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Čas vánoční
Čas vánoční tak už to bývá,
uvítáme vždy jednou v roce,
každý z těch dní své kouzlo mívá,
lidé se těší na Vánoce.
Přání pro své známé na rtech mají,
dárky pro nejbližší ukrývají,
vánoční cukroví pak zavoní,
a je tu Štědrý den, zvonek už zní,
tak nám začíná čas vánoční.
Čas vánoční dárky rozdává,
všem lidem co se rádi mají,
tajná přání splnit pomáhá,
lidská srdce se potkávají.
Světla ze stromečků do tmy září,
dětem se rozlévá radost v tváři,
za okny koledy všude znějí,
vánoční pohodu provázejí,
to pro nás má čas vánoční.

Vánoční čas se po roce opět rachle blíží. Děti jsou už ne-
dočkavé, píší psaníčka s přáním Ježíškovi, každé ráno 
otevřou okénko adventního kalendáře a snědí si čokolá-
dovou dobrotu, protože ví, že až všechny okénka budou 
otevřena a sladkosti snězené - budou Vánoce. Rozzáří 
se stromeček, zazvoní zvoneček, Ježíšek přinese dárky 
a rozvoní se cukroví. Všichni si zaslouženě odpočinou 
po dnech a týdnech plných spěchu, chvatu, hledání, shá-
nění, obíhání a počítání.
Není proto nikdy pozdě připomínat, že nejkrásnější svát-
ky v roce nejsou o množství a hodnotě dárků, blýskají-
cích se oknech, několi desítkách druhů cukroví a opu-
lentních hostinách. Vánoce jsou o něčem zcela jiném. 
Pozná to pouze ten, kdo se nad shon současného světa 
povznese. 
V čase adventním můžete v našem městě navštívit i ne-
spočet kulturních akcí, které pro vás připravilo Městské 
kulturní středisko Kojetín i ostatní organizace. 
Úvodní text písně s názvem „Čas vánoční“ napsal a hu-
debně zpracoval Jaroslav Šiška st. (bývalý ředitel Základní 
školy Sv. Čecha Kojetín) specielně pro kojetínský pěvecký 
soubor Cantas, který ho zařadí do programu vánočního 
koncertu „Ten vánoční čas...“, který se uskuteční v úterý 
18. prosince 2012 od 18 hodin v sále Sokolovny Kojetín.

Dům dětí a mládeže Kojetín láká všechny děti na Masa-
rykovo náměstí v pátek 7. prosince 2012 na akci „Žerty 
s čerty“.
Základní umělecká škola Kojetín připravuje hned dva 
adventní koncerty - Mikulášské vyhrávání s žáky ZUŠ 
(pondělí 3. prosince 2012 v 17 hodin) a Vánoční kon-
cert žáků a učitelů ZUŠ (čtvrtek 13. prosince 2012 v 18 
hodin). Oba koncerty se budou konat v sále Sokolovny 
Kojetín.
V neděli 16. prosince 2012 se na Masarykově náměs-
tí bude konat v pořadí již třetí Vánoční jarmark, kde si 
můžete zakoupit nebo objednat kapry, vánoční stomky, 
nakoupit dárky, můžete také ochutnat speciality z do-
mácí zabijačky na rohu řeznictví Tyršova 29, anebo jen 
tak se na chvíli zastavit, potkat se známými a popovídat 
si u vánočního punče.
Už se určitě těšíte na tu neopakovatelnou atmosféru vá-
nočních dní. Tak si tento krásný pocit uchovejte a neza-
pomínejte, co je v tento čas nejdůležitější: štěstí, zdraví, 
pohoda a klid!
Vážení čtenáři našeho zpravodaje, přeji vám krásný 
vánoční čas, provoněný dobrou náladou, pevné zdraví,  
veselou mysl a samé šťastné dny.                        -svah-
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 51. zasedání konaném dne 14. listopadu 2012 
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

Ve zkratce

- schválila uzavření smlouvy o vy-
pracování energetického auditu na 
budovu Základní školy Kojetín, ná-
městí Míru 83 mezi Městem Kojetín 
a zhotovitelem: Ing. Jaromírem Ho-
lubem, Vsetín ve výši 59.000 Kč,
- vzala na vědomí přerušení provo-
zu Mateřské školy Kojetín ve dnech  
27. 12. 2012 - 2. 1. 2013.
- schválila rozpočtové opatření 
č. 18/2012, které zahrnuje:

