RELAX CENTRU nebo na internetových stránkách www.relax-centrumkojetín.cz. Rádi vám také poradíme
osobně. Samozřejmě i v novém
roce jsme připraveni pomáhat s péčí
o zdraví, krásu a psychickou pohodu,“ dodává s úsměvem 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
Předvánoční čas
v Mateřské škole
Kojetín
Doba adventní s sebou nese řadu
svátků a obyčejů. Ať už jde o křehkou krásu barborek, mikulášskou
nadílku, pečení vánočního cukroví,
či adventní věnec.
I u nás byl celý prosinec ve znamení příprav na Vánoce.

V prosinci se ještě jednou za námi
přišel podívat „Kašpárek“ se
svou maňáskovou pohádkou, kterou si pro děti připravily učitelky.
Ve středu 7. prosince 2011 popřály
v sále Sokolovny Kojetín děti z oddělení „Pastelek“ svým vystoupením krásné Vánoce a mnoho šťastných chvil v roce 2012 babičkám
a dědečkům z pečovatelských
domů. Stejně tak popřály 8. prosince 2011 děti z oddělení „Žabiček“
seniorům z MěÚ Kojetín. Dětem
i jejich učitelkám patří poděkování.

V pondělí 5. prosince 2011 proběhla v obou mateřských školách
„Mikulášská nadílka“, kterou pro
děti chystáme každoročně. Všichni
s větším, či menším strachem očekávali, jestli nás po roce zase Mikuláš navštíví a hlavně, kolik s ním
přijde čertů. Stalo se, že několik dětí
plakalo a čerta a Mikuláše se bálo.
Ale zlobivé děti snad ani nemáme,
takže hodné děti Mikuláš pochválil
a andílek pohladil. Děti zarecitovaly
básničky, zazpívaly čertovské písničky a na závěr dostaly sladkou
odměnu. Za letošní mikulášské dopoledne patří poděkování učitelům
a žákům obou základních škol.

Třetí prosincový týden ale už byl
ve znamení vánočních besídek pro
rodiče. A tak jsme všechny příchozí
naladili sváteční vánoční atmosférou. Rodiče se potěšili a pobavili při

zhlédnutí vánočního programu, který si děti za pomoci svých učitelek
připravily a nechyběl ani vánoční
dáreček, či přáníčka...
Děti čekalo i kulturní představení.
Ve čtvrtek 15. prosince 2011 jsme
navštívili sál sokolovny, kde nám
zazpíval Pavel Novák ml. své oblíbené písničky.
V úterý 20. prosince 2011 děti přijaly pozvání ZŠ Sv. Čecha na divadlo
„Jak šel Honza do světa“. Poděkování patří Alici Stonové a žákům
ZŠ Sv. Čecha.

V posledním týdnu času adventního také děti z oddělení „Sluníček“
poděkovaly svým vystoupením
všem zaměstnancům MěÚ Kojetín
za celoroční spolupráci a děti z oddělení „Srdíček“ zaměstnancům
školní jídelny.
A na co se můžeme těšit od ledna?
Jako každoročně zahájí děti z předškolních oddělení saunování s cvičením v rehabilitačním středisku na
Poliklinice Kojetín.
Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, je
předvánoční shon a vánoční pohoda i starý rok za námi. Stojíme na
prahu roku nového a je tedy na místě popřát všem našim dětem, jejich
rodičům, zaměstnancům mateřské
školy, partnerům školy i čtenářům
Kojetínského zpravodaje hodně
úspěchů osobních i pracovních,
pevné zdraví a co nejméně špatných zpráv v nadcházejícím roce
2012.
vedení MŠ
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Naše narozeniny

dách se postupně vystřídalo více
jak 180 rodičů nebo rodinných příslušníků. Ve vyšších třídách již taVe čtvrtek 1. prosince 2011 se na kový zájem nebyl, ale přesto i tam
naší škole uskutečnil tradiční Den někteří zavítali, aby viděli, jak to ve
otevřených dveří. Připravujeme jej skutečnosti vypadá.
u příležitosti školních narozenin, Další skupinou hostů byli žáci jiných
letos 108. Celá škola vždy očeká- škol včetně našich absolventů. Ti
vá, jakou odezvu bude mít nabídka, většinou využívali prohlídkovou trakterou pravidelně připravují všichni, su. Je velice příjemný pohled na sežáci, vyučující i ostatní pracovníci tkání bývalých žáků a třídní učitelky
nebo okamžik, kdy se kolem bývaškoly.
Průvodci byli naši „deváťáci“, roz- lého učitele shluknou o přestávce
dělení do dvou týmů, ranní a od- žáci, kteří donedávna s dotyčným
polední směny. Zajišťovali nejen   často „bojovali“. Na návštěvu míří
provedení zájemců prohlídkovou i zájemci o docházku na naši školu,
trasou, ale současně působili jako ať už budoucí prvňáčci v doprovodu
služba v odborných učebnách, kde rodičů , nebo i další žáci z okolních
předváděli, co vše mají žáci k dis- malotřídních škol. Vzácná není ani
pozici, komentovali zajímavosti ze přítomnost   našich bývalých kolezákulisí a odpovídali na zvídavé gyň a kolegů, kteří si rádi prohlédnou, co se nám podařilo za posledotázky příchozích.
Návštěvníci měli velmi často namí- ní rok zvládnout.
řeno do vyučovacích hodin, aby přímo v akci uviděli své děti. Nahlédli
tak  do záhadného prostředí, které
je pro mnohé zahaleno řadou mýtů
(vždyť učitelé mají fantastickou práci - odučí si pár hodin a jdou  domů).
Poznali, že upoutat žáky zajímavým
podáním učiva, aktivně je zapojit do
hledání informací, zvládnout některé „kulihrášky“, dosáhnout vytčených cílů, potom opravit sešity,
případně vyhodnotit další výsledky Nebylo toho málo. Jako příklad
práce z výuky, to vše si vyžaduje jsme prezentovali realizaci našehodně úsilí a   další „neviditelný“ ho projektu „Dveře do 21. stolečas, který je před zraky veřejnosti tí“ v rámci grantového programu
skrytý. Největší zájem o návštěvu MŠMT „EU peníze do škol“. O jedvýuky byl na 1. stupni. V 1. - 5. tří- notlivých aktivitách pravidelně informujeme v Kojetínském zpravodaji
a na našich webových stránkách.
Nově otevřená učebna jazyků nebo
poslední uskutečněná akce projektu - školení „Práce s interaktivním
systémem eBeam“, které naše vyučující seznámilo s praktickým ovládáním programu na vytváření   interaktivních aplikací do jednotlivých
vyučovacích hodin, jsou příkladem aktuálních akcí. Další aktivity
máme rozloženy na zbývající dobu
(do konce března 2013).
Nedílnou součástí naší školy je
i školní družina, která poskytuje zázemí pro mimoškolní práci devadesáti našich žáků 1. - 5. tříd. Díky našim šikovným vychovatelkám je pro
děti každodenně připraven pestrý
program plný zajímavých činností.
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I zde se velice dobře uplatňuje spolupráce s našimi partnery - DDM
a MěKS v Kojetíně i Renatou Sedlákovou, keramičkou z Popůvek.
Netradičně jsme letos v tento den
vyhlásili další kolo naší sběrové
soutěže „Vysaďme si vlastní les“,
letošní 2. kolo. Za jeden den se
podařilo nasbírat plný kontejner
starého papíru. Výtěžek využijeme
na odměny pro nejlepší sběrače
i na doplnění zázemí pro žáky školy
(stůl na stolní tenis, knihy pro školní
knihovnu, odměny a dárky).
Na závěr bychom rádi poděkovali
našim „deváťákům“ za velice dobře
odvedenou práci, všem pracovníkům školy, vyučujícím, vychovatelkám a správním zaměstnancům za
aktivní podíl na přípravě i na vlastním průběhu  Dne otevřených dveří. Poděkování patří i našim hostům
za řadu povzbudivých slov zaznamenaných v knize návštěv.
Vedení školy

Jedete lyžovat?
Potřebujete půjčit
lyžařskou
nebo snowboardovou
výstroj?
SRPŠ při Základní škole Kojetín,
náměstí Míru 83
půjčuje lyžařskou
i snowboardovou výstroj
všem zájemcům.
Cena za komplet
je od 50 do 80 Kč za den.
Bližší informace získáte
na telefonním čísle: 731 483 561
nebo webu školy:
www.zskojetin.cz  
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Školní družina
v 1. pololetí
Školní družinu při ZŠ nám. Míru navštěvuje 90 dětí z 1. - 4. tříd. V letošním školním roce jsme naše zájmové vzdělávání rozšířili o nabídku dalších kroužků v rámci školní družiny
a to: keramický, výtvarný, sportovní,

počítačový a vaření. O kroužky je
velký zájem nejen mezi dětmi, ale
i rodiči (vystřídá se v nich 107 dětí).
Mimo pestrou práci v kroužcích
probíhá spousta společných a již
tradičních akcí a soutěží např. Den
stromů, bramboriáda, drakiáda, výtvarné dílny, čertovská diskotéka
a pečení perníčků.
Ve druhém pololetí nás čeká dal-

