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Volby 2012
Výsledky voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje
v Kojetíně a jeho místních částech Popůvkách a Kovalovicích.
Dne 12. a 13. října 2012 se konaly již počtvrté volby
do krajských zastupitelstev. V nich kandidovalo celkem
osmnáct stran a uskupení s těmito výsledky:
1. ČSSD	 29,56%
2. KSČM 	
26,00%
3. ODS 	
12,53%
4. Koalice pro Olomoucký kraj 	
10,52%
5. Nezávislí 	 3,32%
6. SPOZ 	 3,25%
7. DSSS 	 3,01%
8. TOP 09 a Starostové 	 2,47%
9. Moravané 	 2,01%
10. Česká pirátská str. 	 1,39%
11. Nezávislá volba 	 1,31%
12. Strana svob. občanů 	 1,23%
13. Volte pr. blok 	 0,92%
14. NS - levice 21. stol. 	 0,92%
15. Suverenita 	 0,85%
16. Koruna česká 	 0,46%
17. Republikánská strana 	 0,15%
18. Strana soukromníků 	 0,00%
Volební účast: 27,57%.
Z občanů Kojetína, kteří kandidovali v těchto volbách,
byl zvolen členem krajského zastupitelstva Miroslav Kapoun, kandidující za ČSSD. Blahopřejeme ke zvolení!

Ve dnech 12. a 13. října 2012 se konalo 1. kolo senátních
voleb ve volebním obvodu číslo 62 - Prostějov, výsledky
pěti kandidátů byly následující:
1. Božena Sekaninová (ČSSD) - 468 hlasů - 41,16%
2. Jaroslav Šlambor (KSČM) 	 - 264 hlasů - 23,21%
3. Ladislav Županič (ODS) 	
- 169 hlasů - 14,86%
4. Pavel Horák (KDU-ČSL) 	 - 141 hlasů - 12,40%
5. Aleš Nevrla (TOP 09)            -   95 hlasů   - 8,35%
Volební účast činila 25,10%.
Do druhého kola, které se konalo 19. a 20. října 2012,
postoupili dva neúspěšnější z kola prvního, výsledek 2.
kola byl následující:
1. Božena Sekaninová (ČSSD) 	- 362 hlasů - 72,83%
2. Jaroslav Šlambor (KSČM) 	 - 135 hlasů - 27,16%
Volební účast ve 2. kole činila 9,77%.	         Jiří Šírek

Nejstarší kojetínský občan u voleb

Kojetínský zpravodaj

11/12

Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na svém 49. zasedání konaném dne 3. října 2012
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- zřídila komisi pro přípravu roz- do vlastnictví stávajících nájemní- nis Kojetín spol. s r. o. zabezpečit
ků a uzavření Kupních smluv mezi realizaci schváleného plánu v plpočtu Města Kojetín na rok 2013,
- uložila výše uvedené komisi Městem Kojetínem jako převod- ném rozsahu,
předložit I. pracovní verzi návr- cem a nabyvateli, schválilo Zastu- - schválila uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě „Rekonstrukce teplohu rozpočtu Města Kojetína na pitelstvo města,
rok 2013 na jednání Rady Města - schválila rozpočtové opatření vodního kanálu na sídlišti Jih II. etapa“ mezi objednavatelem: Městem
č. 14/2012, které zahrnuje:
v 11/2012,
- souhlasila s převodem celkem
- příjmy ve výši
383 tis. Kč Kojetín a zhotovitelem: ERDING,
40 bytových jednotek a spoluvlast- výdaje ve výši
383 tis. Kč a. s. Brno. Dohodnutá celková nanického podílu na společných čás- - schválila poskytnutí peněžitého bídková cena se upravuje se znětech domů a pozemků, z vlastnic- daru ve výši 20.000 Kč Hospici na ním SoD č. 12 -131 - 01 odstavce
tví Města Kojetína do vlastnictví Svatém Kopečku Olomouc, jako III., bodu 3., takto (bez DPH):
- cena díla:
5 474 218 Kč
stávajících nájemníků a s uza- příspěvek na činnost uvedené or- více/méně práce: 118 988 Kč
vřením Kupní smlouvy mezi Měs- ganizace,
- celkem dílo:
5 583 206 Kč
tem Kojetínem, jako převodcem - schválila předložený plán zimní
vše bez DPH,
a nabyvateli bytových jednotek údržby a upravený plán pohotov domech Sladovní ul. 1185, 1186, vosti při zabezpečení zimní údržby - jmenovala členem Komise pro
na místních komunikacích v zim- otázky bydlení RM Ing. Dušana
1191 a 1192,
Laboně.
- poté převod těchto bytových jed- ním období 2012/2013,
Jiří Šírek
notek z vlastnictví Města Kojetína - uložila řediteli společnosti TechRada Města Kojetín se na svém 50. zasedání konaném dne 24. října 2012
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- vzala na vědomí předloženou
zprávu o hospodaření Města Kojetína za období 1 - 9/2012,
- schválila uzavření zprostředkovatelské smlouvy mezi Městem
Kojetín, jako „Zájemcem“ a realitní kanceláří RMC REALITY Přerov, jako „Zprostředkovatelem“,
na prodej objektu č. p. 595, včetně   pozemku p. č. 424/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 214
m2, nacházející se v obci Kojetín,
ul. Kroměřížská, vše v katastrálním území Kojetín, okres Přerov,
zapsané na listu vlastnictví 10001
a na prodej bytové jednotky
č. 1205/3 nacházející se v domě
Svatopluka Čecha 1205, včetně
podílu o velikosti 7357/125526 na
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1534,
- souhlasila se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č.
4949/2,   ostatní plocha - manipulační plocha o výměře cca 385m2
a části pozemku p. č. 513/6, ostatní
plocha - ostatní komunikace o výměře cca 95 m2,  o celkové výměře
obou částí pozemků cca 480 m2,
vše ve vlastnictví Města Kojetína,
v obci Kojetín, v katastrálním území
Kojetín, na listu vlastnictví č. 10001,
za kupní cenu 40 Kč/m2, žadatelům
za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupu-
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jícími,
- souhlasila s nabytím pozemku
p. č. 800/118 o výměře 131 m2, který vznikl rozdělením pozemku p. č.
800/104, orná půda o výměře 4036
m2, dle geometrického plánu, v obci
Kojetín, v katastrálním území Kojetín, na listu vlastnictví č. 424, za
podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem prodávajícím,
- souhlasila se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 4363/1, trvalý travní porost o výměře 573 m2,
který je ve vlastnictví Města Kojetína, v katastrálním území Kojetín, na
listu vlastnictví č. 10001, zájemcům
o koupi, za min. kupní cenu 50 Kč/
m2, za podmínky úhrady veškerých
nákladů s převodem spojených kupujícími,
- nesouhlasila se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č.
7183, ostatní plocha - jiná plocha
o výměře cca 100 m2, ve vlastnictví
Města Kojetína,
- souhlasila se zveřejněním záměru prodeje pozemku p. č. 645/9,
zahrada o výměře 48 m2, který je
ve vlastnictví Města Kojetína, v katastrálním území Kojetín, na listu
vlastnictví č. 10001, za kupní cenu
40 Kč/m2, za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícími,
- vzala na vědomí informace ke

zveřejnění záměru pronajmout část
pozemku p. č. 4949/2, ost. pl. -  manipulační plocha o výměře cca 6257
m2 a p. č. 4957/15, orná půda o výměře cca 1378 m2, nacházející se
v k. ú. Kojetín, ve vlastnictví Města
Kojetín, které jsou zapsány na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov a schválila zveřejnění záměru pronajmout
část pozemku p. č. 4949/2, ost. pl.
- manipulační plocha o výměře cca
6257 m2 a p. č. 4957/15, orná půda
o výměře cca 1378 m2,
- souhlasila s vyúčtováním Kojetínských hodů 2012 a Kojetínského
hudebního léta 2012 dle předloženého vyúčtování,
- schválila navýšení příspěvku na
provoz Městskému kulturnímu středisku Kojetín na rok 2012 o částku
140 tis. Kč na pořádání Kojetínských hodů 2012 a Kojetínského
hudebního léta 2012,
- schválila rozpočtové opatření
č. 16/2012, které zahrnuje:
- příjmy ve výši 100,00 tis. Kč
- výdaje ve výši 100,00 tis. Kč,
- schválila rozpočtové opatření
č. 17/2012, které zahrnuje:
- příjmy ve výši 169,84 tis. Kč
- výdaje ve výši 131,38 tis. Kč
- financování 	 38,46  tis. Kč,
- vzala na vědomí návrhy opatření
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Z jednání Rady Města Kojetín
komunitního plánu sociálních služeb zpracované členy Komise pro
komunitní plánování sociálních služeb a péče o rodinu RM dle jednotlivých cílových skupin,
- uložila Komisi pro komunitní plánování sociálních služeb a péče
o rodinu předložit na jednání RM  
dne 24. 11. 2012   návrhy opatření
se zapracovanými připomínkami po
skončení připomínkovacího řízení  bez návrhu opatření 2. 1. „ Zachování Sociálně aktivizačních služeb
Charity Kojetín pro rodiny s dětmi
ohrožené sociálním vyloučením,
osoby ohrožené sociálním vyloučením a etnické menšiny“,

- schválila termíny konání svatebních obřadů na rok 2013 takto:
12. 1. 2013, 26. 1. 2013, 9. 2. 2013,
23. 2. 2013, 2. 3. 2013, 16. 3. 2013,
6. 4. 2013, 20. 4. 2013, 11. 5. 2013,
18. 5. 2013, 1. 6. 2013, 15. 6. 2013,
13. 7. 2013, 27. 7. 2013, 10. 8.
2013, 24. 8. 2013, 7. 9. 2013, 21. 9.
2013, 5. 10. 2013, 19. 10. 2013, 9.
11. 2013, 23. 11. 2013, 7. 12. 2013,
14. 12. 2013,
- schválila žádost Města Kojetína,
podle ust. § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, o pořízení Územního plánu Kojetína - Magistrátem
města Přerova, podle ust. § 6 odst.
6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů,
- schválila dodatek č. 2 k licenční
smlouvě na převod práv k užívání
počítačového programového vybavení a dat (související s geografickým informačním systémem) mezi
Městem Kojetín a společností GEPRO spol. s r. o., Praha 5 za zakoupené licence a jejich upgrade
v ceně 92 800 Kč bez DPH,
- souhlasila s konáním zabíjačky,
pořádané Řeznictvím Kunovský
s. r. o. Hranice na Marasykově náměstí v Kojetíně dne 14. 11. 2012.
Jiří Šírek

va rozvodů teplé vody na sídlišti
Jih, probíhá oprava Polní ulice,
sociálních zařízení na poliklinice
a do Vyškovské ulice byly znovu
dovezeny restaurované, památkově chráněné sochy. Začínáme
připravovat rozpočet na příští rok
a sotva co proběhly volby do krajských zastupitelstev a senátu, začínáme připravovat průběh prezidentských voleb, ve kterých budou
hlavu státu v lednu 2013 vůbec poprvé vybírat občané.
- Mikroregion Střední Haná uspořádal ve spolupráci s obcí Obědkovice a hasičskými sbory na střední

Hané noční soutěž hasičů v kategoriích ženy a muži. Soutěžilo se
13. října 2012 na poli u Obědkovic,
v kategorii žen zvítězily hasičky ze
Záříčí před hasičkami z Kojetína.
V mužích získali vítězství domácí hasiči z Obědkovic před muži
z Oplocan a Ivaně. Zúčastnilo se
celkem deset družstev.
- Mikroregion Střední Haná bude
znovu vydávat stolní kalendář,
v prodeji bude od první dekády listopadu, na informacích Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně, Masarykovo náměstí 8.
Jiří Šírek

Ve zkratce
- Čas strašně rychle letí, připadá
vám to taky tak? Připomněla mi to
situace, kdy jsme schválili v radě
města vyúčtování letošních hodů
a už jsme se bavili o programu
a organizaci hodových oslav na
rok příští. V době, kdy píšu tyto
řádky, chybí do Štědrého dne rovné dva měsíce, za pár dnů budeme na náměstí slavnostně rozsvěcet Vánoční strom a začne doba
předvánočního shonu a všeho, co
s tím souvisí. Pomalu se dokončily všechny zásadní investiční akce
- rekonstrukce ulic na Lešetíně,
dovybavení sběrného dvora, opra-

Informace pro občany
Euroklíče
v Kojetíně zdarma
Celkem 80 nových Euroklíčů je
k dispozici pro občany se zdravotním postižením a rodiče s dětmi do tří let s trvalým bydlištěm
v Olomouckém kraji.   Získat Euroklíč zdarma může každý občan
města Kojetína i správního obvodu,
který je držitelem průkazu TP, ZTP,
ZTP/P, diabetik, onkologický pacient
a stomik.
Cílem Euroklíče je umožnit osobám s omezenou pohyblivostí
a orientací, zařadit se plnohodnotně
do společenského života. Euroklíč
otevře prostřednictvím speciálního
eurozámku dveře do bezbariéro-

vých sociálních zařízení ve veřejných budovách, zprovozní technická kompenzační zařízení, jako jsou
výtahy, svislé a schodišťové plošiny
apod. Euroklíč lze použít po celé
Evropě i USA. V České republice je
již osazeno přes 400 míst např. na
úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, obchodních centrech apod.  
Euroklíče získáte na:
- MěÚ Kojetín, odboru vnitřních věcí,
školství a kultury, úseku sociálních
věcí, Masarykovo náměstí 20, kontaktní osoba: Alice Přehnalová, tel.
581277431, e-mail: a.prehnalova@
radnice.kojetin.cz, v úřední dny:
pondělí, středa od 8.00 do11.30 a od
12.30 do 17.00 hodin,
- Alfa Handicap, sdružení zdravotně postižených, místní organizaci