- příjmy ve výši 130,59 tis. Kč
- výdaje ve výši  130,59 tis. Kč

- souhlasila s návrhem Obecně 
závazné vyhlášky č. 5/2012, o míst-
ním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, 
- předloží Obecně závaznou vy-
hlášku č.  5/2012, po zapracování 
připomínek MV ČR, odboru dozoru 
a kontroly veřejné správy Olomouc, 
k projednání zastupitelstvu města 
12/2012,
- souhlasila se sazbou poplatku za 
provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpa-
dů pro rok 2013 v částce 550 Kč,
- souhlasila se zveřejněním zá-
měru prodeje části pozemku 
p. č. 4709/9, lesní pozemek o výmě-
ře cca 0,39 ha, který je ve vlastnic-
tví Města Kojetína, v katastrálním 
území Kojetín, na listu vlastnictví 
č. 10001 u Katastrálního úřadu Olo-
mouckého kraje, Katastrální praco-
viště Přerov, za podmínky úhrady 
veškerých nákladů s převodem 
spojených kupujícími - geometric-

ký plán, právní služby, správní po-
platek při vkladu práva do KN, daň 
z převodu nemovitosti,
- schválila uzavření Smlouvy 
o sdružených službách dodávky 
elektřiny ze sítí VVN a VN mezi 
Městem Kojetínem, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Měs-
to a společností ČEZ Prodej, s. r. 
o., Duhová 1/425, Praha 4, pro rok 
2013,
- vzala na vědomí žádost o proná-
jem nebytových prostor v budově 
polikliniky Kojetín, podané společ-
ností Psychomoravia s. r. o., se 
sídlem Prostějov - Krasice od 1. 11. 
2012,
- schválila pronájem nebytových 
prostor v budově polikliniky Kojetín 
společnosti Psychomoravia s. r. o., 
se sídlem Prostějov - Krasice, od 
1. 11. 2012, dle podmínek dohod-
nutých ve Smlouvě o budoucí ná-
jemní smlouvě,
- vzala na vědomí žádost o proná-
jem nebytových prostor v budově 
polikliniky,
- souhlasila se zveřejněním zá-
měru Města Kojetína pronajmout 
nebytové prostory o výměře cca 
10 m2 v objektu polikliniky,
- schválila uzavření smlouvy na 
vypracování pasportů třech vý-
pustních objektů v k. ú. Kojetín 
a vypracování manipulačního řádu 
k objektům mezi Městem Kojetín 
a AQUA CENTRUM Břeclav za cenu 
129. 000 Kč vč. DPH,
- schválila uzavření dohody o po-
skytnutí dotace z Programu rozvoje 
venkova ČR SZIF na „Rekonstrukci 

okolí školní jídelny v ulici Hanusí-
kova v Kojetíně“ mezi příjemcem: 
Městem Kojetín a poskytovatelem: 
Státním zemědělským intervenč-
ním fondem Praha. Výše přiznané 
dotace činí 379.914,00 Kč,
- vzala na vědomí žádost společ-
nosti SYMINT a. s., Masarykovo 
náměstí 167, 766 01 Valašské Klo-
bouky, ve věci narovnání podmínek 
při provozování výherních hracích 
automatů,
- nesouhlasila se změnou Obecně 
závazné vyhlášky č. 2/2012, o zá-
kazu provozování sázkových her, 
loterií a jiných podobných her na 
celém území města,
- předloží výše uvedenou žádost 
k projednání ZM 12/2012.
- vzala na vědomí žádost Hasičské-
ho záchranného sboru Olomoucké-
ho kraje o poskytnutí příspěvku na 
pořízení nového vybavení na po-
žární stanici Kojetín, ze dne 17. 10. 
2012,
- uložila starostovi města informo-
vat ředitele HZS Olomouckého kra-
je o stanovisku RM k výše uvedené 
žádosti,
- trvala na okamžitém vyklizení 
a předání obecního bytu č. 2 na ul. 
Padlých hrdinů 817,
- vzala na vědomí výroční zprá-
vy Základní školy Kojetín náměs-
tí Míru 83, Základní školy Kojetín 
Svat. Čecha 586, Mateřské školy 
Kojetín, Domu dětí a mládeže Koje-
tín za školní rok 2011/2012; zprávu 
předloží k projednání ZM dne 11. 
12. 2012.