Zápis do prvních tříd
Zápis do prvních tříd pro školní rok
2012 - 2013 se uskuteční na naší
základní škole ve středu
1. a ve čtvrtek 2. února 2012,
vždy od 15 do 17 hodin.
Bližší informace obdrží všichni
rodiče budoucích žáků prvních tříd
v dostatečném předstihu a budou
také dostupné na webových
stránkách školy www.zskojetin.cz.
Vytvořme dětem společně co nejlepší podmínky pro přechod do
jiného světa - světa písmen, čísel,
obrázků i hudby.
Přejeme vám všem příjemné prožití
úvodu nového roku a těšíme se na
vzájemné setkání. Vedení školy

ší nabídka - budeme hledat Talent,  
užívat si zimních radovánek, ve spolupráci s HZS uskutečníme soutěž
Soptík a předvedeme velkou módní
show.
Závěr roku si zpestříme velkým dobýváním hradu Helfštýn. Už se těšíme na mnoho společných zážitků.
Alena Burešová,
vedoucí vychovatelka

PF 2012

přejí pracovníci Základní školy Kojetín,
náměstí Míru 83

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Projekt Nebát se
a nekrást II
Již druhým rokem realizujeme na
naší škole projekt Nebát se a nekrást. Tento projekt je zaměřený
proti sociálně patologickým jevům,
zvláště proti krádežím a závislostnímu chování. Proto byl celý projekt
plánován jako dvouletý.
V prvním roce projektu jsme se zaměřili na boj proti krádežím. Pomocí
internetu jsme se seznámili s paragrafy, zejména s trestním zákonem a zákonem ve věcích mládeže
a přestupkovým zákonem. Zvládli

jsme besedu s pracovnicemi Sociálně - právní ochrany dětí a policisty
a navštívili jsme soudní jednání na
Okresním soudě v Přerově.  
V letošním roce se snažíme zvýšit
povědomí o negativních vlivech různých závislostí. Děti bohužel nemají
povědomí o tom, co všechno patří
mezi závislosti, jak je jednoduché
se do závislosti dostat a daleko těžší ji opustit. Nejvíce pozornosti jsme
soustředili na závislost na lehkých
drogách a hracích automatech.
I v našem městě v současné době
existuje velká řada různých heren
a i naši mládež zasáhla móda hazardních her.   Bohužel mládež si
opravdu neuvědomuje, kam až závislost na hracím automatu nebo hazardní hře může vést.  
Nejprve jsme se podívali na závislost
na lehkých drogách. Seznámili jsme
se s účinky lehkých drog, uskutečnili besedu s Městkou policií Kojetín
a absolvovali dvoudenní soustředění  
v rekreačním středisku Tesák.  Tento pobyt byl velmi přínosný, umožnil

nám sehrát mnoho her proti drogám
a tak seznámit žáky s problematikou
drog poněkud jinak.  Jako velmi přínosnou hodnotím spolupráci s Kappa Help Přerov, jehož pracovnice
pro nás připravily dva workshopy,
v nichž se zaměřily na problematiku
drog. Ty byly udělány velmi profesionálně a působivě.  Důležitá také byla
beseda s ex-userkou.
Také jsme se zabývali problematikou hazardu. Tady nám velmi vyšel
vstříc Okresní soud v Přerově, kde
jsme se opětovně mohli zúčastnit
soudního jednání. Ta jsou totiž nejúčinnější. Po vyslechnutí rozsudku se
většina dětí vždy zamyslí nad svým
jednáním.
Projekt Nebát se a nekrást hodnotím
jako velmi přínosný. Informace díky
němu získané využijeme i po jeho
skončení. Důležité ale nejsou jen
informace. Pro nás je důležitá možnost pracovat s dětmi na odstranění
jejich problémů. A ty se pomocí tohoto projektu dařilo řešit.    
Pavel Navrátil
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Návštěva Romského
muzea v Brně
V rámci inkluzivního vzdělávání jsme
16. prosince 2011 navštívili Romské
muzeum v Brně.
Zde žákům osmé a deváté třídy  bylo
přiblíženo, jak a komu nevyhovoval
lid, který neměl árijské rysy.
Paradoxem ovšem je, že strůjce
„zvěrstva“ nesplňoval zdaleka to,
čeho chtěl dosáhnout.
Romské muzeum vždy připraví pro
děti bohatý program, kterým si samozřejmě studenti jak z majoritní,
tak i minoritní skupiny skvěle obohatí   své vědomosti o různorodých
skupinách nejen Romů a Židů, ale
téměř celé populace lidu, kteří jak
jsem již zmínil „nevyhovovali“.
Jsme s kolegou Marcelem Hrabalem velmi rádi, že jsme se mohli zúčastnit návštěvy romského muzea
a především pochválit žáky, kteří se
chovali přímo ukázkově za všech
okolností, které nás cestou do romského muzea a zpět potkali.
Marian Gábor

Recyklohraní

Již od roku 2008 se škola podílí na
plnění programu projektu, kterým
žáky vede k odpovědnosti za čistotu
životního prostředí. Jde o projekt Recyklohraní.
V rámci projektu Environmentální
vzdělávání, výchovy a osvěty na
naší škole se snažíme motivovat k
úkolům, které zábavnou formou seznamují žáky s regionálními možnostmi, jak zlepšovat čistotu životního prostředí. V rámci Recyklovaní
jsme splnili letos první aktuální úkol,
který zněl“ „Sběrný dvůr detektivně
výtvarný úkol pro všechny typy škol“.
Na naši škole se zapojily dvě skupiny
žáků I. a II. stupně a v práci jim pomáhali jejich učitelé. Jde především
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Čertovská diskotéka
Bylo 5. prosince 2011, nejdříve si
naši čerti splnili svou povinnost
a s Mikulášem a andílky šli do-

hlédnout na hříšníky v naší škole
i Mateřské škole na náměstí.Potom jsme si za odměnu uspořádali
v družině veselou čertovskou diskotéku se skvělou zábavou a pekelně
Alice Stonová
dobrou náladou.

Naši žáci byli vyhodnoceni v Olomouci za vyrobené ptačí budky: Grzescek
Ochocki, Dominik Ochocki, Richard Podaný, Ladislav Fišera a Tomáš Vrána
o učitele Marii Němečkovou, Vladimíru Vránovou, Pavla Navrátila, Renatu
Vysloužilovou a Miroslava Kovaříka.
Vznikly tyto dvě práce s teoretickým
zpracováním, které Vám chceme přiblížit.
Sběrný dvůr je totiž velmi důležité místo, které slouží obyvatelům
města-obce a pomáhá udržovat čistotu a pořádek v ulicích.
Jak se žákům podařilo zpracovat
výtvarně reálný sběrný dvůr vidíte na těchto modelech. Na dalších
listech uvádíme teoretické zpracování a splněný bonusový úkol. Za
celé zpracování může škola obdržet 300 bodů, které během roku
může vyčerpávat formou bonusových odměn a ty mohou zlepšovat
kvalitu práce v různých předmětech
a kroužcích.
1. Zadání úkolu
2. Vypracování textového listu
3. Grafické zpracování
4. Bonusový výpočet
Žáci Základní škly Kojetín Svatopluka
Čecha jsou zapojeni do recyklohraní,
v rámci zadaných úkolů vytvořili maketu sběrného dvora v Kojetíně.
Vladimíra Vránová

Zápis do první
třídy

pro školní rok 2012/2013
se uskuteční v budově Základní
školy ulice Svatopluka Čecha
586
ve středu 1. února 2012
a ve čtvrtek 2. února 2012
vždy od 15 do 17 hodin.
Do první třídy se zapisuje dítě,
které do 31. srpna 2012
dovrší 6 let.
Zákonný zástupce předloží
u zápisu rodný list dítěte
a doklad o trvalém bydlišti.
Olga Odehnalová, ředitelka školy

Žáci a učitelé
Základní školy Kojetín
Svatopluka Čecha
přejí do nového roku 2012
jen samé dny naplněné
radostí.
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Veselá paleta
Začátkem prosince jsme vyhodnotili již 5. ročník výtvarné soutěže
školních družin mikroregionu Střední Haná „Veselá paleta“. Tématem
letošního ročníku byl „Záhadný vesmír“. Práce dětí pod vedením jejich
vychovatelek byly opět velmi nápa-

dité a bezvadně zpracované.
Umístění:
1. místo - ŠD Křenovice a ŠD Sv.
Čecha Kojetín,
2. místo - ŠD Měrovice nad Hanou,
3. místo - ŠD nám. Míru Kojetín.
Všem účastníkům soutěže děkuji
a těším se na další ročník a vaše
skvělé nápady.
Alice Stonová