Kojetín, kontaktní osoba: Marie Nakládalová, tel. 773 527 740, Kojetín,
Husova 740,
- Úřadu práce Přerov, Dip Kojetín,
nám. Míru 21, kontaktní osoba:
Jana Hošková, tel. 950 155 851,
e-mail: jana.hoskova@pr.mpsv.cz,
v úřední dny: pondělí, středa od 8.00
do11.30 a od 12.30 do 17.00 hodin.
Město Přerov nabízí využití Euroklíče na plaveckém areálu, zimním
stadionu a na autobusovém nádraží.
Místa, která jsou již osazena eurozámky:
http://www.eurokeycz.com/7_jiz_
osazeno.html
Alice Přehnalová
odbor VVŠK MěÚ Kojetín
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Informace pro občany
"Návrhy opatření
2. Komunitního plánu
sociálních služeb města
Kojetína na období
let 2012 - 2016"
- připomínkovací řízení

vymezena na období let 2009 2011, byla na základě popisu aktuální sociální situace na území města
Kojetína a potřeb uživatelů sociálních služeb navrženo členy Komise
pro komunitní plánování sociálních
služeb a péče o rodinu celkem šestnáct opatření do 2. komunitního plánu sociálních služeb.
Zpracované návrhy opatření, týkající
se sociálních a navazujících služeb,
které jsou v současné době ve městě Kojetíně poskytovány, případně
zde zatím chybí a do budoucna je
plánován jejich vznik, máte možnost
připomínkovat v období od 1. do
15. listopadu 2012 (včetně). Možnost vyjádřit se má každý občan,
zástupci obcí i organizací.
Způsob podání připomínek:
- e-mailem na: a.prehnalova@radnice.kojetin.cz,
- poštou na adresu: Městský úřad
Kojetín, Masarykovo náměstí 20,
752 01   Kojetín, na obálku uvést
„připomínkovací řízení KPSS“,

- osobně na: MěÚ Kojetín, Odbor
vnitřních věcí, školství a kultury,
úsek sociálních věcí, dveře č. 4, přízemí budovy, Masarykovo náměstí
20, Kojetín nebo na MěÚ Kojetín,
podatelna, Masarykovo náměstí
20, Kojetín.
Možnost získání připomínkovacího formuláře a materiálu:
- na webových stránkách: www.kojetin.cz/kpss,
- e-mailem na: a.prehnalova@radnice.kojetin.cz,
- osobně na adrese: MěÚ Kojetín,
Odbor vnitřních věcí, školství a kultury, úsek sociálních věcí, dveře
č. 4, přízemí budovy.
Vypořádání připomínek:
Každá písemná připomínka podaná
na připomínkovacím formuláři bude
evidována, vyhodnocena a zpracována. Vypořádání připomínek bude
zveřejněno.
Alice Přehnalová
koordinátorka komunitního
plánování sociálních služeb

votního prostředí České republiky v rámci Operačního
programu Životní prostředí.
Koncem července 2012
Jak pomohla Evropská unie a Ev- bylo v rámci projektu firmou TECHropský Fond soudržnosti a Státní NIS Kojetín spol. s r. o. pořízeno
fond životního prostředí ČR naší svozové vozidlo s kontejnery a kolový nakladač s celkovými náklady
obci a firmě?
V letech 2011 - 2012 byl zpracován 3 456 931,80 Kč. Z toho příspěvek
projekt na rozšíření sběru odděleně z fondu Evropské unie 2 644 552,98
vytříděných biologických odpadů   Kč, ze Státního fondu životního prove městě Kojetín, který je spolufi- středí ČR 466 685,82 Kč a vlastní
nancován Evropskou unií - Fondem náklady TECHNIS Kojetín spol.
soudržnosti a Státním fondem ži- s r. o. činily 345 693 Kč.

Cílem projektu je rozšíření sběru
odděleně vytříděných biologických
odpadů z údržby veřejné zeleně
a biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu od občanů
města Kojetín. Přínosem pro obec
je především zkvalitnění nakládání s odpady dosažením minimální
roční kapacity 520 tun odděleného
sběru biologického odpadu.
Vlastimil Psotka

Na základě porovnání stavu poskytovaných sociálních a navazujících
služeb, potřeb lidí a množství finančních prostředků, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování
sociálních služeb (dále jen KPSS)
v prosinci roku 2008 Komunitní plán
sociálních služeb města Kojetína na
období let 2009 - 2011. Zahrnoval
celkem sedmnáct opatření, čtrnáct
z nich se podařilo v době platnosti
komunitního plánu splnit, tři opatření
byla naplněna pouze částečně.
Vzhledem k tomu, že se jedná
o proces cyklicky se opakující
a platnost komunitního plánu byla

Rozšíření separace
odpadů ve městě Kojetín

Co vše MŮŽETE OBDRŽET
PROSTŘEDNICTVÍM
SLUŽBY Czech POINT
na MěÚ v Kojetíně:
- výpis z rejstříku trestů,
- výpis z katastru nemovitostí,
- výpis z obchodního rejstříku,
- výpis z živnostenského rejstříku,
- výpis z bodovacího systému
řidičů,
- informační systém o veřejných
zakázkách,
- informační systém odpadového
hospodářství.
Matrika MěÚ Kojetín - přízemí
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informace kojetín
nabízené služby

- propagační materiály města
- mapy, pohlednice,
- prodej suvenýrů, keramiky,
- prodej turistických průvodců
turistické známky Kojetín
- předprodej vstupenek
- prodej Kojetínského zpravodaje
- kopírování, skenování
a faxování pro veřejnost
- výlep plakátů v Kojetíně
NOVĚ:
- průvodcovské služby
(památky Kojetína,
židovský hřbitov a synagoga)
- internet pro veřejnost
- připojení wifi zdarma

☺TANEČKY PRO NEJMENŠÍ

(děti 3 - 5 let)
Každé pondělí od 16.30 do 17.30 hodin
sál VIC, Masarykovo nám. 8 Kojetín

☺TANEČNÍ A POHYBOVÁ

PŘÍPRAVKA (děti 5 - 8 let)
Každé pondělí od 17.30 do 18.30 hodin
sál VIC, Masarykovo nám. 8 Kojetín
Oba kroužky jsou vhodné pro rozvoj
pohybového aparátu a rytmického
cítění. Jsou zaměřené na koordinaci
pohybů a rytmů, správného držení těla
(různé taneční styly, dětská zumba,
dětský aerobik...) Počet dětí omezen!
Cvičitelka: Radka Michálková
telefon: 773 040 302
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Informace pro občany
Vánoční hvězda
Ve dnech od 28. listopadu do
12. prosince 2012 bude probíhat
15. ročník prodejní akce "Vánoční
hvězda", kterou pořádá sdružení
Šance - sdružení rodičů a přátel
hematologicky a onkologicky nemocných dětí. Výtěžek ze sbírky je
určen na humanizaci hemato - onkologického oddělení Dětské kliniky
ve FN Olomouc, na sociální pomoc
rodinám těžce nemocných dětí
(platba regulačních poplatků) a na

rekondiční pobyty pro děti po léčbě.
Letos už druhým rokem bude probíhat tato sbírka u nás v Kojetíně pod
mým vedením. Oslovím vás osobně, prostřednictvím škol a školek,
najdete nás i u rozsvícení Vánočního stromečku 30. listopadu 2012
v budově Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně. Budu ráda,
pokud nás znovu přijdete podpořit
a koupí Vánoční hvězdy přispějete
na pomoc  nemocným dětem. Vladimíra Štáblová, e-mail: vladimirastablova@seznam.cz.
Vladimíra Štáblová

Školní jídelna Kojetín informuje a nabízí
V rámci „Dne italské kuchyně“
10. října 2012 hostoval v naší jídelně kuchař Václav Masař, odborník
na italskou kuchyni, který spolu
s kuchařkami obědy nejen vařil, ale
žákům je i osobně vydával. Na jídelníčku byla polévka minestrone,
lasagne alla Bolognese a králík na
olivách. Nejvíce chutnaly strávníkům lasagne, proto se v našem jídelníčku jistě znovu objeví.
Dále pro vás připravujeme „Týden
české a moravské kuchyně“, a to
od 5. do 9. listopadu 2012. V ten-

to týden budeme vařit jídla typická
pro daný kraj, či region. Na jídelníčku bude například jihočeská kulajda, couračka, švestková omáčka
s bramborovými špalíčky a uzeným
masem i jahelník. V pátek vám nabídneme svatomartinskou husu. Podrobný jídelníček najdete na našich
stránkách www.kojetin.cz/sj. Tímto
vás srdečně zvu ke stolu do školní
jídelny. Oběd si u nás můžete objednat osobně nebo na telefonním
čísle 581 762 542, a to nejpozději
den předem do 14 hodin.

Těší se na vás kolektiv pracovnic
školní jídelny.
Hana Rohová, ředitelka ŠJ

Galerie čestných občanů města Kojetín od roku 1861 - 9. část
Edvard Beneš

ministr zahraničních věcí,
prezident
Československé republiky
(prezident Budovatel)

Druhý prezident Československé republiky Dr. Edvard Beneš, byl jmenován
čestným občanem města Kojetína
9. července 1936. V době fašistické okupace, 21. prosince 1939, na
schůzi městského zastupitelstva byl
Dr. Edvard Beneš čestného občanství zbaven. Dosud mu nebylo vráceno.
Edvard Beneš se narodil před 128
lety, 28. května 1884 v Kožlanech
na Rakovnicku, jako poslední z deseti dětí kožlanského chalupníka.
Měl se vyučit ševcem, přitahovaly ho

však knihy a touha po vzdělání. Na
studia odešel do Prahy, kde navštěvoval gymnázium na Vinohradech.
Od mládí cvičil v Sokole, oblíbil si
fotbal, hrál v útoku pražské Slávie.
V létě 1904 složil maturitní zkoušku
a pokračoval ve studiu práv, filologie,
filosofie a sociologie na univerzitách
v Praze, Paříži a Dijonu. Na filozofické fakultě pražské univerzity byl
žákem T. G. Masaryka. Během právních a humanitních studií byl plachý,
asketický a pracovitý. Nechyběly
mu jazykové znalosti, uměl německy, francouzsky, anglicky. Později se
naučil italsky a rusky. Pravidelnými
příspěvky do novin se vydělával na
životní potřeby. V Paříži se seznámil
s Hanou (původně Annou) Vlčkovou,
s níž se v listopadu 1909, tedy po
ukončení studií, v kostele sv. Ludmily
na pražských Vinohradech, oženil.
Před 1. světovou válkou se krátce věnoval pedagogické činnosti. V roce
1913 se stal soukromým docentem