Jiří Šírek

- V sobotu 3. listopadu 2012 proběh-
la nedaleko řeky Moravy u fotbalo-
vého stadionu opakovaná výsadba 
stovek stromů. Ty, vysazené zde 
v loňském roce, zaschly a tak se 
celá akce opakovala. Snad už bu-
dou podmínky dostatečně vyhovu-
jící a stromy se ujmou a vytvoří re-
mízek, který bude především těm, 
kteří jej vysazovali, připomínkou 
ochrany stromů a přírody vůbec. 
Chtěl bych na tomto místě podě-
kovat všem, kteří se na akci podí-
leli organizačně, zejména Martinu 
Berčíkovi, členům komise životní-

ho prostředí a kojetínským hasi-
čům. Stejně tak všem, kteří přišli 
s dětmi, protože v nich je naděje, 
že životní prostředí, a nejen to, 
bude jednou lepší.
- Z programu EU Leader se nám 
v letošním roce podařilo zajistit 
opravu soch ve Vyškovské ulici. 
V příštím roce proběhne ze stej-
ného dotačního programu úprava 
okolí školní jídelny a zároveň bude 
dokončen společný projekt míst-
ních akčních skupin Střední Haná  
a Prostějov-venkov, jehož výsled-
kem je dotace na dovybavení kniho-

ven a nákupy nových knih. Vedle 
tohoto „knihovnického“ projektu se 
zrealizuje ještě oprava některých 
památek a významných objektů. 
V našem městě se bude týkat 
oprav pomníků vztahujících se ke 
2. světové válce. Jednak sochy 
osvobození na náměstí Republiky, 
symbolického hrobu padlým vojá-
kům na hřbitově a pamětních de-
sek židovským kojetínským obča-
nům na budově bývalé synagogy, 
nyní Husova sboru CČSH. Reaguji 
tak na podnětný článek Miloše Kry-
buse uvnitř čísla, týkající se neutě-
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Ve zkratce
šeného stavu symbolického hrobu 
na hřbitově.
- V příštím roce se budou ko-
nat světové sportovní hry World 
Masters Games v italském Turíně. 
V termínu 3. - 9. srpna 2013 se 

uskuteční také soutěže v kanoisti-
ce, kterých se zúčastní i náš koje-
tínský kanoistický veterán Zdeněk 
Ševčík. Po apelu Zdeňka bych chtěl 
vyzvat i další kojetínské sportovce, 
aby se zamysleli nad možností 

své účasti na této velkolepé akci 
a reprezentovali tak nejen sebe 
a město, ale i Českou re-
publiku. Bližší informace na 
www.torino2013wmg.org                                                                                                                      

 Jiří Šírek

Informace pro občany
Podpora Olomouckého 
kraje JSDH Kojetín 
a JSDH Popůvky v roce 
2012

V roce 2012 
p o d p o ř i l 

Olomoucký kraj jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Kojetín a 
Popůvky částkou 140.000 Kč 
ve formě příspěvku na pořízení, 
rekonstrukci, opravu požární 
techniky a nákup věcného vybavení 
jednotek SDH a dále věcným darem 
(pro JSDH Popůvky) ve výši 15.746 
Kč. 
Z celkových 140.000 Kč obdržela 
jednotka SDH Kojetín částku 
90.000 Kč, za kterou pořídila  dva 
kusy přetlakových dýchacích 
přístrojů SCOTT Pro Pak a jeden 
kus náhradní tlakové láhve. Dále: 
jeden kus vyváděcí masku VISION 
3 LQFPN s příslušenstvím, čtyři 

kusy zásahových obleků Zahas 
VI COMFORT PROF, čtyři kusy 
zásahových přileb CALISIA Typ AK 
- 06, čtyři páry zásahových rukavic 
WENDY, čtyři páry zásahových bot 
LUKOV BASIC, pět kusů zásahových 
kukel NOMEX, tři kusy svítilen na 
přílbu PELI 2410 RECOIL Led a čtyři 
kusy  držáků svítilny na přílbu.
Jednotka SDH Popůvky obdržela 
finanční příspěvek ve výši 50.000 
Kč, který použila na výrobu speciální 
hasičské zástavby do karoserie 
zásahového vozidla Ford Transit 
a dále opravu přenosné motorové 
stříkačky PS12.