Základní škola Sladovní Kojetín
Úspěšná reprezentace
našich žáků
Každoročním vyvrcholením činnosti žáků z kroužku stolního tenisu při
Základní škole Kojetín, Sladovní
492 je účast na podzimním Mistrovství Severní Moravy a Slezska
ve stolním tenisu žáku speciálních
škol ve Šternberku s případným postupem na Mistrovství republiky.
Letos se o to pokusili dva chlapci
a dvě dívky. Chlapci - Miroslav Hlaváč a Milan Žiga jeli poprvé, sbírali
první zkušenosti z velkých turnajů.
Přesto se Miroslavu Hlaváčovi podařilo získat třetí místo - bronzo-

Projektový den
„Svět a já“
Projektový den Svět a já, který na
naší škole proběhl 24. listopadu
2011, byl zaměřen na budování
zdravé sebedůvěry našich žáků.
V průběhu tohoto dne se žáci formou her a prožitkových aktivit dozvídají o sobě a svých spolužácích,
tím mezi nimi dochází ke zlepšování vztahů, vzájemné komunikace,
prohlubování poznání sebe sama
a také přispívá ke zkvalitnění vztahu mezi učitelem a žáky. Cílem výchovného působení našich učitelů

vou medaili ve své kategorii. Na
postup do republikového přeboru
to však nestačilo. Tam postupovali
pouze první dva z každé kategorie.
Co se nepodařilo chlapcům, to se
vrchovatou měrou podařilo oběma
dívkám! Claudie Mészárosová vybojovala stříbrnou a Brenda Žigová zlatou medaili.Obě si tak zajistily postup na Mistrovství republiky
ve stolním tenisu žáků speciálních
škol, které se uskutečnilo ve dnech
22. a 23. listopadu 2011 v Hradci
Králové. I zde obě dívky odvedly
výborné výkony a Brenda Žigová
na svém prvním účinkování v této
nejvyšší soutěži obsadila třetí místo
a vybojovala nečekaně bronzovou
je
vychovat
dítě, které dokáže přijmout
samo sebe, zná
svoji hodnotu
a
důvěřuje
svým schopnostem. Průběh projektového dne: Žáci 3.
a 4. ročníku se
zaměřili na rozvoj komunikace, prezentace sebe
sama, vzájemnou spolupráci a toleranci. V 5. a 6. ročníku se žáci soustředili na prohlubování sebepoznání
a sebepojetí při výtvarné aktivitě -

medaili.
Blahopřejeme všem sportovcům
k dosaženým výsledkům, děkujeme
jim za dobrou reprezentaci a věříme, že tím povzbudí další spolužáky k následování jejich příkladu.
Alena Dufková

sebeobraz. Sedmáci prostřednictvím modelování masky svého obličeje poznávali sami sebe a při práci
zlepšovali vzájemnou komunikaci.
Žáci 8. a 9. ročníku se zamýšleli
nad tím, jací jsou, co je baví, v čem
vynikají a čeho chtějí dosáhnout.
Průběh celého dne zhodnotili žáci
v komunitních kruzích. Veškeré aktivity byly předem pečlivě připraveny
třídními učiteli a zohledněny věkem
a schopnostmi dětí. Atmosféra ve
třídách byla tvůrčí, žáci se aktivně
zapojili do všech činností.
Zuzana Šupejová
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Základní škola Sladovní Kojetín
Čertovská invaze
Mikulášská nadílka proběhla letos
poněkud divoce a netradičně. Mikuláš s andělem se nečekaně omluvil
a poslal čerty s nákladem dobrot
samotné.  A taky to podle toho vypadalo. Nic netušící děti se vracely
z tělocviku a v šatně se na ně vyřítilo čertí komando, které je rozprášilo
po celé hale. Užaslé tvářičky dětí
vyjadřovaly směsici strachu, radosti
i očekávání, co bude dál. Čertiska
byla jako utržená ze řetězu a vlekla

Vánoční vystoupení
ve středu 7. prosince 2011 jsme
se pokusili zpříjemnit adventní čas
našim seniorům. Děti přispěly svým
malým dílem do vánočního programu na Mikulášské besídce Centra
sociálních služeb, která se konala
v sále Sokolovny Kojetín. Dívky

s sebou obrovské čertí zavazadlo
s dárečky. Kdo chtěl odměnu, vyslechl si seznam svých dobrých skutků, nebo naopak hříchů, a směl se
vykoupit. Na sliby čerti moc nedali
a žádali splnění úkolů a to hned.
Jako výkupné si děti volily zpěv,
recitaci koledy a sólový taneček
s čertem. Největší trémisti alespoň čerta drbali na zádech. Děti se
s čertí návštěvou loučily nerady, ale
už těší na Vánoce a taky na příští
rok, protože čerti přijdou zase.
Vilma Ottová
spolu s chlapci si pod vedením
Hany Jarmerové a Kláry Pompové
připravily a nacvičily pásmo koled,
básniček a vánočních písní. Po
vystoupení rozdali všem přáníčka
a drobné dárečky, které sami vyrobili v hodinách pracovní výchovy.
Věříme, že jejich snaha naše seniory potěšila.
Hana Jarmerová

Gymnázium Kojetín
Dominik převzal
v Praze terezínskou
štafetu
Velkým úspěchem pro našeho žáka
Dominika Kantora skončilo 1. kolo
soutěže Převezměte terezínskou
štafetu, již pořádala ve spolupráci
s terezínským muzeem a Židovským muzeem v Praze Přírodní

Je Kojetín bezpečné
město?
Koho zajímá odpověď na tuto otázku a kdo chce znát výsledky sociologického průzkumu, který proběhl na
přelomu listopadu a prosince, může
přijít ve čtvrtek 19. ledna 2012 v den
otevřených dveří do Gymnázia Kojetín, kde vždy v celou hodinu (14,
15 a 16 hodin) budou prezentovány výsledky průzkumu. Ten proběhl
z podnětu Městské policie Kojetín
a prováděla jej agentura AUGUR
Consulting z Brna ve spolupráci se
studenty školy.
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škola Praha.
V konkurenci 120 účastníků se Dominik umístil mezi desítkou nejlepších řešitelů a byl pozván do Prahy, kde se nejprve aktivně zapojil
do hry, jež se odehrávala v ulicích
bývalého pražského ghetta, a pak
převzal z rukou hlavního organizátora soutěže ocenění v podobě
diplomu a dvou publikací o životě
a tvorbě terezínských dětí. Součás-

tí bohatého programu byla i beseda
s pamětníky, tedy těmi, kteří přežili
Terezín a Osvětim, a projekce filmu
Poslední let Petra Ginze - citlivě natočený snímek o osudech talentovaného židovského chlapce, který se
stal jedním ze symbolů holocaustu.
Děkujeme Dominikovi za reprezentaci školy a přejeme úspěch v další
části soutěže.   
-em-

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

DEn otevřených
dveří
který se uskuteční

ve čtvrtek 19. ledna 2012
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!

Veřejná akademie
Gymnázia Kojetín
se uskuteční
v sobotu
31. března 2012
v odpoledních hodinách
v sále Sokolovny Kojetín
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DDM Kojetín informuje
Z akcí, které proběhly...
Turnaj ve florbale
V sobotu   26. listopadu 2011 proběhl turnaj ve florbale. Turnaje
se zúčastnilo   8 družstev a hrálo
seurčeným systémem, a to každý

s každým.
1. místo: DDM Kojetín „B“
2. místo: DDM Kojetín „C“
3. místo: DDM Hranice - Všechovice
Nejlepším  střelcem se stal  Ondřej
Haliak (DDM Kojetín)

Keramika s „páťáky“

Vánoční ladění s Gatem

Vyrobená zvířátka z keramické hlíny ožila v pátek 1. prosince 2011...
Žáci 5. B. ze Základní školy náměstí Míru Kojetín si své již předem připravené výrobky (želví stojánek na
tužky, kočičí pokladničku…) přišli
právě v tento den naglazovat. Po
naglazování jen vyčkáme, až se
naši „mazlíčkové“   „ohřejí“ v peci
a dárek pod stromeček je na světě.
Už se moc těšíme…

K již tradičním vánočním aktivitám tanečního zájmového kroužku
GATE patří   přenocování na „domečku“. Je to fajn vidět prima partu
mladých dam jak spolu s paní vedoucí Olgou  Fidrovou hrají společně hry, zpívají, zkrátka příjemně se
baví. K doladění vánoční atmosféry
nechybělo ani občerstvení, které si
přinesly a s malými dárečky přišel
i Ježíšek.