na filozofické fakultě a přednášel
v oboru filozofie dějin.
Od vzniku první světové války byl
politickým spolupracovníkem T. G.
Masaryka, který ho zasvětil do svých
plánů. T. G. Masaryk ve své knize
„Světová revoluce“, Praha, 1925, str.
58, vzpomíná: „Jednoho dne mne
navštívil v bytě. …Patrně měl něco
vážnějšího. A měl: podle jeho rozpoznání se nemůžeme na válku dívat
pasivně, musíme něco dělat, nemá
pokoje, chtěl by být činným. Na to já:
Ano, já už dělám! Dal jsem mu zprávu a dohodli jsme se hned.“
T. G. Masaryk odešel do exilu v prosinci 1914 a Dr. Beneš začal organizovat domácí odboj, stál v čele
protirakouské organizace Maffie.
V březnu 1915 se vydal s tajnými
materiály za Masarykem za hranice
a 1. září 1915 se rozhodl pro trvalý
exil a odchází do Paříže. Stává se
generálním tajemníkem Národní
rady, hlavním organizátorem čes-
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Galerie čestných občanů města Kojetín od roku 1861 - 9. část
koslovenského odboje. Hana Benešová byla mezitím v Praze zatčena,
vězněna a propuštěna až na základě všeobecné amnestie, vyhlášená
císařem Karlem v červenci 1917.
O spolupráci s Dr. Benešem Masaryk píše: „Spolupráce s Dr. Benešem
byla snadná a účinná. Nebylo třeba
mnoho řečí, byl politicky a historicky
tak vzdělán, že stačilo slovo. Vývojem událostí Dr. Beneš rostl. Jeho
iniciativnost byla značná, pracovitost
neúmorná.“ (Světová revoluce, str.
58,59). Jeho úlohu a význam v prvním odboji a pro vznik samostatné
republiky T. G. Masaryk ocenil slovy:
„Ve Švýcarsku jsem ho poznal blíže,
a říkám vám bez Beneše bychom
republiku neměli. Mezi námi byla
úplná shoda v hlavních liniích, i když
jsem při tom nebyl, Beneš ve všem
rozhodoval tak, že se to shodovalo
se smluveným celkovým postupem.“
(Karel Čapek, Hovory s T. G. Masarykem, Praha, 1946, str. 150).
Po vyhlášení ČSR Dr. Beneš stále
působil v zahraničí.   Podílel se na
vzniku Společnosti národů, účastnil
se mírových jednání a prosazoval politiku kolektivní bezpečnosti. Ve Společnosti národů upevňoval postavení
Československa. Jeho myšlenka
Malé dohody, poměr k Sovětskému
Rusku, naše účast ve Společnosti národů, vše sloužilo k prosazení
myšlenky kooperace národů, k boji
o právo, spravedlnost a mír.
Domů se vrátil jako uznávaný diplomat, jako ministr zahraniční věcí. Ministerstvo vedl 17 let. V nové republice měl mnoho nepřátel, stával se
terčem útoků jako hlavní představitel
politiky Hradu.
Po abdikaci T. G. Masaryka byl 18.
prosince 1935 zvolen druhým prezidentem Československé republiky.
Jeho volba byla manifestací demokratických sil v republice. Ze 440 platných hlasů bylo 340 pro Dr. Beneše.
Evropa poválečná byla v té době již
především Evropou předválečnou.
Za necelé tři roky od této volby se
však Československo ocitlo na tragické křižovatce svých dějin. Přišel
Mnichov roku 1938. Žádný jiný prezident se neocitl v podobné situaci.
Hrozil brutální vojenský zásah, hrozilo vyhlazení českého a slovenského národa. Mnichovský diktát přijal
z obav před krveprolitím. Po zradě
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spojenců se Československo ocitlo
tváří tvář katastrofě. Beneš neměl
sílu jí čelit. Všichni kolem něj dávali
přednost boji před kapitulací. V tom
bylo jeho rozhodnutí ještě bolestnější. Veřejné mínění se postavilo proti
němu. (Prokop Drtina, Československo můj osud, Melantrich, 1991, str.
196 n.).
Po Mnichovu Dr. Beneš prožíval
osobní tragedii. Zahraničně politicky i vnitropoliticky byla jeho osobnost ve funkci prezidenta republiky
neudržitelná. Pro zlepšení vztahů
k okleštěnému Československu
žádalo jeho odstoupení především
nacistické Německo. Svoji abdikaci
oznámil prezident republiky ministerskému předsedovi a vládě dopisem
5. října 1938. Na diplomatický nátlak
berlínské vlády však musel opustit republiku dříve než zamýšlel. Už
22. října 1938 odletěl do Londýna.
Pobyt v Anglii byl zcela soukromý,
bez politické aktivity a byl věnován
přípravě na profesorskou činnost.
V únoru 1939 odjel do USA, kde
začal přednášet. Okupací českých
zemí německými vojsky 15. března
1939 a vyhlášením Slovenského státu se cítil být zbaven závazku zanechat politické činnosti. Navázal kontakty s představiteli Spojených států
amerických a informoval je o situaci
v Československu.    
Do Evropy se vrátil 12. července
1939 a začíná aktivně bojovat za
zneuznání mnichovské dohody a za
uznání právní kontinuity Československé republiky.   (Dr. Edvard Beneš, Paměti. Od Mnichova k nové
válce a k novému vítězství. Praha,
1947, str. 73 n).
Dne 21. července 1940 byla britskou
vládou prozatímně uznána exilová
československá vláda, v níž Dr. Beneš zastával úřad prezidenta. Plné
uznání československé vlády v exilu
Dr. Beneš dosáhl 18. července 1941,
kdy SSSR i Velká Británie definitivně
uznaly exilovou československou
vládu. Za své hlavní cíle si prezident
Beneš stanovil sjednocování všech
odbojových sil, bez ohledu na politickou orientaci a uznání existence Československa v předmnichovských
hranicích, všemi zeměmi, které tvořily jádro protihitlerovské koalice.
Edvard Beneš se snažil jako prezident v exilu zajistit Československo

spojeneckými smlouvami s hlavními
spojeneckými mocnostmi. Kromě
smlouvy s Velkou Británií a Francií
šlo zejména o novou smlouvu se
SSSR, uzavřenou v prosinci 1943.
Smlouva se stala předmětem kritiky,
zda neposouvá Československo příliš do sovětské sféry vlivu.
Během pobytu v Moskvě prezident
Beneš začal také jednat s představiteli exilové KSČ o poválečné podobě
Československa.
Zdá se, že v exilu dosáhl maxima
možného. Bylo mu však vytýkáno,
že v závěru války se naši exiloví
politici, stejně jako vláda, vraceli do
vlasti přes Moskvu a také skutečnost, že nedokázal zabránit odtržení
Podkarpatské Rusi, která připadla
Sovětskému svazu.
Dne 28. října 1945 byl potvrzen
ve funkci prezidenta republiky
a 19. června 1946 byl do této funkce
znovu zvolen.
Po dobu okupace a neexistence parlamentu vydávala vláda prezidentské
dekrety, které podepisoval Dr. Beneš
jako nejvyšší činitel a které jsou nepříliš přesně označovány jako „Benešovy dekrety“.
V únoru 1948, po demisi ministrů
demokratických stran a po komunistickém převratu, zůstal v podstatě
sám. Pouze studenti demonstrovali
na jeho podporu. Byli však milicemi
a SNB rozehnáni. Byl unavený, nemocný, obával se občanské války.
Opustil Pražský hrad a odjel do Sezimova Ústí. Na protest proti únorovému komunistickému převratu dne
7. června 1948 odstoupil z funkce
prezidenta republiky. Posledním činem jeho nesouhlasu s komunisty
bylo nepodepsání nové komunistické ústavy.
V polovině srpna ochrnul, koncem měsíce upadl do bezvědomí
a 3. září 1948 zemřel v Sezimově
Ústí. Zemřel na troskách svého díla.
V dubnu 2004 schválila Poslanecká
sněmovna Parlamentu České republiky opakovaně, přes předchozí veto
Senátu, zákon č. 292/2004 Sb. tvořený jedinou větou: „Edvard Beneš
se zasloužil o stát.“
Pavel Kosatík, Čeští demokraté
(50 nejvýznamnějších osobností
veřejného života). Mladá fronta,
vydání první, Praha 2010.
řez
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Anketa pro měsíc listopad
Studenti Gymnázia Kojetín Jana Okáčová, Petra Gorčíková
a Marek Kubík položili následující anketní otázky
několika občanům Kojetína:
Znáte svátek Halloween?
Chtěl/a byste, aby se slavil i v Česku, nebo ho i slavíte?
Připomínáte si Památku zesnulých - Dušičky?
Hana Dvouletá
Nechci, aby se Halloween slavil v Česku. V Americe žije
dcera, proto vím, jak
se tento svátek slaví
tam. Líbí se mi výzdoba a atmosféra,
ale je to americký svátek.
Dušičky si každoročně připomínám,
chodím na hřbitov za maminkou,
a to nejen na Dušičky.
Stanislav Derka
Svátek
Halloween
znám, vím, že se
v Česku neslaví. Chtěl
bych, aby se slavil,
líbí se mi, jak děti dostávají bonbóny.
Na Dušičky vzpomínám hlavně mého dědečka, na kterém mi hodně záleželo.

František Riegl
Halloween samozřejmě znám, rozumím
mladým, že ho chtějí slavit, ale myslím
si, že tento svátek
k nám nepatří. Nechtěl bych, aby se
slavil, protože je to svátek cizí.  Tak
jak jsme se opičili v době Sovětského svazu, tak teď se opičíme podle
Ameriky a západu. Chtěl bych, aby
český stát zůstal takový, jaký je
a jaký byl, a abychom stále byli český národ s tradicemi.
Dušičky vzpomínám, je to český
folklor, to zase v Americe pochopitelně neznají.

Kateřina Kapounová
Svátek
Halloween
znám, ale neslavím
ho. Už jsem zažila
halloweenské
párty v maskách. Tento
svátek se mi líbí.
Hřbitov navštěvuji na
Dušičky pravidelně.

Iveta Pouperová
Znám svátek Halloween, ale neslavím ho, je to svátek
americký. V Česku
se připomínají spíše
ty Dušičky, je to tradice. Líbí se mi na
Halloweenu výzdoba, hlavně vykrajované dýně, dokonce mám i jednu
na balkóně.
Dušičky vzpomínám každoročně,
chodím zapálit svíčky a projít se po
hřbitově.

Diamantové výročí

Poděkování

Dne  27. září 2012 oslavili
krásné diamantové výročí
- 60 let trvání manželství:
- Anežka a Josef Krejčiříkovi
- Františka a Vincenc Krybusovi
- Vlasta a Karel Říhovi
Jubilanti uzavřeli sňatek ve stejný den, ve svatební obřadní síni  
v Kojetíně. Kojetín se také stal
jejich domovem.
Do dalších let společného života
hodně zdraví,
spokojenosti a pohody
přeje Komise pro občanské
záležitosti Rady Města Kojetín.

Děkujeme tímto všem členům
Komise pro občanské
záležitosti Rady Města Kojetína
a starostovi města Kojetína
za milé přijetí v obřadní síni,
při příležitosti
naší diamantové svatby.
Děkujeme
za nezapomenutelný zážitek
a moc si toho považujeme.
Manželé Krejčiříkovi,
jejich děti a vnuci.

English Corner
Last month in the Czech Republic there were elections
for regional offices and this
month in America there will
be the election for president.
The political systems between
the two countries are quite
different, but some of the problems are the same. Getting
people to vote in an election is
a problem in both places. Voter
turnout in America is around
50%, and from estimates the
turnout here in October was
around 30%.
For many people politics isn’t
interesting and they don’t believe that voting makes a difference. I asked the students
(those older than 18) at the
high school in Kojetin and the
majority said they didn’t vote.
They said it wasn’t important
to them. I hear many Czech
people say that the political
system here is so corrupt
that there are no good politicians. When I studied history
in school, I remember that we
learned about how corrupt the
system was in America during
the 1920 -30s. Now it seems
to be much better so there is
hope for the Czech Republic.
Change comes slowly but in
the end it does come.
election (i‘lekʃn) - volba
vote (vəut) - volit
turnout (‚tə:naut) - účast
estimate (estimit) - odhad
make a difference (meik ə
difrəns) - mít význam
majority (mə‘dзoriti) - většina
corrupt (kə‘rapt)
- zkorumpovaný
politician (,poli‘tiʃn) - politik
change (tʃeindз) - změna
in the end (in də end)
- nakonec
Jay Davis
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Mateřská škola Kojetín
Říjen v MŠ Kojetín
Přehoupli jsme se do podzimu
a tak jsme při vycházkách pozorovali
změny v přírodě, sledovali houfování
ptáků a sklizeň na zahrádkách. Podzim přímo vybízí k tvořivosti. Přenesl
se i do jednotlivých tříd v mateřských
školách. Děti ve třídách, některé i za
pomoci svých rodičů, vyráběly „podzimníčky“ a nechyběla jim zručnost
ani fantazie. A tak vznikla přehlídka
nápaditých a velmi zdařilých výrobků, které zdobily prostory obou mateřských škol.
Začátek podzimu přivítaly nápaditě
i děti z oddělení „Srdíček“. S velkou
radostí sbíraly krásně zabarvené
padající listy, žaludy a kaštany. Listy
za pomoci učitelek vylisovaly a nalepily na společný strom, který jim teď
zdobí šatnu.
Od 3. října 2012 zahájily děti z oddělení „Pastelek“, „Sluníček“ a „Rybiček“ cvičení v tělocvičně Sokolovny. Od října k nám také dochází
lektorka do kroužku anglického ja-
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zyka. Tyto aktivity probíhají 1x týdně
a potrvají do konce května 2013.
V pátek 5. října 2012 hned ráno nejstarší děti obou MŠ odjely autobusem na dopravní hřiště do Kroměříže, kde si procvičily jízdu na kole,
koloběžkách a ostatní si hrály na
chodce. Děti byly vedeny k respektování dopravních značek, semaforů, učily se jízdě a chůzi po pravé
straně silnice či chodníku. Akce se
jako vždy dětem líbila. Děkujeme za
pěkné strávené dopoledne a těšíme
se na příští návštěvu na jaře.

Již tradičně se nejstarší děti předvedly svým rodičům a dalším rodinným příslušníkům na podzimních
besídkách. Písničky, básničky, tanečky a hrané pohádky děti zvládly
s přehledem, za což sklidily potlesk
od svých nejbližších.
Podzim v mateřské škole by jistě nebyl podzimem bez draků a dráčků.
Všichni jsme netrpělivě očekávali
závěr měsíce, kdy byl vyhlášen již
„8. ročník Drakiády“ Ten se uskutečnil   23. října 2012 v areálu školní zahrady a přilehlém sportovním

areálu v Hanusíkové ulici. Aby mohli
draci létat, potřebovali jsme pěkný,
slunečný a hlavně větrný podzimní
den. Po společném zahájení se draci
vznesli k obloze, u táboráku zavoněly špekáčky a podával se i teplý čaj
a občerstvení. Rozloučili jsme se se
školní zahradou a s diplomem a medailí každý spokojně odcházel domů.
Poslední den v říjnu jsme v mateřské škole přivítali „Divadlo dětského diváka“ z Olomouce s loutkovou
pohádkou „Jak si Vítek zasloužil
princeznu“. Pohádka byla proložena písničkami, vtipem, kouzlem, ale
i přímým kontaktem s dětmi.
Tak snad nám ještě pěkné podzimní
počasí vydrží co nejdéle.  vedení MŠ