V obou případech se na těchto 
akcích podílelo i Město Kojetín 
v rámci schváleného rozpočtu pro 
JSDH Kojetín a Popůvky na rok 
2012, a to částkou minimálně ve 
stejné výši, jaká byla poskytnuta 
Olomouckým krajem. 
Dne 23. května 2012 velitel 
JSDH Popůvky Pavel Skácelík 
a místostarostka města Ilona 
Kapounová převzali v Tištíně z rukou 
hejtmana Martina Tesaříka věcný 
dar - motorové kalové čerpadlo 
Heron s příslušenstvím - v hodnotě 
15.746 Kč.

Ilona Kapounová, místostarostka

Od listopadu soutěžíme 
ve sběru elektra!
Milí spoluobčané!
Ve spolupráci s Olomouckým kra-
jem a společností ASEKOL jsme 
pro vás připravili soutěž ve sběru 
drobného elektra. 
Zapojit se můžete ihned, od oka-
mžiku, kdy si níže odstřihnete tento 
leták s razítky (nebo si jej může-
te vytisknout z webových stránek 
www.asekol.cz - sekce Sbírej a vy-
hraj!). 
Pak už jen stačí najít doma, v ga-
ráži, na půdě, nebo na chatě staré 
vysloužilé elektro a odnést je spo-
lu s tímto letákem na sběrný dvůr. 
Tam vám letáček orazítkují (jeden 
spotřebič = jedno razítko). Jakmile 
jich budete mít pět, vyplňte kontakt-
ní údaje a odpovíte na otázku, zda 
elektro patří do směsného odpa-
du. Pak leták odešlete na PO BOX 

č. 75, 46003 Liberec 3. Tisk letáků 
není omezen, naopak, čím více do-
nesete elektra a odešlete orazítko-
vaných letáků, tím větší šanci máte 
na výhru zbrusu nového tabletu 
Samsung, nebo další elektroniky. 
Více informací o soutěži je k dis-
pozici na www.asekol.cz. Vítězové 
se budou losovat za celý kraj, první 
místo bude oceněno zbrusu novým 
tabletem od společnosti Samsung, 
hodnotné spotře-
biče obdrží i vylo-
sovaní na 2. - 5. 
místě. Přesná pra-
vidla jsou uvede-
na na webových 
stránkách našeho 
města, nebo také 
na www.asekol.cz, 
opět v sekci Sbírej 
a vyhraj!
Zapojením do sou-
těže můžete vyhrát 

hodnotné ceny a zároveň přispějete 
recyklací elektra k ochraně životní-
ho prostředí. Každý spotřebič totiž 
obsahuje až 80 % materiálů, které 
lze znovu využít. Navíc se zabrání 
úniku škodlivých látek, jako je rtuť 
nebo olovo. Nenechte proto ležet 
staré elektro v šuplíku, raději sbírej-
te a vyhrávejte! Soutěž trvá do 28. 
února 2013!         Za Město Kojetín 

Eliška Izsová,OVŽPD
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Informace pro občany
Prý to přináší štěstí, 
ale raději máme čistotu

Starosti se znečištěním veřejných 
prostranství mají mnohá města. Ve-
dení Města Kojetína se zamýšlelo, 
jak podpořit myšlenku čistého měs-
ta ve vztahu k pejskům. Rozmístění 
papírových sáčků ve speciálních 
stojanech se ve městě v minulos-

ti neosvědčilo. Pro příští rok jsme 
proto připravili novinku - všichni po-
platníci, kteří hradí roční poplatek 
ze psa ve výši 1.500 Kč, obdrží po 
zaplacení příslušného poplatku zá-
sobu sáčků na psí exkrementy na 
celý rok (365 ks + 35 ks jako rezer-
vu), tj. 400 ks modrých plastových 
sáčků (viz obrázek). V současné 
době evidujeme ve městě Kojetíně 
138 pejsků, kteří ročně přinesou 

na poplatcích do 
rozpočtu města cca 
200.000 Kč. Věřím, 
že akce se setká 
s pochopením obča-
nů a přispěje k čis-
totě našeho města, 
které nebude zane-
řáděné pozůstatky psí procházky.