Patchwork
Sobota 3. prosince 2011 patřila ženám, které si oblíbily patchwork.
Právě v tento den vyráběly nádherné šály na slavnostní tabuli a k nim
i prostírání. Díky Markétě Pavlíkové
vzniklo již mnoho krásných výrobků. Všem zúčastněným jistě dala
inspiraci k originální výzdobě.

Korálkování
s Evou a Martinou
Ve čtvrtek 8. prosince 2011 se konalo  již třetí Vánoční čarování s adventním tématem: „Šperky a vánoční hvězdy z korálků“. Z navlékaných
korálků jsme vytvářeli naušnice, náramky a krásné vánoční hvězdičky

Přání Ježíškovi
I letos jsme se 9. prosince 2011 sešli
v Kojetíně na Masarykově náměstí, abychom se zúčastnili pokusu

o rekord - Vypouštění balonků 2011.
V tento den se setkali lidé na 223
místech České republiky, aby v jeden den, na pokyn z Rádia Impuls,
vypustili k obloze balónky s přáními

Ježíškovi.
Přáli jsme v nich svým nejbližším lidem, svým rodičům a kamarádům.
Kromě mnoha darů hlavně hezký,veselý život, štěstí a lásku.

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,
na www.kojetin.cz/ddm, nebo při osobní návštěvě.
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DDM Kojetín připravuje...
LEDEN:

ÚNOR:

Jednodenní výlety na hory začínáme v sobotu 8. ledna 2012 Kouty nad Desnou
Cena: 300 Kč, nutno přihlásit se a uhradit částku
na DDM do čtvrtka 5. 1. 2012

Zimní tábor pro děti a rodiče
Malá Morávka
13. - 17. února 2012
cena: 3.300 Kč
(plná penze, ubytování, doprava, skipas,
lyžařský instruktor, pedagogický dozor)

Keramika pro dospělé
v pondělí 10. ledna 2012 v 17.15 hodin
na DDM Svat. Čecha Kojetín

Zimní příměstský tábor
„Po stopách Yettiho“
13. - 17. února 2012
Cena: 600 Kč (program, oběd, výlet,
pedagogický dozor)

Taneční liga
- po celý měsíc leden soutěž na tanečních podložkách
Patchwork
sobota 14. ledna 2011 v 8 hodin na DDM Kojetín
Turnaj v bowlingu
pondělí 16. ledna 2012
Novoroční slavnosti
pátek 20. ledna 2011 - dětská diskotéka
Bruslení - Do přírody za zvířátky - Karneval na ledě

Zimní radovánky
Lyžování v Krkonoších
23. - 26. února 2012
Cena: 2.600 Kč
(doprava, ubytování, polopenze,
pedagogický dozor, lyžařský instruktor)

Kulturní akce roku 2011 ve fotografii
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7. 1. 2011 - Křest DVD a promítání
studentského filmu „Horor“

12. 2. 2011 - Tradiční Hanácké bál
upořádala Hanácká beseda

26. 2. 2011 - Country bál na téma
„Staré dobré časy“ s Lucky While

4. 3. 2011 - Premiéra Hanácké scény Kojetín - Zahraj to znovu, Same

5. 3. 2011 - Obnovená tradice Vodění medvěda ulicemi Kojetína

6. 3. 2011 - Dětský karneval na
téma „Strašidýlka“

16. - 20. 3. 2011 - 19. ročník postupové přehlídky Divadelní Kojetín
2011

23. 4. a 22. 10. 2011 - Bethrayer
Meatfly fest

21. 5. 2011 - První Majáles
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Kulturní akce roku 2011 ve fotografii

30. 5. 2011 - Vzpomínkový podvečer
na významné kojetínské rodáky

3. 6. 2011 - Vítání léta s dětmi

17. - 18. 6. 2011 - Božkovfest

1. 7. 2011 - Mejdan v trávě

12. - 14. 8. 2011 - Kojetínské hody

15. - 19. 8. 2011 - Hudební léto

16. 9. 2011 - Alternativní doprava Se starostou na kole

17. 9. 2011 - Sjíždění Moravy od Bolelouce do Kojetína

10. 10. - 11. 11. 2011 - Výstava „Za
ostnatým drátem Německa“

15. 10. 2011 - Třetí Hubertova jízda

12. 11. 2011 - Pěvecké setkání
„S písničkou se mládne“ Kojetín 2011

16. 11. 2011 - Setkání s pražskou spisovatelkou Petrou Braunovou

25. 11. - 18. 12. 2011 - Výstava „Betlémy“

25. 11. 2011 - Rozsvícení vánočního
stromu s programem

více o kulturních akcích naleznete na www.kojetin.cz/meks (kronika akcí)

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme pracovnicím
Městského kulturního střediska
Kojetín za všechny kulturní akce,
které v roce 2011
pro veřejnost připravily.
Rok 2012 ať je pro ně
stejně úspěšný!
Rovněž děkujeme všem
souborům, které při MěKS
pracují a přejeme jim hodně
tvůrčích nápadů.
Kojetínští diváci
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Městská knihovna MěKS Kojetín informuje...
Beseda s cestovatelem
Jiřím Márou
V kojetínské knihovně se uskutečnilo již třetí setkání s přerovským
cestovatelem a autorem cestopisných knih i dokumentárních filmů Jiřím Márou.
Od doby, kdy nám v Kojetíně vyprávěl, jak to všechno začalo a o svých
prvních cestách se synem, upoutaným na invalidní vozík, na Nový
Zéland, uplynulo již několik let.
Mezitím procestovali řadu dalších
zemí v několika světadílech. Vyzkoušeli si cestování do Jižní Ameriky - Amazonské džungle, Ekvádoru,  na Galapágy, další z cest vedla
přes Dánsko a Faerské ostrovy na
Island a do Grónska. Pak přišla na
řadu Afrika - JAR, Namibie, Botswana, Zimbabwe.
U nás v Kojetíně Márovi besedovali
o svém putování Japonskem. Posluchači se dozvěděli spoustu historických, technických i přírodních

zajímavostí o „Zemi vycházejícího
slunce“. Prostřednictvím řady krásných fotografií i videoukázek navštívili rodiny Japonců, poznávali jejich
zvyklosti, bydlení a nahlédli také do
exotické japonské kuchyně.
Jistě bude čtenáře zajímat, že mladý Jirka Mára se stal prvním českým
vozíčkářem, který navštívil nejvzdálenější zemi na světě - Nový Zéland
a také prvním českým vozíčkářem,
který na vlastní oči viděl všechny
obydlené světadíly. Dokonce byl
z těchto důvodů zapsán do České
knihy rekordů.
Jak Márovi říkají, necestují kvůli
slávě, ale vlastním příkladem chtějí

dokázat, že zdravotním   „hendikepem“ život nekončí a také motivovat ostatní vozíčkáře v boji za splnění vlastních snů.
(více na www.jirkamara.cz).
div

Kam za kulturou
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
Nově - Stálá expozice muzea

ZAJÍMAVOSTI A KURIOZITY
KOJETÍNSKÉHO MUZEA

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

FANTASTICKÝ SVĚT OKOLO NÁS

Vernisáž - pátek 13. ledna 2012 - 17 hodin
Výstava otevřena do 2. března 2012
Galerie VIC Kojetín Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Otevřeno: po - pá 9 - 11 a 12 - 17 hodin
so, ne po telefonické dohodě 774 001 403
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5. Divadelní předplatné
aneb Neseďte doma - seďte v divadle!
Rádobydivadlo Klapý uvádí ve světové premiéře

ELEGIE TYROLSKÁ
(CHRÁM BOLESTI)

středa 18. ledna 2012 - 20 hodin
Divadelní drama Josefa Tejkla
Prestižní divadelní soubor Rádobydivadlo Klapý
(špička mezi ochotníky) zahraje poslední hru
horolezce, divadelníka a výtvarníka Josefa Tejkla,
který tuto inscenaci napsal na základě vlastní životní
zkušenosti. Jak sám řekl, vytryskla z duše táty,
zmučeného ztrátou milovaného syna. Pepa Tejkl vyniká
skvělými pábitelskými texty a svědčí o tom i to, že text
Elegie byl nominován na cenu Alfréda Radoka.
Hlavní postava Josef si je vědom své odpovědnosti
za smrt syna, ale odmítá absurdní soudní obvinění.
V zoufalém psychickém stavu a na pokraji sebevraždy
se seznamuje s Marií, jejíž chápavé porozumění
pro Josefovu bolest, mu pomůže překonat složité
životní období. Nalézá znovu ztracenou víru v Boha
a děkuje mu, že prozřel dříve, než stačil promarnit
svou pozemskou pouť.  Tuto inscenaci hrají herci
pouze v arénovém uspořádání jeviště. Drama o vině
a trestu, porozumění či ztrátě a znovunalezení víry
zvítězilo na oblastních přehlídkách a bylo nominováno
na Jiráskův Hronov. Na mnoha vystoupeních diváci
nadšeně tleskali ve stoje.
Sokolovna Kojetín, vstup: 60 Kč
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Kam za kulturou
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 dle 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)