Berušky

Koťátka

Pastelky

Rybičky

Srdíčka

Žabičky
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
Budeme mít
narozeniny
Už 109 let uplyne začátkem prosince od okamžiku, kdy se poprvé
otevřely dveře nově postavené kojetínské dívčí školy. Dnes je v této
krásné budově naše škola. Všichni
si připomínáme tuto událost tradičním Dnem otevřených dveří. Tento den naši nejstarší žáci předvedou všem zájemcům školu se vším
všudy.
Návštěvníci můžou vstoupit přímo
do výuky a podívat se, jak se učí
dnes a porovnat se svými vzpomínkami. Mnozí rodiče tak mohou vidět
děti při jejich zaměstnání - školní
práci. Zájemci si mohou také projít naši prohlídkovou trasu - malý
okruh, který předvede celou školu
i se zákulisím. Průvodci jsou připraveni odpovědět na všechny dotazy
a ukázat i výsledky práce našich
žáků. Řada absolventů se vrací
a porovnává, jak se škola změnila a často hledá místa, kde strávili
významnou část mládí.   Využívají
k tomu nejen tento den, ale můžou
si dohodnout exkurzi i v době třídních srazů - průvodce jim dělají ředitel nebo zástupce ředitele školy.
Letošní Den otevřených dveří se
uskuteční v úterý 4. prosince 2012
od 8 do 16 hodin. Všechny zájemce
uvítají průvodci ve vestibulu školy,
odkud je zavedou na místa, která
si budou přát vidět. Snahou všech
pracovníků školy je vytvořit bezpeč-

né prostředí pro všechny a každý
rok posunout vybavení o kousek
kupředu tak abychom byli stále
v kontaktu s vývojem pomůcek, forem i metod výuky. Na chodbách
mají návštěvníci možnost vidět výtvarné práce našich žáků, nástěnky
na schodišti prezentují aktivity na
pobytech v přírodě i výsledky malých školních projektů, třídy jsou
nejlepší vizitkou vlastní tvorby i výsledků žáků.
Blíží se závěr známých šablon (projektu EU peníze školám), které výraznou měrou pomohly doplnit školu potřebnými učebními pomůckami
a umožnily vyučujícím vyzkoušet
si práci v menších výukových skupinách, využít pomoc asistenta
pedagoga (u žáků s vážnějšími poruchami chování). Každá třída získala díky těmto financím pylonovou
keramickou tabuli, která dává všem
mnohé možnosti k oživení výuky,
výukové programy, nové vybavení učebny informatiky, interaktivní
systémy ve dvou učebnách, v kabinetech přibyla řada nových učebních pomůcek. Vyučující také tvoří
vlastní výukové materiály a výsledek jejich práce bude přístupný pro
všechny zájemce nejen na našich
webových stránkách, ale i portálech
určených pro širokou učitelskou veřejnost. Taková možnost uplatnění
tvůrčího potenciálu pedagogů by
měla být dlouhodobě podporovaná
ze strany státu. Zatím se na dětech
spíše šetří, letos situace dospěla
do stavu, kdy město zastoupilo stát

a umožnilo tak přivítat důstojně
naše nejmladší žáky - „prvňáčky“.
Rádi bychom poděkovali všem našim příznivcům, kteří podporují školu různým způsobem - nejčastěji
aktivním zapojením do naší soutěže „Vysaďme si vlastní les“, která
přináší dětem prostředky na pořízení odměn na soutěže ve třídách,
škole i další připravené aktivity.
Zveme tímto srdečně všechny
zájemce k návštěvě školy, nejen
v Den otevřených dveří. Stačí se jenom dohodnout s vedením školy.
Vedení školy
Srdečně vás všechny zveme
na tradiční
Den otevřených dveří
4. prosince 2012
od 8 do 16 hodin
- naši průvodci vám ukážou
celou školu,
- můžete nahlédnout v době
vyučování i přímo do hodin,
podívat se do odborných učeben
a seznámit se s jejich provozem
a s návrhy na další rozvoj školy.
Prostě přijďte a projděte se místy,
kde mnozí z vás trávili svá školní
léta. Možná je nepoznáte,
ale budete je moci vyhledat.

Těšíme se na vás
Žáci a pracovníci ZŠ Kojetín,
náměstí Míru

Kouzelná noc
v družině
Ve čtvrtek 4. října 2012 proběhlo
v naší školní družině přenocování
plné her, soutěží a kouzel. Odbitím
šestnácté hodiny se zamkly dveře
školy a 64 dětí začalo poznávat

školní prostory i po vyučování. Jelikož nám počasí opravdu přálo, využili jsme školní dvůr, kde se všichni nejdříve vyřádili a zasoutěžili si.
Poté děti po skupinách postupně
vyráběly polštářky, které si odnesly domů   jako vzpomínku na tento
večer. Ve školní kuchyňce jsme povečeřeli a pak už na nás v učebně
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
chemie čekala úžasná čarodějnice.
Ta nám předvedla své kouzelnické
dovednosti. Nakonec se uskutečnila večerní hra a po ní už se děti
uložily ke spánku. Ráno všichni
posnídali výborné bábovky, vzali si
do aktovek svačinky (tentokrát ne
od maminek) a hurá na vyučování.
Doufáme, že se nocování ve škole
moc líbilo a že si ho na jaře rádi zopakujeme. Poděkování patří všem,
kteří přiložili ruku k dílu. Velké díky

Byla u nás inspekce
Už jenom při vyslovení tohoto pojmu se vybaví řada nepříjemných
vzpomínek na klasické školní inspektory, kteří se objevují ve starších filmech. Přísný nepřístupný
úředník, který hledá jenom chyby
a nedostatky všude, kam dosáhne.
Na naší škole proběhla v rámci
pravidelné kontrolní činnosti České
školní inspekce komplexní inspekce, která zahrnovala široké spektrum činností, které škola zajišťuje.
Počínaje organizací vlastní výuky,
přes hygienické, personální a ekonomické zajištění podmínek pro
vzdělání a bezpečnost, až po úroveň samotných vyučovacích hodin.
Vždy ráno se vyučující dověděli

patří učitelce Lucii Janouškové za
pomoc a samozřejmě vedení školy

za umožnění této nevšední akce.
-šd-

informaci, kterou hodinu budou mít
u sebe „návštěvu“. U všech zapojených zpočátku převládla obava
z výsledku, ale po skončení hodiny
byla znatelná výrazná úleva a pocit
výborně odvedené práce. Dokonce
po skončení jedné hodiny přišla inspektorka vyjádřit obdiv před výkonem jednoho z nás. Inspekce byla
také svědkem situace, kdy byl nezbytný zásah asistenta pedagoga.
V tomto případě se projevil úsporný přístup našich úředníků z kraje a ministerstva, který rozděluje
prostředky na pokrytí nezbytných
nákladů spojených s integrací žáků
s vážnějšími poruchami učení (požadavek 24 hodin, pokrytí 9 hodin)
a naše asistentka byla v pohotovosti. Tato inspekce byla velice pracovitá a dokázala zvládnout během

krátké doby 8. - 10. října 2012 velký
balík dokumentů školy za poslední
tři roky, a přesto postřehla a pojmenovala kladné prvky v naší práci,
ať ve výuce, tak i v celém chodu
školy.
Prvotní hodnocení vyznělo pro naši
školu velice příznivě, posunuli jsme
se od poslední inspekce opět dopředu a nezbývá než upřímně poděkovat členům inspekčního týmu
za velice užitečný pohled „zvenčí“,
ale především všem našim pracovníkům - vyučujícím i správním
zaměstnancům za výbornou prezentaci naší práce. Uvidíme, jak se
budeme prezentovat při další návštěvě kontrolních orgánů - děláme
vše pro to, abychom neustrnuli.
Vedení školy

Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
Využití učebny
výpočetní techniky
Před dvěma lety jsme za pomocí projektu Evropské peníze
do škol vybavili učebnu informatiky dvaceti terminály, které jsou
vnitřní sítí propojeny s výkonným
řídícím počítačem, na němž běží
pokročilý operační systém Windows Server 2008 v revizi 2 s podporou 64 bitových aplikací.
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Každý terminál
má zřízený svůj
účet, na který
se mohou žáci
přihlašovat. Především
hojně
využívají internetu pro vyhledávání informací, který z výchovných důvodů administrátorem
zabezpečen. Dále mají k dispozici velké množství výukových programů doplňujících snahu učitelů
o kvalitní výuku. Disponujeme
softwarem jak pro první, tak pro
druhý stupeň, jež je řádně zakoupen a licencován.
Žáci pravidelně interagují s výukovými aplikacemi pro český
jazyk, anglický jazyk a všechny
přírodovědné předměty. Děti navštěvující logopedický kroužek
pak často pracují s programem
DysCom. V neposlední řadě je

učebna využívána pro výuku informatiky, kde se žáci především
seznamují a postupně hlouběji poznávají moderní kancelářský balík
Microsoft Office 2010. Učí se pracovat s informacemi na internetu nebo manipulovat se soubory.
Učebna také slouží pro testování žáků. V poslední době to byly
celostátní srovnávací testy pro
5. a 9. ročník.
Jako správce musím konstatovat,
že učebna našla své široké využití
i oblibu u dětí. Slouží ku prospěchu nejen žáků, ale i učitelů.
Miroslav Kovařík
učitel ZŠ Svat. Čecha
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Základní škola Sladovní Kojetín
Návštěva Muzea
Komenského Přerov
Ve středu 17. října 2012 jsme se vlakem vydali na zámek do Přerova.
Po příchodu se nás ujal zkušený
průvodce. Nejdříve jsme navštívili
expozici archeologie, která je umístěna v sedmi místnostech pozdně
gotických sklepů přerovského zámku. Zde děti zhlédly archeologické
nálezy z přerovského regionu, fotografie i trojrozměrné rekonstrukce.
Velmi je zaujala „černá kuchyně“
z období raného novověku.
Dále jsme se přesunuli do přízemí
a prvního patra zámecké budovy,
kde jsme mohli obdivovat školní třídu z doby Jana Amose Komenského, třídu a kabinet měšťanské školy
z doby Rakouska-Uherska, školní
třídu z doby 1. republiky a z 50. let
20. století.

Exkurze
do OU v Křenovicích
Po velmi deštivém úterku se počasí umoudřilo, a tak ve středu
17. října 2012 mohli vycházející žáci naší školy navštívit OU

Žáci se zde posadili do školních lavic, prohlédli si vystavené exponáty
a „ochutnali atmosféru“ příslušného
období. Ve druhém patře jsme navštívili výstavu nazvanou „Národopis Hané a Záhoří“. Za prosklenými
vitrínami jsme obdivovali krojované
figuríny, lidovou keramiku, plastiky
a obrázky na skle. Velkou dominantou byl svatební koláč, kterého
si všimla téměř všechna děvčata.
Moc se jim líbil. Velmi zajímavé byly
i exponáty ve sbírkách mineralogie
a entomologie. Poslední expozicí,

kterou jsme navštívili, byla expozice nazvaná „Přerovsko v odboji
1914 - 1989“.
Potom jsme vystoupali 72 schodů
a z ocelového ochozu vyhlídkové
věže jsme si čtyřmi okny prohlédli
město Přerov. Bylo slunečné počasí, takže výhled byl opravdu překrásný.
A co potom? Rychle seběhnout
z věže dolů a vlakem domů. Výlet
za historií Přerovska se nám opravdu vydařil.
Hana Jarmerová

v Křenovicích. Uvítal je a celou
dobu exkurze se jim věnoval ředitel Josef Plesník. Seznámil žáky
s možnostmi studia na jejich učilišti, s nabídkou učebních oborů
a s možností ubytování v internátu školy. V letošním školním roce
škola otevřela kromě oborů ku-

chař, prodavač, pekař, zahradník
a aranžér i obor pečovatel. Žáci
si prohlédli budovu školy, odborné
učebny, dílny praktického vyučování, školní zahradu se skleníky
a internát. Během prohlídky učiliště viděli své kamarády, bývalé
žáky naší školy nejen při výuce,
ale i při praktickém vyučování. Někteří z našich žáků po návštěvě
učiliště začali uvažovat o studiu na
této škole. Největší zájem je zatím
o obor zahradník, aranžér. Právě
zahradníci pro nás měli připravenu ukázku své práce - dušičkovou
vazbu.
Monika Šišková
výchovný poradce

Dne 1. října 2012 navštívily zástupkyně polské školy Jana Pavla II. v Jamielniku naše gymnázium. Předmětem této schůzky bylo
projednání výměnných studijních
a poznávacích programů pro české
i polské studenty. Naše škola bude
hostit studenty z Jamielniku v dubnu
2013 a studenti z Gymnázia Kojetín
odjedou do Polska v září 2013.
Děti spolu od září anglicky komunikují přes facebook. Vznikají mezi
nimi nová přátelství a současně si
tak procvičují anglický jazyk. Žáci

tercie napsali začátkem října dopisy do polských hostitelských rodin,
ve kterých krátce představili sebe
i svou rodinu a těší se na odpovědi.
O dalších novinkách vás budeme
průběžně informovat.
Pavla Minaříková

Gymnázium Kojetín
Česko-polské
partnerství škol
na Gymnáziu Kojetín

Tento projekt byl
realizován za finanční
podpory
Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá
výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich
obsahem.
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Gymnázium Kojetín
Za záhadami
s Arnoštem Vašíčkem
Dne 10. října se žáci naší školy
zúčastnili besedy se známým českým spisovatelem, cestovatelem
a záhadologem Arnoštem Vašíčkem, kterou pro ně připravila Městská knihovna Kojetín. Tento muž,
známý také jako režisér mnoha
mysteriózních dokumentů a seriálů,
při honbě za záhadami procestoval více než devadesát zemí světa. A jelikož tématem besedy byly
právě záhady, které mě samotného fascinují, moc jsem se na tuto
přednášku těšil. Pan Vašíček se
žákům nejdříve představil a poté
už začal vyprávět o svých nevšedních příhodách, které zažil během
cestování exotickými zeměmi a při