Ilona Kapounová, 
místostarostka

OMeZení PROVOZní DOby 
MěStSKéHO úřaDu KOJetín 

Městský úřad Kojetín bude z pro-
vozních důvodů v pondělí dne 31. 
prosince 2012 - mimo kanceláře 
matriky - vydávání voličských prů-
kazů -  pro veřejnost uzavřen.
V období od 2. do 11. ledna 2013 
bude z provozních důvodů uza-
vřena hlavní pokladna Městského 
úřadu (mimo platbu správních po-
platků).
Děkujeme občanům za pochopení 
a přejeme všem radostné prožití 
svátků vánočních a do nového roku 
hodně lásky, štěstí, radosti a pev-
ného zdraví.

Jiřina Zdařilová
tajemnice MěÚ Kojetín

POZVánKa

Starosta města Kojetína 

zve na 17. zasedání 
Zastupitelstva Města Kojetína, 

které se bude konat 

v úterý 11. prosince 2012 
od 16 hodin 

v sále Vzdělávacího 
a informačního centra,

 Masarykovo náměstí 8, Kojetín.

Jiří Šírek
starosta města

Honební společenstvo
Morava Kojetín

oznamuje 

konání valné hromady,

která se uskuteční

v sobotu 26. ledna 2013
ve 14 hodin

na Střelnici v Kojetíně

Tímto zve členy 
honebního společenstva

anketa
Studentky Gymnázia Kojetín Ivana Hrubá a Markéta Sklenářová položily

před blížícími se svátky následující anketní otázky několika občanům Kojetína:
1. Dodržujete nějaké vánoční zvyky?
2. Co je pro vás symbolem Vánoc? 

3. Myslíte, že budou Vánoce, nebo nastane konec světa 21. prosince 2012 
a jaký dárek by vám udělal radost, nebo by vás nepotěšil?

Helena Kočičková
1. Před štědrovečerní 
večeří se jdeme 
projít na hřbitov  
a zavzpomínat na ty, 
co už s námi nejsou.
2. Stromeček plný 
ozdob a kapr.

3. Vysněným dárkem by byl alespoň 
týden dovolené. Nemám ráda 
dárky, jako jsou domácí spotřebiče.

Michael Hrubý
1. Ano. Pečeme 
cukroví, věšíme jmelí, 
navštívíme hřbitov.
2. Zasněžená krajina.
3. Těžko říct, je to 
na zamyšlení, konec 
světa bych si nepřál.

Michaela Roubalová
1. Ano. Odléváme olovo a věšíme 
jmelí.
2. K pravé vánoční atmosféře patří 
samozřejmě sníh.
3. Potěšila by mě nějaká kniha. 

Renáta Křeháčková
1. Ano, dodržujeme. Pečeme 
cukroví, chodíme do kostela, 
každou adventní neděli si zapálíme 
jednu svíčku.
2. Symbolem je pro mě vůně 
jablek, oříšky, cukroví.
3. Konec světa nebude. Vánoce 
být musí!

Lenka burešová
1. Nedodržujeme. 
Dáváme si pouze 
dárky.
2. Vánoční 
stromeček.
3. Ano, Vánoce 
určitě budou.

Matějkovi - maminka se svým 
synem Honzíkem
1. Nedodržujeme, 
moc na ně nejsme.
2. Určitě atmosféra 
klidu a pohody. 
3. Myslím, že žádnou 
ženu by nepotěšil 