Plesová sezóna 2012
PLES GYMNÁZIA KOJETÍN
pátek 13. ledna 2012 - 19 hodin
Sokolovna Kojetín

MYSLIVECKÝ 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 Expres Olomouc
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
Taneční soutěž
Supreme Bboy Battle
Město Kojetín hostilo první ročník
taneční akce pod názvem Supreme Bboy Battle, který se uskutečnil
v místní sokolovně, která na každého příchozího dýchla prvorepublikovým sokolským dechem.
Organizátory akce byli členové

Hollywood Stars a musíme uznat,
že vybrali velice originální místo
pro uskutečnění battlu. Sokolovna měla mnohem lepší atmosféru
a prostorové dispozice než polovina běžných klubů, kde se mnohé
battly odehrávají. Místo DJe převzal
Bart (Hollywood Stars), veškeré
organizační záležitosti měl na starosti BBoy Buža (Hollywood Stars)
a roli speakra převzal Bboy Samuel
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Z kulturních akcí
(BMC), který udržoval diváky ve velice dobré náladě.
Účastníci battlů a diváci mohli
vstoupit do budovy už ve 14.30 hodin, ale samotná akce začala asi tak
o dvě hodiny později. Do té doby
se zde shromáždilo několik desítek Bboyů a také BGirls z různých
koutů ČR. Byli zde zástupci z Brna,
Prahy, Kroměříže, Hradce Králové,
Ostravy, Přerova, Olomouce, ale
také se zde objevili tanečníci z Ruska a Polska.
Supreme Bboy Battle nabízel battly
v následujících kategoriích: BBoys
1 vs. 1, BBoys 3 vs. 3 a Hip Hop
2 vs. 2. První na programu byly
dema o postup do battlů BBoys
1 vs. 1, kde postupovalo šestnáct nejlepších. Po vyhlášení postupujících
se ihned šlo do battlu, kde se nakonec do finále probojoval Siňor (BMC)
a Tel (Russia Team), který už od
prvního kola vynikal svojí originalitou a stylem. Vítězně vyšel Tel
(Russisa Team). O 3. - 4. místo si
to rozdali Treph a Lix (oba ze Sur-

vivals), kde 3. místo vyhrál Treph
(Survivals). Zajímavost: jediné ženské zastoupení zde převzala Nikol
z Dynamiku.
Po vyhlášení vítězů následovaly battly v Hip Hop 2 vs. 2, kde při
nízké účasti se šlo ihned do battlu.
Do finále se probojovaly tyto dvojice: Mula a Regina (ruští tanečníci žijící v Brně) a Alinka Pralinka
(High Edition) a Míša (Dynamic).
Ruští tanečníci předvedli, že jsou
ve výborné formě a skvěle sehraní
a díky tomu vyhráli tuto disciplínu.
Do poroty zasedli: Romeo (New
side, Přerov), Matez (High Edition,
Brno) a Káka (BDS, Praha).
Po krátké pauze se rozjely exhibiční battly BBoys 3 vs. 3, odkud se
vybralo osm nejlepších crew. Největší pozornost na sebe strhli mladí, talentovaní a nebojácní bboys
z Katowic (Polsko), kteří nedovršili
ani věkovou hranici 16 let. V čele
s BBoy Mariem se dostali až do finále proti Russia Team (IGGYboy,
Tel a Dima). Russia Team potvrdil

Mikuláš, anděl a čert

a obdarovali na sto dětí.
Děti zpívaly písničky, přednášely
básničky a říkadla, slibovaly, že budou hodné, budou poslouchat rodiče a školáci, že se budou ve škole
pilně učit.
Do pekla si tedy čert neodnesl žádné neposlušné dítko.

MěKS Kojetín opět zajišťovalo návštěvu známá trojice - Mikuláše, anděla i čerta přímo domů k dětem.
V pondělí, 5. prosince 2011, spíše
za podzimního počasí, Mikuláš, anděl a čerti navštívili na padesát rodin

Závěrečná kolona
V pátek 9. prosince 2011 se pro studenty sexty a druhého ročníku kojetínského gymnázia konala závěrečná kolona tanečních. Taneční  mistr
Pavel Nečesaný a jeho partnerka
studenty na lekcích naučili základní
kroky a také zvyky a pravidla chování ve společnosti. Mezi nejjednodušší tance, které zvládli, patří be-
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roli favorita a odešel tak vítězně
z battlu, ale mladá polská krev také
sklidila nemalé ovace od celého
publika. Do poroty pro BBoys battly
zasedli: Domino (BMC, Brno), Zuba
(Pentifull, Praha) a Thomi (Hollywood Starz, Přerov). Po skončení
všech disciplín následovala afterparty.
Až na pár organizačních maličkostí se akce povedla, prostor
a jeho stylizace do „battegroundu“
na jedničku, speaker s neotřelým
a zábavným přístupem… Zkrátka,
doufáme, že se budeme moci ukázat na dalším kojetínském ročníku
Supreme Bboy Battle v roce 2012.
http://www.dancereport.cz
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Z kulturních akcí
zesporu blues. Seznámili se také s
mazurkou a „kuželákem“, při kterých
měli možnost kolektivně se zapojit
a prostřídat hned několik tanečních
partnerů. Ale ne vždy vše šlo jako

po másle. Některé tance bylo potřeba trénovat i na několika hodinách.
Jako například valčík či energickou
sambu. Na závěrečném plese jim do
tance vyhrávalo přerovské duo Ka-

Hanácká scéna
se Samem v Němčicích

vá roztěkaný nemotora, který nedá
dohromady kloudnou větu. Přichází mu na pomoc manželský pár
- nejlepší přítel Dick (Michal Maťo)
a jeho zanedbávaná choť Linda (Lucie Němečková). Vlastně mu pomáhá ještě někdo - Humphrey Bogart z
Casablancy (Broněk Mašík) - Felixova iluzorní postava...
Hanácká scéna se s touto komedií
rozloučí v pátek 6. ledna 2012, kdy
v sokolovně proběhne její derniéra.
Divadelní soubor od října začal
s nácvikem nové komedie, tentokrát z pera Marca Camolettiho
s názvem „Modré z nebe“. Představí se herecké stálice - Maruška
a Lucie Němečkovy, Lenka Šípková
a Michal Maťo, ale i zcela nové tváře
- Helena Tabarová, Marcela Válková, Jan Raclavský a hostující Mirek
Konečný z Tovačova. Zlomte vaz!

V pátek 9. prosince 2011 ukončil
letošní divadelní sezónu kojetínský divadelní soubor Hanácká scéna vystoupením v Němčicích n. H.
V rámci divadelního předplatného
- Němčické divadelní pátky zahrál
náš soubor komedii Woodyho Allena
„Zahraj to znovu, Same“.
Kojetínští na tamní scéně opět rozehráli příběh hlavního hrdiny Allana Felixe (v podání vynikajícího
Milana Ligače), který se nachází
v nepříjemné životní situaci. Odešla
od něj manželka (Lenka Šípková)
a on se neúspěšně pokouší navázat vztah s jinou ženou. V přítomnosti žen (téměř všechny ztvárnila
Maruška Němečková) se z něj stá-

rel Caha a Olga Nováková.
Přestávky všem zúčastněným zpestřili studenti přerovské taneční školy
ukázkami latinskoamerických i standardních tanců.