Rozhovor
s Petrou Procházkovou
a Ditou Ohnoutkovou
V květnu 2012 proběhla pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje
esejistická soutěž pořádaná Moravskou vysokou školou Olomouc.
Jmenovala se „V Olomouckém
kraji jsem doma. A vždycky budu.“
Soutěžilo se celkem v 5 kategoriích. Studenti Gymnázia Kojetín se
umístili ve třech kategoriích na prvním místě, ve zbývajících dvou kategoriích obsadili druhá místa. Petra Procházková a Dita Ohnoutková
jsou vítězkami v kategorii: Energe-
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návštěvách nejrůznějších domorodých kultur. Povídání bylo doplněno několika videodokumenty, které
nás blíže seznámily s nejrůznějšími
nevysvětlitelnými jevy a událostmi,
které jsou s domorodým obyvatelstvem úzce spojeny. Nechyběla ani
spousta zajímavostí. No posuďte
sami: dověděli jsme se například,
proč si barmské ženy nechají prodlužovat krky kovovými kroužky,
poznali jsme domorodý kmen, je-

hož členové si dobrovolně nechají
uřezávat prsty, či obyvatele jednoho z ostrovů, jejichž víra v existenci
duchů je tak silná, že darují oběti
třeba dokonce běžným elektrickým
spotřebičům. Pan Vašíček své vyprávění humorně doplňoval a celá
akce se náramně vydařila. Odcházel jsem nadšen a doufám, že si
podobnou besedu ještě někdy zopakujeme.
Ondřej Švec

tická soběstačnost
- perspektiva Olomouckého kraje.
Jak jste se o soutěži dozvěděly?
Od paní učitelky
Mlčochové v hodině českého jazyka.
Proč jste vybraly
toto téma?
Chtěly jsme se
dozvědět něco nového z oblasti energetiky a toto byl
způsob, jak se přinutit nastudovat si
nové informace.
Co jste vyhrály?
Hlavní cenou byla jednodenní exkurze do Prahy, kde jsme navštívily
energeticky šetrnou budovu. Dále
dvoudenní exkurze do Paříže, která
se konala 8. - 9. října 2012.
Jak se vám v Paříži líbilo?
Exkurzi do Paříže jsme si užily od
začátku až do konce. Let byl příjemný a po necelé hodině strávené
v pařížském metru jsme dorazily do
sídla společnosti Schneider Electric. Po rychlém, ale velmi dobrém
obědě nám nic nebránilo absolvovat dvě zajímavé přednášky. Jedna
z pozoruhodných informací byla
třeba ta o čipových kartách, díky
nimž se zaměstnancům po příchodu do práce připraví jejich pracoviště přesně podle nastavených
hodnot (teplota, osvětlení, počítač),

takže se mohou hned pustit do práce. Dále jsme měly možnost vidět
elektromobily, bezdrátové vypínače
a další…
Po té, co jsme se ubytovaly v krásném hotelu, následovala společná
večeře, na které jsme mimo jiné
ochutnali výbornou francouzskou
specialitu - šneky.
Druhý den jsme měly opravdu co
dělat, abychom stihly všechno, co
jsme měly naplánováno. Naštěstí
čas byl naším přítelem a my se přes
Eiffelovu věž, Invalidovnu, náměstí
Svornosti, Tuilerijské zahrady, muzeum Louvre, baziliku Sacre Coeur,
čaj v kavárničce na Montmartru,
Champs-Élysées a Vítězný oblouk
dostaly zpátky do hotelu, kde jsme
měly sraz před poslední společnou
večeří a odjezdem na letiště.
Domů jsme se vracely utahané
a ospalé, ale určitě to stálo za to!
Děkuji za rozhovor
Lenka Gardavská, sexta
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Odborné učiliště Křenovice 8
Informace o možnostech studia
Ve školním roce 2013/2014 budeme otevírat
1. Obor 65-51-E/01 Kuchař
- délka přípravy 3 roky
- učební obor je určen
pro hochy a dívky
- způsob ukončení studia:
  závěrečná zkouška (výuční list)
2. Obor 66-51-E/01 Prodavač
- délka přípravy 3 roky
- učební obor je určen
pro hochy i dívky
- způsob ukončení studia:
  závěrečná zkouška (výuční list)
3. Obor 41-52-E/01
Zahradník, aranžér
- délka přípravy 3 roky
- učební obor je určen
pro hochy i dívky
- způsob ukončení studia:
  závěrečná zkouška (výuční list)
4. Obor 74-41-E/01 Pečovatel
- délka přípravy 3 roky
- učební obor je určen
pro hochy i dívky
- způsob ukončení studia:
  závěrečná zkouška (výuční list)
5. Obor 29-51-E/02 Pekař
- délka přípravy 2 roky
- učební obor je určen
pro hochy i dívky
- způsob ukončení studia:
  závěrečná zkouška (výuční list)

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

v 9. třídě slabý až velmi slabý prospěch a u nichž není pravděpodobné, že by úspěšně zvládali náročnější
učivo na SOU, popřípadě těm, kteří
nebudou ke studiu na SOU přijati.
Škola nabízí ubytování ve vlastním
internátu, stravování ve vlastní školní
jídelně a finanční odměny za produktivní práci žáků.
Další informace rádi poskytneme
při osobní návštěvě školy, na telefonních číslech 581 769 045, 581
769 059, 581 701 199, 607 943 00
nebo na
www.oukrenovice.cz
krenovice@kejnet.cz
plesnik@iol.cz

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

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
spojený s VÝSTAVKOU PRACÍ ŽÁKŮ

čtvrtek 6. prosince 2012 od 8.00 do 17.00 hodin
CO ZÍSKÁTE:

CO NABÍZÍME:

- prohlídku školy
- informace o studiu ve školním
- prohlídku dílen
roce 2013/2014
- prohlídku internátu
- informace o učebních oborech:
- tombolu
		 * Kuchař
- možnost zakoupení vybraných
		 * Prodavač
výrobků
		 * Zahradník, aranžér
- ochutnávku kuchařských
		 * Pečovatel
výrobků
		 * Pekař
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

DDM Kojetín - Z akcí, které jste mohli navštívit
Turnaj v bowlingu
V pondělí 24. září 2012 byl uspořádán turnaj v bowlingu. Změřit síly si
přišlo třináct dětí.
Pořadí na stupních vítězů bylo následující:
Dráha číslo jedna:
1. místo: David Petrovský,
2. místo: Radka Jurozsková,
3. místo: Petr Machů.
Dráha číslo dvě:
1. místo: Lucie Nesrstová,
2. místo: Tereza Petruželová,
3. místo: Adriana Krčmařová.

Výlet vláčkem
motoráčkem
Sobotní výlet s dětmi, jejich rodiči a prarodiči se vydařil. V sobotu
6. října 2012 ráno jsme vyjeli všichni společně vláčkem do Kroměříže.
V Podzámecké zahradě nás čekalo
mnoho zvířátek. Některá byla sice

pouze namalovaná, ale přesto jsme
si s nimi pěkně pohráli - zazpívali
jsme jim písničku, řekli hezkou básničku, nasbírali kaštany, zachránili
jsme myšku před kocourkem, pomohli žabce doskákat do domečku,
rozluštili hádanky, zjistili jsme, kde
zvířátka přezimují   a každý z nás
namaloval pro své zvířátko domeček. Při plnění úkolů nám pomáha-

Blahopřejeme vítězům a děkujeme
všem zúčastněným.
(AZ)
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DDM Kojetín - Z akcí, které jste mohli navštívit
li naši dospělí kamarádi a Adélka
s Kristýnkou.
Po zdolání zábavné stezky a posilněni svačinkou z domova, jsme
se šli podívat na zvířátka v ohradě, nakrmit kačenky a zjistit, co je

nového ve výběhu u opičáků. Čas
v překrásné, barevné zahradě nám
rychle utíkal. Ještě jsme se stihli
vyfotit s nevěstou, vystopovat, kam
odskákala žabka, posbírat pštrosí pírka a už hurá zpět na vláček

a domů na oběd.
Krásný slunečný den jsme společně vyhodnotili v parku u kojetínského nádraží. Tak zase někdy příště
ahoj.
mb

Pochod slováckými
vinohrady

Keramický výukový
program pro mš

Drakiáda
Mistra Drakouše

Pochod slováckými vinohrady se
uskutečnil v sobotu 13. října 2012
v okolí Mutěnic. Krásný den plný
sluníčka a krásného počasí nám
zpříjemnil sladký burčák, halušky
a jiné pochoutky typické pro tento
kraj.
Už teď se všichni moc těšíme na
další ročník pochodu.
LB

Do keramické dílny zavítaly v pátek
19. října 2012 děti z mateřské školy, aby vyrobily vánoční překvapení
pro své blízké. Ozdoby se jim povedly, teď jen počkat, až se výrobky
vysuší, šup s nimi do pece a poté je
děti ještě nazdobí glazurami. Znovu
se výrobky ohřejí v peci a vánoce
mohou nastat.
mb

Je tu podzim a s ním přichází
i pouštění draků. Společné setkání draků na nebi proběhlo 19. října
2012 na „kopci“ vedle areálu kojetínského gymnázia. Vítr nám příliš
nepřál, ale dětem to vůbec nevadilo, namalovaly spoustu krásných
a barevných draků Drakoušů a na
závěr byla udělena cena Mistra
Drakouše.
AZ

Tajemný Plumlov

ce. Zde jsme vystoupili a po turistické značce jsme se vypravili k zámku. Cestu provázely soutěže, hry
a v podvečer jsme doputovali na
místo. Na takovýchto tajemných místech není o poklady nouze a jeden
čekal i na nás. Podle indicií se nám
podařilo tento poklad objevit. Po občerstvení začala prohlídka zámku,
který byl osvětlen ohni a svíčkami.
Ještě před vstupem do zámku nás
vtáhli dva průvodci do historie. Zažili
jsme rytířskou bitvu, pasování rytířů
a byli jsme i při myšlence vzniku hradu Plumlov. Tento výlet do historie
nás dokonale vtáhnul a všem přinesl
nové zážitky.                                 AZ

Třetí říjnovou sobotu 20. jsme podnikli výlet na „Tajemný Plumlov“.
Ranní mlha padla a my vyjížděli za
slunečného počasí směr Mostkovi-

Kaštánek

14

V letošním školním roce jsme nabídli všem milovníkům přírody nový
zájmový kroužek „Kaštánek“. Je určen pro děti mladšího školního věku
a ve dvou hodinách týdně se mohou děti prakticky seznámit se zajímavostmi, které nám příroda nabízí. Vlastní činnost probíhá buď
v klubovně, nebo za vhodných pod-

mínek venku. Součástí činnosti je
také řada her s námětem přírody,
ale i pro pobavení s kamarády.  Děti
jsou tak vedeny ke zdravé soutěživosti a ctižádosti. Čekají nás také
vycházky a výlety do přírody.
Stále ještě mají čas i další zájemci,
aby se mezi nás zapojili. Rádi vás
mezi sebou uvítáme.
Jarmila Coufalíková,
vedoucí ZÚ Kaštánek

Soutěž pro rodiny
„Šťastná osmička“
Šťastná osmička je celoroční soutěž pro děti a jejich rodiče. Během
školního roku 2012 - 2013 bude
vyhlášeno osm úkolů. Vždy k 10.
v měsíci zveřejníme váš úkol. Odevzdání úkolu bude do 28. v měsíci.
Poslední úkol se dozvíte 10. května 2013. Slavnostní vyhodnocení
bude v červnu. Hodnotit se v této
soutěži bude především vaše kreativita, nápaditost a zapojení celé
rodiny. Sledujte nástěnky a naše
facebookové a internetové stránky.
Úkol na měsíc říjen byl: „Představ
nám v rýmu svoji rodinu.“           AZ
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DDM Kojetín informuje
Fotografický ateliér
na DDM

Pro mládež a dospělé
jsme připravili:
Patchwork s Markétou
- šití z kousků látek    

Na počátku léta jsme
vypracovali
projekt
pod nadací O2 Think
Big. Jako jedni z mála
jsme byli vy- braní pro uskutečnění
naší myšlenky vybudovat na DDM
fotografický ateliér, kde budou probíhat fotografické kurzy pro dospělé a děti. Začátkem října byl ateliér
vybudován, nyní ho každý pátek
navštěvují děti v době od 15.00 do
16.30, kde zkoumají taje a krásy digitální fotografie. Od listopadu bude
umožněno navštěvovat kurzy dospělým. Tímto vás zveme na DDM,
kde budou kurzy probíhat.
Eliška Minaříková a DDM

Keramika s Renatou
pátek 17.30 - 19.30 hodin
Dumping s Luckou
středa 19.00 - 20.00 hodin
Fotografický kurz s Eliškou
pátek 17.00 - 18.30 hodin

připravované akce
3. 11. 2012
Ať žijí duchové
Hanácký dvůr Polkovice

Hanácký dvůr Polkovice a Dům dětí a mládeže Kojetín
vás zvou na odpoledne pro děti, jejich rodiče a další zájemce

„Ať žijí duchové“

v sobotu 3. listopadu 2012 od 14.30 hodin
Místo: Hanácký dvůr Polkovice
14. hodin: Přivítání všech strašidel a bubáků
30

14. - 16. hodin: výroba dýňových strašidel - každý si může vydlabat
své vlastní dýňové strašidlo (dýně pro výrobu budou k dispozici zdarma),
podzimní tvořivé dílničky  i pro nejmenší, soutěže a hry pro děti
45

30

17.00 -18.30 hodin: slavnostní zapálení dýňových strašidel, vyhodnocení
nejzajímavější dýně a nejpodivuhodnějšího kostýmu, rej bubáků a strašidel

- vezmi si s sebou: nůž a lžíci na vydlabávání, kostým ducha,
- vstupné: 30 Kč, kdo přijde v tematickém kostýmu: 10 Kč
(pro děti kouzelný lektvar zdarma)
Těšíme se na všechny bubáky a strašidla!