nějaký čisticí prostředek.
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Významný japonský vědec - bohemista a esperantista v Kojetíně
Výstavnictví má v Kojetíně dlou-
holetou tradici. Počátky sahají do 
50. a 60. let 20. století. Pořádaly 
se výstavy obrazů, kreseb, fotogra-
fií, profesionálních i amatérských 
umělců nebo dětí. Výstavy orga-
nizoval Okresní dům osvěty v Ko-
jetíně, později Osvětová beseda 
v Kojetíně a její nástupce Městské 
kulturní středisko v Kojetíně, ve 
spolupráci se svými spolupracovní-
ky, mezi nimi nechyběli ani kojetín-
ští rodáci - umělci. 
V roce 1960, 11. prosince, se ko-
nala slavnostní vernisáž meziná-
rodní výstavy Dětské kresby, které 
se zúčastnili, podle přiložených 
fotografií, nejen představitelé měs-
ta Kojetín (Karel Mezník, Otmar 
Ondra, František Hájek, Stanislav 
Hlobil, st. a jiní) a zástupci okresu 
Přerov (Zdeněk Konečný), ale také 
významní představitelé esperantis-
tů (sam. Vladimír Vymětal z Koje-
tína, sam. Ludvík Chytil z Přerova, 
sam. Vladimír Mohapl z Olomouce 
a sam. Kurisu Kei z Japonska). 
Na organizaci výstavy se podíleli 
esperantisté z Kojetína, z Přerova 
a z Olomouce, kteří spolupracovali 
s panem Kurisu Kei z japonského 
velvyslanectví. (V době vernisáže 
výstavy byl pan Kurisu Kei a jeho 
dílo známo je v okruhu esperantis-
tů).
Významný japonský vědec, překla-
datel české literatury do japonštiny, 
esperantista KURISU KEI se na-
rodil 18. července 1910 nedaleko 
Ósaky, v rodině venkovského lé-
kaře. Měl jazykové nadání, již při 
ukončení střední školy vynikal v an-
gličtině, četl francouzsky a rusky. 
Později pracoval v továrně, zkoušel 
dráhu básníka. Znalost ruštiny ho 
přivedla k zájmu o ruskou literatu-
ru, především o literaturu proletář-
skou. Protože proletářské kulturní 
hnutí používalo při styku s okolním 
světem esperanto, začal se espe-

ranto učit. V proletářském kulturním 
hnutí působil hlavně jako publicista 
a redaktor. Byl členem Komunistic-
ké strany Japonska a za své soci-
alistické přesvědčení byl v letech 
1937 -1939 vězněn. Ve vězení se 
zhoršil jeho zdravotní stav. Po dru-
hé světové válce pracoval jako pře-
kladatel a tlumočník americké ar-
mády, kulturní a literární zpravodaj 
a recenzent.
Kurisu Kei překládal do japonštiny 
nejen díla ze světových jazyků, ale 
také z češtiny. S českou literaturou 
se seznámil na počátku padesá-
tých let 20. století, prostřednictvím 
anglických překladů a překladů do 
esperanta. Česká literatura ho tak 
zaujala, že se začal učit česky. Od 
roku 1956 překládal přímo z češtiny 
do japonštiny. Brzy se stal uzná-
vaným a známým překladatelem 
a znalcem české literatury v Japon-
sku.
Ve svém eseji „Co mi dala čes-
ká literatura. Vyznání japonského 
překladatele“ píše: „Pro své prole-
tářské přesvědčení jsem se naučil 
esperanto a zásluhou esperanta 
a české literatury jsem poznal, jaký 
je reálný komunismus… právě pro-
to, že jsem už byl komunistou, nau-
čil jsem se esperanto, ale paradox-
ně proto, že jsem byl esperantistou, 
přestal jsem být komunistou.“ 
(Kurisu Kei: Co mi dala česká litera-
tura. Vyznání japonského překlada-
tele. Kava-Pech, 1996).
V roce 1951 z Komunistické strany 
Japonska vystoupil.
Za zásluhy o propagaci české li-
teratury v Japonsku, především 
uvedením japonského vydání Ba-
bičky Boženy Němcové, byl pozván 
v roce 1959 do Československa, 
aby vyučoval japonštinu na Kar-
lově univerzitě. V Praze byl téměř 
dva roky a při té příležitosti navštívil 
na pozvání esperantských skupin 
různá města nejen v Čechách, ale 
také na Slovensku. V srpnu 1961 
se vrátil do Japonska, aby pro vý-
znamné tokijské nakladatelství ČI-
KUMA přeložil světoznámý román 
Jaroslava Haška „Osudy dobrého 
vojáka Švejka“. Stal se profesionál-
ním překladatelem především čes-
ké literatury.
Do japonštiny přeložil díla Karla 
Čapka, Jaroslava Haška, Karla 