Čtvrté divadelní
předplatné

- 1991) byl velmi úspěšným a plodným dramatikem. Psát ovšem začal
až ve třiceti letech a to nejprve pro
rozhlas a televizi. Do té doby půsoV rámci „Divadelního předplatného bil např. jako elév a kurýr v časopianeb Neseďte doma - seďte v diva- sech či jako divadelní a filmový hedle!“ se ve středu 14. prosince 2011 rec. Uznávaným a hraným autorem
představil v pořadí čtvrtý divadelní se stal především díky svým divasoubor - nám známý a oblíbený Di- delním komediím.
Hru Na ocet napsal Donald Churvadelní spolek Kroměříž.
Uvedením hry Donalda Churchilla chill původně pro televizní stanici
Na ocet pokračuje Divadelní spolek ITV, kde měla premiéru roku 1978.
Kroměříž v sérii svých uvedených Na jevišti se poprvé objevila v divainscenací. Tentokrát nabídl divákům dle Ungelt 18. ledna 2001. Příběh je
komorní příběh o rodícím se vztahu prostá, jímavá komedie o dvou veldvou nevšedních lidí, kvalitní dialo- kých smolařích se zajímavým osugy a poutavé jevištní situace. Byly   dem a s docela nadějným koncem.
v něm samozřejmě velké herecké V maličkém bytě jednoho z nich se
náhodně setkají dva takřka osamělí
příležitosti.
Autor Donald Churchill (1930 lidé - Jane a Mike...
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Z kulturních akcí
Cantas rozdával radost
V předvánočním období koncertoval pěvecký soubor Cantas Kojetín
na vánočním jarmarku v Lipníku
n. B. (9. prosince), ale   navštívil
také dva domovy pro zdravotně
postižené osoby.
Ve středu 14. prosince 2011 vyrazila děvčata ze souboru na koncertní
šňůru - první zastávku a vánoční
koncertování uskutečnil soubor
pro obyvatele Domova Barborka
v Kroměříži, kde panovala krásná
adventní atmosféra.
Další cesta mířila do Zborovic, do
místního Domova pro osoby se
zdravotním postižením, tam opět
děvčata zazpívala vánoční písničky a koledy za hudebního doprovodu Zuzky Zifčákové, vedoucí
tohoto souboru. Na závěr zahrál

Čas radosti, veselosti...
Čas radosti, veselosti... to byl název letošního vánočního koncertu pěveckého souboru Cantas
Kojetín, který se konal v pátek
16. prosince 2011. Před zcela zaplněným sálem se představil soubor
s pásmem cca dvaceti vánočních
písní. Zazněly například české, ruské, francouzské, ale i mexické a argentinské koledy, spirituály a písně

Vánoční jarmark
Na zlatou neděli 18. prosince 2011
se konal v Kojetíně Vánoční jarmark na Masarykově náměstí. Trh
nabízel několik lákadel - vánoční
kapry, vánoční stromky, pravou domácí zabijačku, nechyběly stánky
s českými výrobky, vánoční tematikou, hračkami, medem, medovi-
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na klávesy kamarád děvčat, místní
Ladiček, který jim minulý rok slíbil,
že bude celý rok pilně cvičit a trénovat hru na klávesy. Brilantně zahrál před zcela zaplněným sálem
vánoční koledu „Narodil se Kristus
Pán“.
Cantas tedy opět potěšil srdíčka
několika desítkám lidí, kteří na
oplátku vytvořili skvělou atmosféru
a odměnili soubor velkým potleskem i bezprostředním objetím.

z 19. století. Jako milého hosta si
děvčata z Cantasu přizvala výborný smíšený pěvecký sbor Ze srandy, který působí při kroměřížském
gymnáziu. Moderování se čestně
chopil Čestmír Novotný z Přerova
a dirigentskou taktovku držela pevně v rukou Renata Vozková z Kroměříže.
Velké poděkování patří všem děvčatům z Cantasu, že svůj volný čas
věnují hudbě a sborovému zpěvu,

nou, svíčkami, vánočními ozdobami
a vánočním punčem. Doufáme, že
se Vánoční jarmark v Kojetíně zabydlí a v letech příštích přiláká větší
počet stánkových prodejců a nabídne větší sortiment zboží... Především by měl sloužit jako místo
k procházce a zastavení se s přáteli
a popovídání v předvánočním shonu...                                      - svah-

Renatě Vozkové, která celoročně
dojíždí z Kroměříže do Kojetína na
středeční zkoušky a soubor diriguje. Největší poděkování si zaslouží
Zuzka Zifčáková, vedoucí souboru,
která vybírá a připravuje písně, celoročně soubor hudebně doprovází,
vede na zkouškách i koncertech
a je hnacím motorem a srdcem kojetínského tělesa.
„Holky, děkujem, trálalala. Hólky
děkujem, trálalalala...“
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Centrum sociálních služeb informuje o proběhlých akcích
Zpívání s harmonikou
V rámci projektu „Kojetín - šťastný
domov“ si Centrum sociálních služeb Kojetín připravilo pro všechny
seniory a zdravotně postižené občany poslední dvě akce roku 2011.
První z nich bylo „Zpívání s harmonikou“ s Milanem Zahradníkem,
který hrál a zpíval známé i méně
známé písně. Všichni přítomní se
k němu svým zpěvem přidávali.
Akce proběhla ve Víceúčelové klu-

Mikulášská besídka
Poslední akcí v rámci projektu „Kojetín - šťastný domov“, kterou si
Centrum sociálních služeb Kojetín připravilo pro všechny seniory

Vánoční soutěžení
Centrum sociálních služeb Kojetín
si ve spolupráci s Hanou Rohovou,
pracovnicí odboru sociálních věcí,
připravilo na závěr roku pro děti ze

bovně na DPS Dr. E. Beneše dne
2. prosince 2011 a zúčastnilo se jí
18 účastníků.

Akce se všem velmi líbila a těší se
na další takto příjemně strávené
odpoledne.            Hana Galetková

a zdravotně postižené občany, byla
Mikulášská besídka, která proběhla
v sále Sokolovny Kojetín ve středu
7.  prosince 2011. Pro všechny přítomné byl přichystán bohatý kulturní
program a malé občerstvení. Také
bylo možné zakoupit domů výrobky z papírového proutí a jiné drobné předměty. Zpříjemnit odpoledne
přišly všem přítomným děti z MŠ
Kojetín pod vedením učitelek Jany
Poláchové a Marcely Válkové. Děti
si připravily vánoční písně a říkanky.
Dalšími účinkujícími byly děti ze ZŠ
Sladovní, Kojetín pod vedením učitelky Hany Jarmerové a asistentky
Kláry Pompové. Posledním účinku-

jícím byl dětský cimbálový soubor
Klučének ZUŠ Antonína Dvořáka
z Lipníku nad Bečvou pod vedením učitelky Věry Nosálové. Děti
si pro nás připravily soubor valašských a záhorských písní a mnoho
přítomných se k nim přidalo. Na
závěr odměnil všechny přítomné
Mikuláš a anděl drobným dárkem,
i když s čerty nebyly žádné žerty. Po
všech vystoupeních probíhala volná
zábava při hudbě pana Přikryla, která roztančila celý sál. Všem se akce
moc líbila a probíhala až do pozdních odpoledních hodin. Pobavit se
přišlo 98 seniorů a zdravotně postižených občanů.   Hana Galetková

znevýhodněného sociálního prostředí zábavné odpoledne „Vánoční
soutěžení“. Pro všechny bylo přichystáno malé občerstvení, různé
soutěže a hry (např. chytání rybiček,
skládání puzzle, omalovánky a doplňovačky), za které byly na konci

akce odměněny drobnými dárky.
Akce proběhla ve Víceúčelové klubovně na DPS Dr. E. Beneše a zúčastnilo se jí 14 dětí a 4 dospělí.
Hana Galetková

Poděkování sponzorům
Centrum sociálních služeb
Kojetín děkuje všem svým
sponzorům, kteří v roce 2011
přispěli finančním či věcným
darem na činnost organizace
27
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Centrum sociálních služeb informuje o svých službách
Centrum soiálních služeb Kojetín - Poskytovatel pečovatelské služby
Kontakty:
ředitelka CSS: 581 761 484
email: reditelka@css.kojetin.cz
Sociální pracovnice, koordinátor:
581 762 282
mobil: 775 753 342
email: cos.prac@css.kojetin.cz
Centrum sociálních služeb Kojetín,
příspěvková organizace, byla zřízena k. 1. lednu 2008.
Jejím hlavním účelem je poskytování sociálních služeb v souladu se
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů. Rozsah poskytování služeb je vymezen vyhláškou MPSV č.
505/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů. Centrum sociálních služeb
poskytuje dle zákona 108/2006 Sb.
Sociální poradenství (základní soc.
poradenství) -   § 37 a   Pečovatelskou službu - § 40.
Pečovatelskou službu organizace
poskytuje jako terénní nebo ambulantní službu osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění
nebo tělesného postižení. Centrum
sociálních služeb nabízí pečovatelskou službu těm občanům města
Kojetín a místních částí Koválovice a Popůvky, kteří nejsou schopni
sami nebo s pomocí rodiny zvládat
domácnost a běžné denní sebeobslužné úkony. Organizace Centrum
sociálních služeb Kojetín provádí
svou činnost v souladu se zákonem
č.108/2006 Sb., o sociálních službách,ve.znění pozdějších předpisů.
Kromě poskytování pečovatelské
služby organizace také zajišťuje
na základě zřizovací listiny další
činnosti:
- poskytování ubytování v krizové
ubytovací jednotce v souladu se
Zásadami pro poskytování krátkodobého ubytování v krizové ubytovací jednotce - DPS, 6. května
1160, Kojetín,
- zabezpečení tísňového volání na
všech DPS nepřetržitě 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu,
- zajištění možnosti využívání internetových koutků umístěných
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Kontaktní dny pro veřejnost:
Po: 8 - 11 a 14 - 17 hodin
St: 8 - 11 a 13 - 15 hodin
Pá: 8 - 11 hodin
www.kojetin.cz/css
v prostorách jednotlivých domů
s pečovatelskou službou cílovými
skupinami  obyvatel,
- poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
uživatelům pečovatelské služby
a ostatním obyvatelům DPS,
- zabezpečení výchovných, vzdělávacích, aktivizačních a společenských činností pro seniory, zdravotně postižené občany a děti ze znevýhodněného sociálních prostředí.
Posláním pečovatelské služby,
kterou Centrum sociálních služeb
Kojetín poskytuje, je poskytovat pomoc osobám, které z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo tělesného postižení mají sníženou
soběstačnost a ocitli se v nepříznivé
sociální situaci, jež vyžaduje pomoc
jiné osoby. Služba je poskytována v
jejich domácnosti popřípadě v sídle
poskytovatele pečovatelské služby,
a to na základě individuálních potřeb.
Cílem pečovatelské služby je uživatel, který:
- zůstává ve svém přirozeném domácím prostředí,
- má možnost zachovávat si v maximální možné míře svoje schopnosti, dovednosti, zvyklosti,
- má možnost nadále udržovat sociální vztahy a kontakty se společenským prostředím (prevence
před sociálním vyloučením).
Cílovou skupinu tvoří:
- senioři,
- osoby s chronickým onemocněním,
- osoby s tělesným postižením.
Věková struktura
- dospělí (27 - 64 let),
- mladší senioři (65 - 80 let),
- starší senioři (nad 80 let),
Do cílové skupiny nepatří:
- osoby, které svým zdravotním sta-