3. - 4. 11. 2012
Sraz účastníků LT Nejdek
DDM Kojetín
9. 11. 2012
„Uspávání broučků se světýlky“
- zábavná podvečerní procházka
s lampiony, Kojetín
24. 11. 2012
Přátelské utkání ve florbale
ZŠ nám. Míru Kojetín
29. 11., 6. 12. a 13. 12. 2012
Adventní tvořivé čtvrtky
30. 11. 2012
Tvořivé dílničky
u rozsvícení vánočního stromu
7. 12. 2012
„Čertoviny“

Městská knihovna MěKS Kojetín informuje...
Z akcí, které se konaly

Ve středu 10. října 2012 proběhly v sále VIC Kojetín  besedy „Utajený svět“ a „Utajené záhady“
pro studenty gymnázia a širokou veřejnost se spisovatelem, scenáristou a režisérem Arnoštem Vašíčkem
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Městská knihovna MěKS Kojetín informuje...
Připravované akce:
Městská knihovna MěKS Kojetín zve všechny na besedu
s profesionální grafoložkou Dagmar Kravčíkovou

„Grafologie aneb Tajemství výkladu písma“
ve středu 21. listopadu 2012 v 17.30 hodin
v sále VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
vstupné 30 Kč
Grafologie je seriózní projektivní psychodiagnostická metoda.
Vychází z toho, že psaný projev je určitým chováním a písmo je zafixovaným
pohybem. Psací pohyby jsou regulovány mozkem, takže rukopis
je vlastně „mozkopis.
Možná byste se divili, co všechno lze vyčíst z vašeho rukopisu.
Podobně jako z postoje, chůze nebo řeči poznáme, že je člověk smutný,
zlostný, vyčerpaný, můžeme takto dešifrovat i rukopis.
Grafologie je schopna popsat vlastnosti pisatele, fungování
a vzájemnou spolupráci jednotlivých složek osobnosti.
Umí také posoudit další možnosti jejího rozvoje.
(www.psychologiepisma.karvina.info)

Výprodej starších
vyřazených knih
12. - 13. listopadu 2012
v přízemí VIC,
Masarykovo nám. 8, Kojetín
vždy v době:
9 - 11 a 12 - 17 hodin
Lekce informační výchovy
pro 8. třídy ZŠ
(I. a II.část)
„Podzim v pohádkách“
- besedy o knihách
pro mladší oddělení MŠ
Vědomostní soutěž
pro dětské čtenáře

MěKS Kojetín - fotogalerie z akcí
Hubertova jízda a zábava - 20. října 2012

(účast 40 koní a jezdců, 50 diváků)
                              Králem honu pro rok 2012 se v Kojetíně stala Hana Dostálová z Břestu              Foto: P. Porč
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Kam za kulturou
Prodejní výstava nejen pro děti

ČESKÉ HRAČKY NOE - LIPNÍK N. B.
Výstava prodloužena do 16. prosince 2012
Výstava ze sbírky Františka Riegla z Kojetína

ŽIVOT DRUHÉHO PREZIDENTA ČSR
EDVARDA BENEŠE
ve zlomových dobách
republiky
Výstava otevřena do 23. listopadu 2012
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
Otevřeno: po - pá: 9 - 11 a 12 - 17 hodin
so, ne: po telefonické dohodě - 774 001 403

V rámci tanečních pro studenty

PRODLOUŽENÁ TANEČNÍCH
čtvrtek 1. listopadu 2012 - 18.00 hodin
Reprodukovaná hudba, občerstvení...
Sokolovna Kojetín, vstup: 50 Kč
Pro všechny rodiče

BAZÁREK PRO MAMINKY - BLEŠÁK
pátek 2. listopadu 2012 od 13.00 hodin

Máte doma starší dětské letní i zimní oblečení,
které je vašim dětem již malé a nevíte, co s ním?
Přijďte do vestibulu Sokolovny Kojetín (prodejní místo
zcela zdarma!) a můžete toto oblečení prodat
ostatním maminkám! Oblečení (trička, svetry, kalhoty,
sukýnky, tepláčky, bundy, oteplovačky, rukavice, čepice),
ostatní (lyžáky, brusle, lyže, snowboardy, hračky)...

Sokolovna Kojetín

Travesti skupina Screamers opět v Kojetíně

TRAVESTI SCREAMERS

pátek 9. listopadu 2012 - 19.30 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 180, 170 Kč
Předprodej již nyní na VIC Kojetín
Sportovní dopoledne nejen pro ženy a dívky

CVIČME V RYTME (10)

sobota 17. listopadu 2012 - 9.00 hodin
Prezentace: 8.30 - 8.50
00
9. - 9.50 hodin: Zumba (J. Halíř)
00
10. - 10.50 hodin: Body forming (V. Janoušková)
11.00 - 11.50 hodin: Power jóga (I. Partschová)
Sokolovna Kojetín
vstup: 150 Kč, 60 Kč/hodina
3. DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ
NESEĎTE DOMA - SEĎTE V DIVADLE!!!

POPEL A PÁLENKA

pátek 23. listopadu 2012 - 19.00 hodin
Divadelní klub Českokrumlovská scéna

Hořká komedie autora Bengta Ahlforse
Co všechno vyjde najevo, když po manželovi zůstane
jen urna s popelem a domácí pálenka...
Inscenace byla doporučena na Divadelní Děčín...

Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč

Nově - Stálá expozice muzea

ZAJÍMAVOSTI A KURIOZITY
KOJETÍNSKÉHO MUZEA

Otevřena do konce roku 2012
Expozice muzea VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
Otevřeno: po - pá: 9 - 11 a 12 - 17 hodin
so, ne: po telefonické dohodě - 774 001 403
Hannibal Lecter + John Freedom + MěKS Kojetín
zvou na listopadovou romanci v Kojetíně

NOVEMBER FEST

sobota 24. listopadu 2012 - 16.00 hodin
Zatím potvrzené kapely:
N.V.U. Hradec Králové, HEAD2DOWN Topolčany,
HANNIBAL LECTER Kojetín, THE.SWITCH Praha,
DEMOLICE BARÁKU Počenice
Druhá stage v pekle: Pikesh (Kotel Bojler/dnb),
Czida (Kotel Bojler/dnb), Panda (house/dnb),
Funsmaker (techno, techhouse),
Kohout (techhouse, electro music), Roaster (dubstep)
Konec do odjezdu prvního ranního vlaku
v neděli ráno...
Sokolovna Kojetín
Přednáška pro žáky ZŠ a studenty gymnázia

POHODÁŘI - PO STOPÁCH
USSURIJSKÉHO TYGRA

pondělí 26. listopadu 2012 - 8.15 a 10.00 hodin
Sokolovna Kojetín
Tradiční akce oznamující příchod adventu

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ

pátek 30. listopadu 2012 - 17.00 hodin
Bohatý program: Hudební, taneční a divadelní
vystoupení, výtvarné dílny DDM Kojetín, slavnostní
rozsvícení stromečku, minijarmark, ohňostroj...
Masarykovo náměstí Kojetín
Adventní výstava

BETLÉMY

Výstava otevřena
od 30. listopadu do 16. prosince 2012
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
po - pá 9 - 11 a 12 - 17 hodin
Otevřeno v sobotu i neděli 1. 12. a 2. 12.,
8. 12. a 9. 12., 15. 12. a 16. 12. 2011:
9 - 11 a 12 - 17 hodin
Prodejní adventní výstava

KERAMIKA IVANY BĚLAŘOVÉ
a
ručně malované hedvábné
šátky a šály jitky kláskové

Otevřeno od 30. listopadu do 16. prosince 2012
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
po - pá 9 - 11 a 12 - 17 hodin
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Kam za kulturou
Adventní čas

MIKULÁŠSKÉ VYHRÁVANÍ

s dechovým orchestrem ZUŠ Kojetín

ZLOMATKA

pátek 14. prosince 2012 - 19.00 hodin
Divadelní spolek Zmatkaři Dobronín

pondělí 3. prosince 2012 - 17.00 hodin
Účinkuje: Dechový orchestr ZUŠ Kojetín
pod vedením Libora Žabenského
Hosté: Dětský pěvecký sbor Zvonky ZUŠ Hulín
a Kvarteto ZUŠ Hulín
Sbormistr: Dana Zapletalová
Korepetice: Lenka Polášková
sál Sokolovny Kojetín, vstup volný

Hra, která je především komedií Maria Gelardiho.
Nikdy není nic černobílé. Neporozumění mezi matkou
a synem vedou až k překvapivě mrazivému vyústění
a nechá chladným jen málokoho.

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

3. VÁNOČNÍ JARMARK
V KOJETÍNĚ
NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ

MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERT

středa 5. prosince 2012 od 16.00 hodin
Zájemci hlaste se na VIC Kojetín
telefon: 581 202 202, 774 001 403
Závěrečný ples tanečního kurzu
nejen pro studenty místního gymnázia

ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍ
- SLAVNOSTNÍ KOLONA

pátek 7. prosince 2012 - 18. hodin
K tanci a poslechu zahraje
Karel Caha a Olga Nováková z Přerova
Sokolovna Kojetín, vstup: 60 Kč
00

Adventní čas

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ KOJETÍN
čtvrtek 13. prosince 2012 - 18. hodin
Účinkují: Učitelé a žáci ZUŠ Kojetín
Hosté: prof. Tomáš Víšek AMU Praha - klavír
Možnost občerstvení, vstup volný
sál Sokolovny Kojetín
00

Zájezdní vystoupení
divadelního souboru
Hanácká scéna MěKS Kojetín

Marc Camoletti:
MODRÉ Z NEBE

- sobota 3. listopadu 2012
19.30 hodin - Městečko Trnávka
- čtvrtek 8. listopadu 2012
19.00 hodin - Chropyně
- pátek 16. listopadu 2012
17.00 hodin - Divadelní přehlídka
O Václava ve Václavově
- pátek 23. listopadu 2012
19.00 hodin - Troubky
Hrají: Marie Němečková,
Lucie Němečková, Michal Maťo,
Radek Baštinec j. h.,
Helena Tabarová, Jan Raclavský,
Marcela Válková,
Jana Nováková j. h.
Režie: Jana Nováková
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3. DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ
NESEĎTE DOMA - SEĎTE V DIVADLE!!!

Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč
Vánoce, Vánoce přicházejí

neděle 16. prosince 2012 od 9.00 hodin
Prodej kaprů, vánočních stromků, domácí zabijačka,
med, medovina, drátkování, punč, keramika, svíčky,
vánoční ozdoby, trdelníky, cukroví, sýry...
Masarykovo náměstí Kojetín
Adventní čas

VÁNOČNÍ KONCERT
PĚVECKÉHO SOUBORU CANTAS
„Ten vánoční čas...“
úterý 18. prosince 2012 - 18.00 hodin
Hosté: Smíšený pěvecký sbor Šternberk
Sokolovna Kojetín
Kapela IQ Opice uvádí

OPIČÍ ŠTĚPÁNSKÝ GULÁŠ (7)

úterý 25. prosince 2012
nebo středa 26. prosince 2012 - 18.00 hodin
Hrají... bude doplněno. Točené pivo, panáky
všeho druhu a oblíbený korňákův opičí guláš.

Hanácká scéna MěKS Kojetín
hledá pro nadcházející
divadelní sezónu 2012 - 2013:
- muže - herce
- osvětlovače a zvukaře
Zbavte se ostychu,
protože právě na vás čekají
nezapomenutelné divadelní role,
ve kterých budete jistě excelovat!!!
Neváhejte - vyplňte svůj volný čas
smysluplnou uměleckou tvorbou
a získáte: zážitky, zábavu, srandu,
fanoušky, partu stejně naladěných
lidí, kteří žijí divadlem!!!
Zkoušky probíhají každé úterý
v sále Sokolovny Kojetín od 18 hodin.
Info na MěKS Kojetín
tel: 774 001 405

Sokolovna Kojetín

Výzva občanům
Vyzýváme a prosíme všechny
občany, kteří vlastní jakékoliv
betlémy (i domácí výroby),
zda by je nezapůjčili
na adventní výstavu

BETLÉMY,

která bude probíhat
v prostorách Galerie VIC
od 30. listopadu
do 16. prosince 2012.
Betlémy můžete přinést a předat
na informace Vzdělávacího
a informačního centra,
Masarykovo náměstí 8 Kojetín,
do středy 28. listopadu 2012
v době od 9 do 11 hodin
a od 12 do 17 hodin.
Děkujeme!
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Centrum sociálních služeb informuje
Výlet do Příkaz
u Olomouce - Hanácké
skanzen
Letošní Evropský týden mobility je
již sice za námi, ale naše organizace
uspořádala pro klienty Centra sociálních služeb Kojetín ještě jeden výlet,
a to do Hanáckého skanzenu v Příkazech u Olomouce. Jelikož se akce
uskutečnila až po uzávěrce říjnového čísla Kojetínského zpravodaje
a my jeho čtenáře nechceme připravit
o fotografie z tohoto výletu, vracíme
se ještě jednou k tématu  ETM, které
znělo: „Pohyb správným směrem“,
a pár informací k uspořádané akci si
vám dovolíme na tomto místě sdělit.
Počasí nám opět skutečně přálo
a bylo přepychově podzimní - „babí“.
Dne 25. září 2012 jsme v odpoledních hodinách postupně autobusem
vyzvedli zájemce o vzpomínky na
své mládí z řad klientů CSS v rámci
tzv. „reminiscence seniorů“ a vydali
se na nenáročnou trasu směr Příka-

Senior symposium
v Kojetíně
Dne 8. října 2012 se od 14 hodin
uskutečnila v Sokolovně Kojetín mimořádná akce svého druhu v Kojetíně a jeho okolí, a to Senior symposium. Akce byla naplánována
v rámci probíhajícího vyhlášeného
Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.