Havlíčka Borovského, Arnošta Lus-
tiga, Jaroslava Seiferta, Boženy 
Němcové, Jana Drdy, Julia Fučíka, 
Jana Nerudy, Josefa Nesvadby, 
S. K. Neumanna, Olgy Scheinpflu-
gové, Jiřího Weila a Jiřího Wolkera.
Při své práci překladatele se snažil, 
aby překládal z původních vydání, 
necenzurovaných, aby tak japonské 
překlady obsahovaly také pasáže, 
které byly v českých vydáních za 
totality vypuštěny (jednalo se např. 
o Haškovo dílo „Osudy dobrého vo-
jáka Švejka“ nebo o Fučíkovu „Re-
portáž“).
V období svého pobytu v Českoslo-
vensku v letech 1959 - 1961 navští-
vil také Kojetín a byl hlavním hos-
tem na vernisáži výstavy dětských 
kreseb.
Kurisu Kei byl čestným členem 
Česko - japonské společnosti. Byl 
to skromný a pracovitý člověk. Ve 
svých 97 letech se zúčastnil Svě-
tového esperantského kongresu 
v Jokohamě v srpnu 2007. Zde se 
s ním také setkal sam. Petr Chrdle, 
přítel a znalec jeho díla, který ve 
svém nakladatelství Kava - Pech 
vydal esej Kei Kurisu: „Co mi dala 
česká literatura. Vyznání japonské-
ho překladatele“. 
Kei Kurisu překládal do posledních 
chvil svého života.  Zemřel 18. dub-
na 2009 ve věku 99 let. Překlad 
Haškových „Dějin Strany mírného 
pokroku v mezích zákona“ již ne-
stačil dokončit.

Poděkování:
Na přítomnost sam. Kei Kurisu  na 
vernisáži výstavy Dětská kresba 
v Kojetíně mě upozornil sam. Vác-
lav Nosek, který také zapůjčil foto-
grafie a životopisné podklady, včet-
ně brožury Kei Kurisu „Co mi dala 
česká literatura“. Panu Václavu 
Noskovi tímto moc děkuji.

Autor fotografií: Svatopluk Spáčil
řez
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Došlo do redakce

Školní jídelna Kojetín 
informuje a nabízí

V týdnu od 5. do 9. listopadu letoš-
ního roku proběhl v naší jídelně Tý-
den české a moravské kuchyně. 
Chtěli jsme našim strávníkům uvařit 
typicky česká a moravská jídla, aby 
hlavně děti okusily, co jedli i naši 
dědové. Existují však typická česká 
a moravská jídla? Někdy je těžké ur-
čit, který pokrm do které oblasti přes-
ně patří. Za typická jídla našich krajů 
by se dala označit vepřová se zelím 
a knedlíkem nebo svíčková. Rovněž 
řízek a guláš, bramborák a smažák. 
Pokud pátráme v minulosti české 
a moravské kuchyně, zjistíme, že 
naše kuchyně byla ovlivněna dějin-
nými událostmi jako např. napoleon-
ské války (rozšíření brambor), nebo 
odchod našich dědů za prací do 
Vídně (řízek). V naší kuchyni se rov-
něž odrážejí společenské vrstvy, kdy 
bohatost a pestrost pokrmů závisela 
na finančních možnostech, např. gra-
nadýrmarš (těstoviny, brambor, slani-
na), či uzená kýta, švestková omáčka 