vem, chováním či životními návyky
mohou ohrozit bezpečnost nebo
zdraví zaměstnanců (závislost na alkoholu, na psychotropních látkách,
s infekčním onemocněním),
- osoby, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc v oblasti soběstačnosti. běžných aktivit a zvyklostí.
Dostupnost služby:
Terénní pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 7 do
15.30 hodin.
V případě potřeby je poskytována
i v mimopracovní dny od 7 do 13 hodin.
Ambulantní pečovatelská služba je
poskytována v pracovní dny od 8 do
15 hodin.
V rámci pečovatelské služby organizace zajišťuje tyto služby:
* Pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc a podpora při podávání jídla
a pití,
- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
- pomoc při prostorové orientaci,
samostatném pohybu ve vnitřním
prostoru,
- pomoc při přesunu na lůžko nebo
vozík.
* Pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu:
- pomoc při úkonech osobní hygieny
(koupání-sprchování v domácnosti
uživatele nebo v místnosti k tomu
určené a vybavené),
- pomoc při základní péči o vlasy
a nehty,
- pomoc při použití WC.
* Poskytnutí stravy nebo pomoc
při zajištění stravy:
- dovoz nebo donáška jídla,
- pomoc při přípravě jídla a pití,
- příprava a podání jídla a pití (tato
základní činnost je zajišťována

1/12

Kojetínský zpravodaj

Centrum sociálních služeb informuje o svých službách
jen v rozsahu úkonů podle vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 Sb. § 6
odst. 1 písm. c), bod 3 a 4).
* Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
- běžný úklid a údržba domácnosti,
- údržba domácích spotřebičů,
- pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (např. sezónního
úklidu, úklidu po malování, mytí
oken),
- donáška vody,
- topení v kamnech včetně donášky
a přípravy topiva, údržba topných
zařízení,

- velký nákup ( např. týdenní nákup,
nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti),
- běžné nákupy a pochůzky,
- praní a žehlení ložního prádla popř.
jeho drobné opravy,
- praní a žehlení osobního prádla
popř. jeho drobné opravy.
* Zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím:
- doprovázení dospělých (do institucí poskytujících veřejné služby,
k lékaři...) a zpět.
Fakultativní činnosti
- použití vozidla CSS k převozu uži-

vatele dle jeho požadavku v k. ú.
Kojetín tam a zpět,
- dohled v pracovní dobu (např. nad
požitím léků, spočinutí po koupání
apod.),
- pomoc a podpora při procházce
(v rámci stanovené pracovní doby
v organizaci),
- zapůjčení vysavače (v rámci poskytování pomoci při zajištění chodu domácnosti).
Sazebník
úhrad
naleznete
u ředitelky organizace, sociální
pracovnice nebo na webových
stránkách www.kojetin.cz/css.
CSS

Ze života katolické farnosti
Milí čtenáři,
sváteční dny, v nichž jsme slavili
Vánoce i příchod nového roku, jsou
v tuto chvíli již minulostí a my se
pomalu vracíme do zaběhnutých
kolejí každodenního života. Nadšení a radost z nového začátku, tak
samozřejmé se silvestrovskou skleničkou v ruce, tváří v tvář běžným
starostem pomalu ustupují a ukazuje se, že samotný nový letopočet
nezmění zhola nic. Dobrou náladu
příliš nepodporují ani veskrze špatné prognózy pro letošní rok.
Jedním z posledních svátků, které
v církevním kalendáři patří do vánoční doby, je svátek Zjevení Páně.
Slaví se 6. ledna a z kalendáře ho
známe spíš pod názvem Tři králové. Do lidových tradic se zapsal poměrně výrazně, o jeho dřívější oblibě nakonec svědčí i to, že se, na
rozdíl od mnoha jiných církevních
svátků, do občanského kalendáře
vůbec dostal.
Není až tak podstatné, že oslavenci tohoto dne možná nebyli tři
a už vůbec ne králové. V biblických
textech, přesněji ve druhé kapitole Matoušova evangelia, se pouze
dozvídáme, že malému Ježíšovi se

do Betléma přišli poklonit „mudrci
od východu“. Jejich počet doplnila
až pozdější tradice, zřejmě podle
toho, že přinesli právě tři dary: zlato, kadidlo a myrhu. A protože tyto
artefakty nepatřily k nejlevnějším,
představa vznešeného a nakonec
královského původu dárců na sebe
nenechala dlouho čekat.
Stejné tradici vděčíme také za jména Kašpar, Melichar a Baltazar.
Jejich původní podoba je pravděpodobně hebrejská a přes latinu se
dostala až k nám. Méně známá je
skutečnost, že tato jména nijak nesouvisí s písmeny, jimiž se o tomto
dni označují veřeje domů. Nápis
K+M+B s letopočtem by správně
měl začínat písmenem C, neboť
jde o zkratku latinské věty Christus
mansionem benedicat, „Kristus ať
žehná (tomuto) příbytku“.
Důvodem, proč si ony mudrce na
konci vánoční doby připomínáme,
je především neobvyklost jejich jed-

nání. Zatímco většinu židovského
národa nechalo Ježíšovo narození
chladným nebo se dokonce - jako
král Herodes - postavili proti němu,
z východu najednou přicházejí cizinci, lidé vzdělaní a rozumní, aby
se mu poklonili. Vzdávají se svého
pohodlí a části majetku, aby podnikli náročnou a nákladnou cestu
do malé judské vesničky a zde obdarovali novorozeně.
Z pohledu „většinové společnosti“
šlo jistě o bláznovství - opustit zaběhnuté koleje svého života a vydat
se do neznáma. Sami mudrci však
svého rozhodnutí patrně nelitovali:
když je hvězda přivedla k místu,
kde se Ježíš narodil, „zaradovali se
velikou radostí“ a poté, co se mu
poklonili, se s touto radostí vrátili
domů: zpět do oněch zaběhnutých
kolejí, ale proměněni setkáním, které prožili, a proto do situace zcela
a už provždy nové.
Jiří Gračka

„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

Ježíš řekl: „Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě; ať jsou i oni jedno v nás,
aby svět uvěřil, že jsi mě poslal.“ Jan 17,21

PROGRAM SETKÁNÍ V LEDNU 2012
(v čase Nového roku a „zjevování“ Páně)

1. 1., 15. 1., 22. 1. a 29. 1. 2012 (neděle)

8. 1. 2012 (neděle) - 91. výročí Znovuzaložení CČSH

od 10.00 hodin v Husově sboru

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

2. 1., 9. 1., 16. 1., 23. 1. a 30. 1. 2012 (pondělí)

8. 1. 2012 (neděle) - 91. výročí Znovuzaložení CČSH

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

od 10.00 hodin v Husově sboru

3. 1., 10. 1., 17. 1., 24. 1. a 31. 1. 2012 (úterý)

10. 1. 2012 (úterý) - 91. výročí Znovuzaložení CČSH

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

od 15.00 hodin v DS Tovačov (společenská místnost)

4. 1., 11. 1., 18. 1. a 25. 1. 2012 (středa)

15. 1. 2012 (neděle)