zy u Olomouce.
Po příjezdu jsme byli rozděleni do
dvou skupin, aby nás tamní průvodkyně mohly snáze provádět expozicí
a začalo pro většinu účastníků milé
vzpomínání.
Kdo by si nepamatoval, z čeho se
vyráběly hliněné podlahy, jak vypadaly doškové střechy, jak se stloukalo máslo v máselnici, s jakými vozy
jezdili koně, co používali sedláci ke
sklízení obilí, kolik lidské práce nahradily do současné doby stroje, kolik námahy bylo třeba vynaložit, než
mohl sedlák večer zasednout k prostřenému stolu s chlebem, máslem
a čerstvě nadojeným mlékem?
Všem se v hlavách odehrával ten
jejich rodinný příběh, okolnosti, za
kterých mohly hospodařit a jak vše
nakonec skončilo.
Smutek ve tvářích návštěvníků skanzenu byste, ale nečetli. Byli veselí,
zkoušeli průvodkyně z jejich znalostí
týkajících se hospodaření na gruntech. A je třeba říci, že obě ve zkouškách obstály.
Po necelé hodinové prohlídce se ni-

Záštitu nad touto akcí převzal náměstek primátora
statutárního města Přerova
Dušan Hluzín, který se ujal
slavnostního zahájení a starosta města Kojetín, Jiří Šírek, který
všechny účastníky symposia přivítal
a pronesl několik slov k zamyšlení.
Ve svém proslovu vyzdvihl úspěchy
místních seniorů, kteří i přes svůj
věk, jsou stále činnými v oblasti sportu, ale nejen tam.   

komu nechtělo domů. Počasí a hřející sluníčko přímo vyzývalo k zasednutí pod korunami ořechů, které jsou
ve skanzenu na mnoha místech. Výletníci se náležitě občerstvili, popovídali si, zavzpomínali na mládí, na to,
jak chodili do školy, jaké pomůcky se
v jejich školních letech používaly ve
třídě. Jak vypadaly kroje z té či oné
vesnice, odkud každý z nich pochází.
Vše má ale svůj konec a tak se trpělivý řidič autobusu, čekající na tuto
rozveselenou skupinku 35 seniorů,
dočkal odjezdu.
Jen neradi jsme nasedali, opouštěli
své vzpomínky a vraceli se zpět do
reality. Již v autobuse jsme si slíbili,
že to určitě nebyl poslední výlet pořádaný Centrem sociálních služeb
Kojetín.
Najdou-li se opět štědří sponzoři jako
tentokrát, už nyní máme výborný typ,
kam zase vyrazíme za poznáním.
Vždyť jak řekl Sókratés: „Poznání je
neskonale cennější než všechny požitky světa.“
Andrea Hrdličková

V úvodu akce vystoupily se svými příspěvky taktéž místostarostka města
Kojetín Ilona Kapounová a poslankyně Parlamentu ČR, místopředsedkyně výboru pro sociální politiku  
a členka výboru pro evropské záležitosti Jitka Chalánková, zástupkyně
vedoucího oddělení sociální pomoci
KÚ Olomouckého kraje Olga Nepšinská, která přítomné informovala
především o vydávání a způsobu
použití dnes aktuálních „S-karet“.
Z Krajského úřadu zavítala na Senior symposium také vedoucí oddělení
sociálních služeb KÚ Olomouckého
kraje Valerie Zatloukalová Navrátilová, která poreferovala o podpoře
projektů pro seniory, pořádaných na
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Centrum sociálních služeb informuje
území Olomouckého kraje.
Na konci prvního bloku vystoupili
žáci Základní školy Kojetín, Sladovní, kteří pod vedením Hany Jarmerové zpříjemnili svým zpěvem všem
seniorům i hostům přítomnost na Senior symposiu.

V druhém bloku symposia se dostaly ke slovu místopředsedkyně České asociace pečovatelské
služby, ředitelka Sociálních služeb,
p. o. Olomouc, koordinátorka vzdělávání pracovníků v sociálních službách Karla Boháčková, ředitelka
Centra sociálních služeb Kojetín
Blanka Laboňová vyzvala na podium
Martu Šintákovou, vedoucí oddělení
sociální prevence a pomoci Magistrátu města Přerova, jež stála u zrodu myšlenky uspořádání celé série
symposií na přerovském okrese a to
nejen v Kojetíně, ale též v Přerově,
Tovačově, Dřevohosticích a Brodku
u Přerova, aby jí poděkovala za spolupráci při náročné přípravě tohoto
setkání.

O závěrečné vystoupení druhé části
symposia se postarala pracovnice
Magistrátu města Přerova, Odboru
sociálních věcí a školství, Oddělení
sociální prevence a pomoci Kateřina
Steffanová, která se snažila přítomným přiblížit současný systém dávek
státní sociální pomoci.
Konec druhé části zpříjemnily svým vystoupením děti ze zájmového kroužku Sluníčko, který
v Kojetíně pracuje při DDM Kojetín
pod vedením Kateřiny Krčmařové
a Hany Dvouleté, za doprovodu Mi-
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lana Zahradníka, který dětem hraje
na harmoniku.

Poslední blok otevřel Pavel Matoušek, chirurg, který měl přítomným
co říci např. k problematice úrazů
ve stáří. Svou poutavou přednáškou
zaujal nejen přítomné seniory, ale
i přísedící hosty, kteří se na seniorský věk teprve připravují (nebo na
něj možná ještě ani nepomýšlí).
Po tomto příspěvku následoval neméně zajímavý vstup fyzioterapeuta
Jiřího Fingera, který s Pavlem Matouškem úzce spolupracuje.
Přítomným seniorům nastínil možnosti výběru z fyzických aktivit, které
je mohou udržovat v dobré fyzické
a psychické pohodě. A stejně tak
přiblížil dnešní možnosti léčby či prevence některých pohybových onemocnění, které již k pokročilejšímu
věku patří.
S velmi aktuálním tématem pro seniorský věk vystoupil Martin Hönig.
Ve své přednášce se snažil přítomné
seznámit s dnes již tolik rozšířenou
nemocí jakou je Alzheimerova choroba. Jak vzniká, jak se projevuje,
kdo je jejím objevitelem, jaké testy
existují na její zjištění a jaké možnosti léčby v dnešní době máme.
Velmi příznačné pro danou chorobu
bylo i vystoupení předsedkyně občanského sdružení VOLAVKA 2012
Lenky Vydrželové, která všem přítomným nastínila jiný než tradiční ústavní způsob péče o osoby postižené
Alzheimerovou chorobou. Seznámila
nás s příběhem jedné z klientek postižené touto nemocí a s tím, kdo dal
impuls ke vzniku této formy domácí
komorní péče o osoby s demencí
a s Alzheimerovou chorobou.
Třetí blok přednášek zakončil svým
zamyšlením nad tématem odpuštění,
nad jeho důležitostí pro klidné prožívání stáří (ale nejen tohoto životního
období) děkan Římskokatolické farnosti Přerov P. Pavel Hofírek.
O slavnostní zakončení celé akce

se postarali členové mužského pěveckého sboru Hlahol Mysločovice,
kteří všechny přítomné, jež statečně
setrvali do pozdních odpoledních
hodin, rozezpívali a rozesmáli svým
zpěvem a neutuchajícím šarmem
i ve svém vyšším věku.

Po celou dobu akce bylo podáváno
bohaté občerstvení. O bezproblémovou obsluhu všech účastníků se
postarali nejen pracovnice Centra
sociálních služeb Kojetín, ale též
studenti Odborného učiliště Křenovice společně se svojí paní mistrovou,
za což jim patří dík.   

Průvodkyní celého nabitého odpoledne byla studentka Gymnázia Kojetín Lenka Gardavská.
Nelze na tomto místě opomenout
poděkovat všem sponzorům a organizacím, kteří jakoukoliv formou podpořili uskutečnění tak náročné, ale
prospěšné akce, jakou Senior symposium bylo. Velmi děkujeme.
Na závěr celého symposia rozdaly
pracovnice CSS Kojetín všem přítomným drobné dárečky - upomínkové předměty z keramiky, které vyrobily pracovnice DDM Kojetín.
Senior symposium se setkalo s velmi kladným ohlasem, o čemž svědčí
celková návštěvnost v počtu téměř
150 účastníků. Z jejich reakcí lze
usoudit, že akce podobného typu
by do budoucna rozhodně uvítali
a nemělo by zůstat pouze u tohoto
ojedinělého setkání. Aktivní stárnutí
je způsob, kterým senioři v dnešní
době chtějí trávit svůj volný čas.
vedení CSS Kojetín
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Církev Československá husitská
NÁBOŽENSKÁ OBEC KOJETÍN A TOVAČOV
Program setkání v listopadu 2012 (v čase „dušiček“ a vzpomínání)
„Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých; právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty,
kdo zesnuli v něm.“ 1. Tesalonickým 4,14
1. 11., 8. 11., 15. 11., 22. 11. a 29. 11. 2012 (čtvrtek)

6. 11., 13. 11., 20. 11. a 27. 11. 2012 (úterý)

od 16.00 hodin na faře

od 13.40 hodin na ZŠ náměstí Míru (uč. HV 1)

4. 11. 2012 (neděle)

6. 11. 2012 (úterý)

Biblická hodina

Duchovní výchova

Vzpomínkové bohoslužby ve Skalce

Vzpomínková pobožnost v Tovačově

4. 11., 11. 11., 18. 11. a 25. 11. 2012 (neděle)

7. 11., 14. 11., 21. 11. a 28.11. 2012 (středa)

od 10.00 hodin v Husově sboru

od 18.00 hodin v Husově sboru

od 8.15 hodin ve Skalce v sále Obecního domu

Bohoslužby v Kojetíně

5. 11., 12. 11., 19. 11. a 26. 11. 2012 (pondělí)

Duchovní výchova

od 12.45 hodin na ZŠ Sladovní ulice (3.třída)

od 15.00 hodin v DS Tovačov (kaple)

Modlitby a zpěvy z Taizé
18. 11. 2012 (neděle)

Vzpomínkové bohoslužby v Polkovicích
od 8.15 hodin v Obřadní síni Obecního úřadu

„Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná. Proto se nebudeme bát,
i kdyby se země propadla a hory hroutily se do moře...“ Žalm 46,2-3
V době konání obřadů a setkání jsou prostory Husova sboru (synagogy) otevřeny veřejnosti.
Pokud máte zájem o prohlídku sboru s výkladem, kontaktujte předem farní úřad či VIC Kojetín.
Naše společenství je „otevřené“ všem „hledajícím“.
Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách:
http://ccshkojetin.wz.cz/  nebo http://www.ccshkojetin.ic.cz/

Charita Kojetín
DŮM SVATÉHO JOSEFA

TJ Slavoj Kojetín
oddíl kopané srdečně zve na

Komenského náměstí 49
(bývalý klášter), 752 01 Kojetín
tel. 581 762 160, mobil 720 126 475
e-mail: cds@kojetin.charita.cz
ww.kojetin.charita.cz

SPOLEČENSKÝ
SPORTOVNÍ
VEČÍREK

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY

PROGRAM NA MĚSÍC LISTOPAD 2012
PRO VŠECHNY SENIORY KOJETÍNA A OKOLÍ

středa 13. listopadu 2012 od 13.30 hodin
Zveme vás na zajímavé zdravotní přednášky:

který se uskuteční
v sobotu 8. prosince 2012
od 19.30 hodin

Možnost konzultace Vašeho zdravotního
stavu s odborníky!
Měření krevního tlaku a tuku.

v sále Vzdělávacího
a informačního centra Kojetín
(bývalý Okresní dům)

MUDr. Yvona Hrčková
"Léčba nejčastějších kardiovaskulárních onemocnění"

Občerstvení zajištěno

Doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc. FESC, MBA
"Cévní mozkové příhody
a kardiovaskulární onemocnění"
Bc. Beata Brošová
"Doporučené pohybové aktivity u seniorů"

Vstupné 60 Kč
K tanci a poslechu zvou
srdečně fotbalisté
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Ze sportu
Tenis v Kojetíně
v roce 2012
Začátkem listopadu dojde k přechodu sokolské zahrady na zimní
provoz. Zahrada bude do začátku
dubna příštího roku pro veřejnost
uzavřena a tímto bude také ukončena sezóna 2012. Dovolte mi krátké ohlédnutí za letošní sezónou.
Náš oddíl je oddílem rekreačního
sportu. Nejsou pro nás nejdůležitějším cílem body, umístění či medaile. Hlavním zaměřením našeho
oddílu je dát možnost sportovního
vyžití hráčům a hráčkám všech věkových i výkonnostních kategorií
a to nejen v tenise, ale i ve volejbalu a nohejbalu, který v prostorách
sokolské zahrady provozujeme. Informace o podmínkách, za kterých
se můžete těchto aktivit účastnit,
jsou na webových stránkách našeho oddílu www.teniskojetin.estranky.cz. Sezóna proběhla bez rušivých
momentů v souladu s plánem pro rok
2012. O jednotlivých akcích jste byli informováni na našich webových stránkách a v Kojetínském zpravodaji.
Členskou základnu tvořila v roce

Kojetínské kajakářské
a kanoistické úspěchy
na Misrovství ČR
v marotónu
První zářijový víkend se konalo Mistrovství České republiky v maratónu v 350 km vzdáleném Týně nad
Vltavou. Naši kojetínští borci samozřejmě nemohli chybět na těchto důležitých závodech a nezůstali
rozhodně stranou.
V sobotu dopoledne se vydala na
start závodu na kánoi na trati 8,6
km posádka Roman Bartoš z Hranic
a náš Antonín Hrabal. Po zhruba
hodině závodění dojeli tito borci na
5. místě. Odpoledne v nabitém závodě benjamínek obsadila pěkné
6. místo kojetínská posádka Anna
Marie Hrabalová - Markéta Úlehlová.
Velký úspěch pro kojetínské barvy
vybojoval David Pechar, který   se
dokázal prosadit v nabité konkurenci a  umístil se na 2. místě.
Start spolu se 48 závodníky absol-
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2012 přibližně stovka sportovců.
Někteří z nich jsou členové od vzniku oddílu (od roku 1982, kdy oddíl
začal psát svou historii 1. ročníkem
turnaje pod názvem Sokol - Cup,
který se letos hrál po jedenatřicáté), jiní to u nás zkusí rok nebo dva
a pak odejdou za jinými aktivitami
či na jiná sportoviště. Od roku 2006
se vystřídalo na sportovištích sokolské zahrady 190 sportovců.
Sportoviště jsou na provozování
výše jmenovaných sportů dostatečně vybavena jak materiálně, tak
i zkušenostmi dlouholetých členů. To umožňuje pořádat v rámci
letní sezóny (duben - říjen) množství akcí. Samozřejmostí je využití
sportovišť pro každodenní hraní
dle potřeb našich členů. Výraznou
pomocí pro naše sportovní aktivity
by byla existence sportovní haly
v našem v městě. Absence tohoto
typu sportovního zařízení je velkým
omezením pro činnost oddílu v zimním období.
Dovolím si rovněž poděkovat jednotlivcům a organizacím, které nám
již mnoho let přispívají finančními
a věcnými dary nebo bezplatně prováděnými službami.
voval Ondřej Zendulka, který prohrál boj o první místo rozdílem 0,7
sekundy.
Nedělní počasí v Týně bylo slunečné a   nám se podařilo v disciplíně
kanoí na 8,6 km zabodovat, a to
díky Nikole Malé, která se umístila
na stupních vítězů s číslem dvě.
V kategorii benjamínků do 12 let
bylo k vidění na startu 46 deblkajaků a my měli jedno želízko v ohni,
a to deblkajak  David Pechar - Ondřej Zendulka, jenž ve snaze o odjetí po startu se po deseti metrech
dostali do kolize se   dvěma deblkajaky a tuto kolizi neustáli a převrátil se do Vltavy a jejich naděje
na úspěch vyhasly. Tato epizoda
se ale nestala Anně Marii Hrabalové, kteráve svém závodě neustále
atakovala  stupně vítězů, ale nakonec se musela spokojit se skvělou
bramborovou medailí. V závodění
nám též udělala velkou radost děvčata Lucie Večerková (16. místo)
a Markéta Úlehlová (18. místo)
z celkového počtu 40 závodnic, ale
zde nutno podotknout, že děvčata

V měsíci září a říjnu se uskutečnily
následující akce:
- Turnaj mládeže (organizoval David Indrák),
- Turnaj oslavenců (organizoval Radek Ptáček),
- Přátelské fotbalové utkání s fotbalisty TJ Sokol Koválovice,
- Závěrečný turnaj čtyřher.
Na závěr si dovoluji popřát všem
členům i příznivcům oddílu úspěšné prožití zimní sezóny a úspěšný
vstup do roku 2013. Případné akce
v období listopad 2012 - březen
2013 budou zveřejněny na webových stránkách. Členská schůze,
kterou zahájíme sezónu 2013, je
plánována na poslední týden března příštího roku.
Vladimír Berg
předseda oddílu tenisu
závodila dohromady se soupeřkami
o dva roky staršími.
Závod v Týně nad Vltavou byl posledním v seriálu Mistrovství ČR
a naši kajakáři i kánoisté tak velmi
úspěšně završili své letošní úspěchy.
-ikNeznámému sponzorovi
Vážený neznámý sponzore,
děkuji Vám za sponzorský dar,
který jste poskytl na loď, jenž mi
byla přidělena za mé dosavadní
úspěchy v kanoistice. Jsem Vám
za to moc vděčná. Je pro mne
radostí, že mohu na této lodi jezdit a budu se nadále snažit vyhrávat další závody.
Děkuji Markéta Úlehlová
Dobrý den,
moc Vám děkuji za uhrazení
částky na koupi nové lodi. Jsem
moc rád, že jsem ji dostal a doufám, že mi přinese minimálně tolik úspěchů, jako tento rok, nebo
snad i víc. Ještě jednou Vám moc
děkuji.
David Pechar
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Ze sportu
Pohár Sezemic 2012
Dne 8. září 2012 se pod Kunětickou
horou na řece Labi konal XV. pohár
Sezemic, který již tradičně pořádá
oddíl, jehož členem je olympionik
a reprezentační trenér Martin Doktor. Letošní ročník poháru Sezemic
se navíc konal za účasti českého
olympionika v hodu diskem Imricha
Bugára, který všem vítězům gratuloval a předával medaile společně
s dalším olympionikem - bronzovým z letošní olympiády v Londýně
z čtyřkajaku - Danielem Havlem.
Do Sezemic se sjelo 22 oddílů
a závodilo se na krátkých tratích
200 m a dlouhých tratích na 2000
m a 5000 m.
Kojetínská výprava byla početná
a také úspěšná. V dopoledním bloku krátkých tratí se dokázali prosadit tito kojetínští závodníci:

Zlatou medaili vybojoval Ondřej
Zendulka, stříbrnou medaili získal
Miroslav Kapoun, pro bronzovou si
dojel Jiří Novotný. Ve své skupině
osmiletých si bronzovou medaili vybojoval Pavel Kapoun.
Ani naše děvčata se nenechala zahanbit a bojovala jako lvice: zlatou
příčku si svým výkonem zasloužila Anna Marie Hrabalová. Markéta
Úlehlová se nechala inspirovat Annou a vystoupala na stupně vítězů
na stupínek nejvyšší. Stříbrná byla
Lucie Večerková. Šesté místo obsadila Veronika Zemanová a sedmé Eliška Jurečková.
V závodě deblkajaků se na bronzovém místě umístil Ondřej Zendulka s Jiřím Minaříkem a i posádka
Anna Marie Hrabalová s Markétou
Úlehlovou. Stříbrné místo obsadil
deblkajak Eliška Purová (Olomouc)
- Lucie Večerková.
V kategorii kanoistek byla naše Niko-

la Malá na bramborovém místě.
Úspěch kojetínské výpravy neminul i závod na dlouhých tratích.
V závodě kralovali jak Ondřej Zendulka, tak i Markéta Úlehlová, na
stříbrné pozici dojel   Pavel Kapoun.
Bronzovou medaili si vybojoval Miroslav Kapoun, Anna Marie Hrabalová,  
bramborovou medaili získal Jiří Novotný. Páté místo obsadila Lucie Večerková, šesté místo Eliška Jurečková, sedmé místo Veronika Zemanová
a na jedenáctém místě se umístil
Jiří Minařík. V závodě kanoistů byla
bronzová Nikola Malá a na sedmé
pozici Antonín Hrabal.
V celkovém pořadí se Kojetínský
oddíl umístil na 5. místě, což jen
dokazuje, že rychlostní kanoistika
v Kojetíně zažívá „zlaté časy“.
Děkujeme celému realizačnímu teamu za úsilí, jenž je vynakládáno
pro tento obrovský úspěch kojetínské kanoistiky.
-ik-

O tom, že letošní víno bude kvalitní,
je přesvědčený i vinař Josef Maňák
z Perné u Mikulova. Ten víno dodává nejen do prodejny DOLABUŽ, ale
také do obchodu Dobrůtky od Verunky vedle Kojetínské Sokolovny. „Když
jsem na jaře byl svědkem toho, jak mi
mráz spálil třetinu vinohradů, byl jsem
v šoku. Na druhou stranu jsem si byl
vědom toho, že i tento rozmar přírody může mít vliv na vysokou kvalitu
vína,“ zhodnotil Josef Maňák.  
Prodejna DOLABUŽ je otevřená od
září letošního roku na Masarykově
náměstí, místo bývalého textilu Polák. Do části prodejny se přestěhoval
novinový stánek z protější zastávky.
V novém obchodě nejen s potravinami můžete již od pěti hodin ráno
koupit cigarety, tiskoviny, čerstvé pečivo přímo z pece, mléčné výrobky,
lahůdky, plněné bagety a další výrobky studené kuchyně. Prodejna je zá-

sobovaná moravskou uzeninou, zákusky a vínem. Každý čtvrtek dováží
čerstvou zabijačku z Bedihoště.

Inzerce
V DOLABUŽ se bude
ochutnávat letošní
víno, káva a regionální
potraviny
Ani kroupy, ani mráz nezabránily letošnímu vínu nádherně dozrát. Přestože vinaři hlásí nižší
úrodu, zároveň dodávají: ročník
2012 bude vynikající. O kvalitě letošního vína se můžete přesvědčit
i v Kojetíně. Ve středu 14. listopadu
2012 se totiž v prodejně DOLABUŽ
na Masarykově náměstí uskuteční
ochutnávka mladého vína, kávy
a regionálních potravin.
„Připojíme se tak k tradici ochutnávky mladých vín, jež se otevírají na
svatého Martina. Zároveň chceme
představit i další potraviny, které lze
v našem obchodě koupit,“ uvedla vedoucí DOLABUŽ Jana Hrdá.
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Inzerce
ODVOZ A LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ ZDARMA

STAŇTE SE FINANČNÍM PORADCEM
U NEJVĚTŠÍ STAVEBNÍ SPOŘITELNY V ČR
Manažer obchodního týmu ČMSS
hledá finanční poradce pro region
Kojetín

včetně
vystavení dokladu o ekologické likvidaci
vašeho autovraku NA MÍSTĚ

- Práce s klientským kmenem
- Nadstandardní finanční ohodnocení
- Možnost flexibilního plánování činnosti a času
- Kvalitní zaškolení
- Profesionální růst
- Seberealizace a vzdělávání
- Práce v týmu
- Zázemí stabilní a úspěšné společnosti

Tel: 777 550 621
		
608 749 219

Autovrakoviště Třebětice

Za kompletní autovrak vyplatíme 500,-

Pokud Vás zaujala kariéra finančního poradce ČMSS,
domluvte si s námi termín osobního pohovoru
na telefonním čísle 732 421 009
Radek Olivík, obchodní ředitel ČMSS
Kratochvílova 5, 750 02 Přerov,
mobil: 732 421 009, emai: radek.olivik@cmss-oz.cz

FIRMA HG STYLE Kojetín
všechny srdečně zve na

předvánoční
výprodej
kabelek
a peněženek,
který se koná
v úterý 27. listopadu 2012
od 10 do 18 hodin
v prostorách
Galerie VIC Kojetín (přízemí),
Masarykovo nám. 8, Kojetín
Přijmu brigádníka
Elektrikáře

Požadavky:
- zručnost
- spolehlivost
- zájem o práci
- fyzická zdatnost
- práce ve výškách

Dlouhodobě pronajmu byt 3+1
ve 4. patře panelového domu
po celkové revitalizaci.
Byt je po rekonstrukci
(WC, koupelna, dlažba, kuchyně).
Byt má nová plastová okna
a zasklenou lodžii. Byt je také
částečně vybaven (kuchyňská linka
včetně spotřebičů, koberce,
vestavěné skříně. K dispozici ihned.
K bytu možno pronajmout i garáž,
popř. garáž samostatně.
Tel: 731 464 686

Tel.: 720 142 738

PRODEJ GARÁŽE

(není podmínkou)
Elektro - práce na stavbě

(volat po 17. hodině)
E-mail: elektro.patik@seznam.cz
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PRONÁJEM BYTU V KOJETÍNĚ

Prodám garáž v Kojetíně,
- Kuzníkova ul., cena dohodou.
Tel: 604 844 381

MěKS Kojetín
nabízí k pronájmu
zkušebnu pro hudební
kapelu v KD - zámečku
v Kovalovicích
více informací
na telefonu:
581 76 20 46
nebo na mobilu:
774 001 405
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Historické fotografie

Lovecká společnost v Kojetíně  - 17. 11. 1924. Někteří střelci: F. Uher, B. Rumplík, žid I. Turat, O. Redlich,
B. Ditrich, V. Krybus, J. Sázel, J. Jančík, pošmistr Dobiaš, H. Dostál, J. Krybus, F. Kočička, F. Minařík, A. Šrom...

Poslední došková chalupa - Závodí

Z výletu vzděl. besedy dělnické ve Včelíně „Palouky“
Rok 1930, starosta F. Švasta, M. Navrátil,
R. Formánek, Forýtek, Gardavský, J. Umělý

Na Hatích - cesta k pálenici slivovice
u Výhonu v Kojetíně

Okutí pivovarského vola v Kojetíně, zač. 20. století
Z archívu kojetínského muzea
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Vítání občánků
V sobotu 27. října 2012 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Tomáš Janoušek

Miroslav Hnízdil

Eliška Zapletalová

Blahopřejeme!
Barbora Jurečková

Vanesa Nucová

Foto: J. Večeřová

Blahopřání
Dne 14. října 2012 se dožil krásných 70 let

pan Josef Gardavský
Do dalších let hodně zdraví, veselou mysl a pohodu ve společnosti baskřídlovky
mu přejí manželka, dcera Mila, syn Zbyněk s rodinami, sestra a bratr s rodinou.

Dne 14. října 2012 se dožila významného životního jubilea 100 let

paní Marie Zedníčková ze Stříbrnic
Do dalších let hodně zdraví, štěstí, životního optimismu a spokojenosti
přeje celá rodina.

Vzpomínky
Dne 2. listopadu 2012 si připomeneme 10. výročí,
kdy od nás odešel na cestu, ze které není návratu

pan Vlastimil Panák
Ti, co jste ho měli rádi, vzpomeňte
Dne 5. listopadu 2012 by se dožila 93 let

paní Marie Brázdilová
Stále vzpomínají synové Jiří, Miroslav a sestra Jindřiška.
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