Bohoslužby v Kojetíně

Duchovní výchova

Duchovní výchova

Modlitby a zpěvy z Taizé

od 18.00 hodin v Husově sboru
5. 1., 12. 1., 19. 1. a 26. 1. 2012 (čtvrtek)

Biblická hodina

od 16.00 hodin v Husově sboru

Bohoslužby ve Skalce

Bohoslužby v Kojetíně

Biblická hodina v Tovačově

Bohoslužby v Polkovicích

od 8.15 hodin (obřadní síň Obecního úřadu)
Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho
dalšího najdete na našich webových stránkách:
http://ccshkojetin.wz.cz/
nebo http://www.ccshkojetin.ic.cz/

„Nemožné u lidí je u Boha možné.“ Lukáš 18,27
V době konání obřadů a setkání jsou prostory Husova sboru (synagogy) otevřeny veřejnosti.
Pokud máte zájem o prohlídku sboru s výkladem, kontaktujte předem farní úřad či VIC Kojetín.
Naše společenství je „otevřené“ všem lidem bez rozdílů.
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Tři glosy ses. biskupky ThMgr. Jany Šilerové
Slina ulpí
V posledním čase jste slyšeli obvinění husitské církve
i církví obecně, že „okrádají stát a podvádějí v nakládání se
státním příspěvkem církvím“. Účelové nekonkrétní manipulace médií mě nepřekvapují. Je jasné, že jakákoli pomluva
církví skvěle překryje státem nedořešené ukradené a ztracené miliardy. V případě naší církve se jedná o nedořešení
právních otázek a administrativních záležitostí. Věřte mi, že
v mé diecézi není žádný duchovní, který by bral neoprávněně svůj plat. Církev a duchovní neokradli daňové poplatníky
a státní rozpočet. Naopak státní rozpočet už 60 let starého
i nového režimu „vesele hospodaří“ (spíš prohospodařuje)
majetek, který církvím sebral a nevrací. Jen z jedné třetiny
z nakradeného majetku platí mzdy duchovním všech církví.
Paradoxně tak církve přispívají ze svého do státního rozpočtu naší země. Koho ale tenhle fakt zajímá? Kdo o tom
vůbec ví? Možná teď chápete, proč se restituce tak dlouho
neřeší. Budou-li někdy vyřešeny, nejdřív navrhnu, aby se
z nich místo na opravy rozpadajících se prázdných kostelů
investovalo do sociální sítě a zařízení pro staré a opuštěné
lidi a bezdomovce. Protože těch bude přibývat.
A tak se ptám…
Jednoroční dobrovolnictví nepatří jen k půlnočním bohoslužbám, ale i k dušičkovému putování k hrobům, které má
náš národ za sebou. Na hřbitovy chodí pravidelně starší lidé
a vdovy vzpomenout a pečovat o hroby. A pak stačí, když
spadne letadlo s hokejisty a národ propadne na náměstích
davovému náboženskému vzrušení, dojetí, slzám a heslům: Milovali jsme vás, nikdy nezapomeneme… Při vší úctě

k mladíkům a zármutku jejich rodin to byl spíš smutný, sentimentální kýč - náhražka za vytěsnění skutečně prožívané bolesti a smutku, za vytěsnění otázek po vlastní smrti
a Bohu. A tak se ptám, jak často ti lidé navštěvují hroby
svých předků?!
Oděvní firma Benetton se opět skvěle, trefně a vtipně ozvala pro mnohé pobuřující reklamou. Na fotomontážích se líbají
lidé, kteří se, kultivovaně řečeno, nemají rádi. Benedikt XVI.
líbá egyptského imáma, izraelský premiér Netanjahu šéfa
palestinské samosprávy, Obama líbá venezuelského marxistu Cháveze… Vatikán a někteří z dalších aktérů zvažují podat
na firmu trestní oznámení. Benetton připomíná: „Je to poselství, které nás přiměje uvědomit si, že nenávist a láska nejsou od sebe tak vzdáleny.“ A tak mě napadlo, zda by se lidé
neměli ptát, proč ty fotky nejsou pravé a objetí opravdová?
Neměli bychom spíš my podat žalobu na ty, kteří rozhodují
o světě a nemají se mezi sebou rádi?! Jen se ptám…    
Podle týdeníku CČSH: Český zápas 50/2011
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Inzerce
Sborník
Kojetín v proměnách času
(1233 - 2008)

CD DÁVNO SE ZNÁME...
pěveckých souborů Cantas Kojetín
a ZŠ Želatovská Přerov

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

zakoupíte za cenu 100 Kč
na informacích Vzdělávacího
a informačního centra v Kojetíně,
Masarykovo náměstí 8.

Honební společenstvo
Morava kojetín
oznamuje konání

valné hromady,
která se uskuteční

v sobotu 11. února 2012
ve 14 hodin

INFORMUJE
Zahájili jsme poskytování
klientských služeb v Kojetíně
Najdete nás na adrese:
poliklinika kojetín (6. května 1373)
u informačního pultu v přízemí
vždy 1. a 3. čtvrtek v měsíci
od 8 do 15 hodin

na Střelnici v Kojetíně
a tímto zve členy honebního
společenstva

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

	Tel: 777 550 621
		
608 749 219

Autovrakoviště Třebětice

Za kompletní autovrak vyplatíme 500 ,-

PROSBA
Prosím občany, kteří vlastní dokumentaci
(projektovou nebo fotografickou),
týkající se kojetínských sklepů, chodeb
a jiných podzemních prostor,
aby tuto dokumentaci zapůjčili
ke zpracování a zmapování podzemí
v Kojetíně.
Tito občané, nechť mě kontaktují na adrese:
Sladovní 685, Kojetín
popřípadě na tel. čísle: 776 898 113
S poděkováním Richard Švamberk

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

informace kojetín
nabízené služby
- propagační materiály města, mapy
- prodej suvenýrů, keramiky,
pohlednic, bižuterie...
- prodej turistických průvodců
turistické známky Kojetín
- předprodej vstupenek
na kulturní akce v Kojetíně
- prodej sborníku „Kojetín
v proměnách času“
- prodej měsíčníku Kojetínský zpravodaj
- kopírování, skenování a faxování
- výlep plakátů v Kojetíně
NOVĚ:
- průvodcovské služby
(památky Kojetína,
židovský hřbitov a synagoga)
- internet pro veřejnost
- připojení wifi zdarma
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Blahopřání
Dne 1. ledna 2012
oslavil krásných 80 let

pan Rostislav Hedvíček
Ze srdce mu blahopřejí a do dalších let hodně pevného zdraví
přejí manželka Marie, syn Rostislav a dcera Marie s rodinami
Dne 16. ledna 2012 oslaví 85. narozeniny
naše maminka, babička a prababička

paní Jiřina Mrtvá z Kojetína
K tomuto krásnému životnímu jubileu
jí přejeme hodně zdraví, štěstí a stále veselou mysl
dcery s rodinami

Vzpomínky
Dne 6. ledna 2012
by oslavil 65. narozeniny

pan Vítězslav Lochman
Vzpomínají manželka Libuše, synové Libor a Martin,
dcera Kristýna s rodinami
Dne 7. ledna 2012
tomu bude 19 let co nás navždy opustil
a 8. ledna 2011 by se dožil 60 let

pan Miloslav Soukal
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za rodinu vzpomíná manželka Alena a dcera Martina s rodinou

Poděkování
Vánoční hvězda pomáhá

V období od 23. listopadu do 7. prosince 2011 proběhl na celém území Moravy
14. ročník charitativní sbírky Vánoční hvězda. Sbírku pořádá Sdružení Šance - sdružení rodičů
a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, které se léčí na Dětské klinice v Olomouci.
Výtěžek z prodeje živých květin bude využitý na zpříjemnění prostředí,
v němž dětští pacienti tráví dlouhý čas, na sociální pomoc rodinám
(na platbu poplatků ze zákona za základní tříměsíční léčbu za dítě a matku),
na financování rekondičních pobytů pro vyléčené děti i na podporu rodin,
jejichž děti musí podstoupit náročnou transplantaci kostní dřeně v Praze.
Letos jste se ve velké míře sbírky zúčastnili i vy, občané Kojetína, ať už prostřednictvím
školek, škol, či gymnázia (ze jejich úžasnou podporu velké díky), nebo osobním odběrem.
Jenom vašim přičiněním jsem mohla poslat na konto sbírky částku 37.250 Kč za prodané květiny,
za což vám všem moc děkuji a věřím, že vám Vánoční hvězda ozdobila nejen vaše domovy,
ale že i vy máte pocit, že jste pomohli těžce nemocným dětem.
Zároveň děkuji i Radce Kolkové za pomoc a podporu při organizaci a realizaci sbírky v Kojetíně.
Vladimíra Štáblová
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