s bramborovými špalíčky. Strávníkům 
jsme dále nabídli vepřový závitek po 
pražsku, či kapra dle Petra Voka, 
polévku couračku, či kaldoun. V pá-
tek nechyběla ani svatomartinská 
husa. Jídla jsme vybírali s ohledem 
na širokou škálu strávníků - od dětí 
MŠ po seniory. Tedy méně mastná, 
lehce stravitelná. Pravda svatomar-
tinská husa do této kategorii nepatří, 
nicméně v rámci lidové tradice jsme 
ji zařadili na „dvojku“, tedy jídlo vo-
litelné pro strávníky od 4. třídy ZŠ. 
Podávali jsme celá husokachní steh-
na, červené zelí a houskový knedlík. 
A ohlas strávníků? Spokojenost, po-
chvala, uznání, což bylo naší největší 
odměnou. Slova strávníka: „Výborný 
nápad, skvělá realizace. Pochvala 
celému kolektivu za vynikající obědy! 
Jen tak dál.“
Je to poprvé, co jsme tuto akci pořá-
dali. Recepty jsme čerpali z publikací 
a internetu. Některá jídla byla běžná, 
která jsme již vařili, ale některá jsme 
do jídelníčku zařadili poprvé, jako 
např. Granadýrmarš nebo polévku 
kaldoun. Rovněž švestková omáčka 
v kombinaci s uzeným masem byla 

poprvé. Již jsme ji vařili jako sladké 
jídlo s bramborovými „šulánky“. Je 
pravdou, že jsme ji museli malinko 
upravit, neboť v receptuře byla po-
vidla ředěná vínem a kapkou rumu. 
Možná by to někteří ocenili, nicméně 
jsme povidla ředili vodou, dochutili 
skořicí a zahustili strouhaným per-
níkem. Bylo to jídlo opět „dvojkové“, 
neboť ne všichni strávníci by slad-
kou omáčku k masu uvítali. 
A reakce strávníků? Dospělí stráv-
níci byli nadšeni. Dětem a žákům 
nejvíce chutnaly dukátové buchtič-
ky s vanilkovým krémem, plzeňský 
guláš, doubnický rarášek, kýta na 
paprice, dokonce i granadýrmarš 
a švestková omáčka. Horší to ale 
bylo s kaprem. Méně obvyklá jídla 
jsme volili na „dvojku“. Nemohu říci, 
že by se nějak výrazně zvýšil zájem 
o tato jídla, volili si je jak žáci a stu-
denti, tak dospělí. 
Před Vánocemi připravujeme týden 
světové vánoční kuchyně.  Podrob-
nosti naleznete v prosinci v aktuál-
ním jídelníčku na našich www strán-
kách. Jste všichni srdečně zváni.

Hana Rohová, ředitelka ŠJ

Den stromů 2012

Den stromů je svátek, který se slaví 
po celém světě od poloviny 19. sto-
letí. Datum oslav Dne stromů se liší 
podle klimatických podmínek jed-
notlivých zemí. Do Čech myšlenku 
přinesl „Svaz spolků okrašlovacích“ 
a poprvé se zde Den stromů ma-
sově slavil počátkem dubna roku 
1906. Tradice, přerušená válkou a 
komunistickým režimem, byla znovu 
obnovena až v roce 2000. S nápa-
dem na obnovu této tradice v ČR 
přišli bývalý ředitel Botanické zahra-
dy Univerzity Karlovy a známý po-
pularizátor stromů Václav Větvička 

a dřevosochař Martin Patřičný. Da-
tum první oslavy svátku stromů bylo 
stanoveno na 20. října 2000, proto-
že v mnoha lokalitách České repub-
liky jde o vhodný termín pro sázení 
stromů a podzim je také časem, kdy 
jsou stromy asi nejkrásnější a hrají 
všemi barvami. 
V Kojetíně se letos oslava stromů 
konala opožděně s ohledem na ne-
příznivé počasí. Starosta Jiří Šírek 
a předseda komise Životního pro-
středí a zemědělství Miroslav Ka-
poun srdečně děkují všem občanům 
a organizacím za pomoc při výsad-
bě dřevin ke Dni stromů, v sobotu 
dne 3. listopadu 2012 u mostu Dr. 
Šíleného, které se zúčastnila téměř 

stovka občanů a bylo vysázeno přes 
400 dubů. Velice si váží práce všech, 
kteří přispěli ke zlepšení životního 
prostředí našeho města.

Za Město Kojetín Eliška Izsová

Krajské volby 
- poděkování

Dne 19. listopadu 2012 proběh-
lo ustavující zastupitelstvo Olo-
mouckého kraje, které zvolilo no-
vého hejtmana pro další čtyřleté 
období - Jiřího Rozbořila. Na tom-
to zastupitelstvu složil svůj slib 
zastupitele i zástupce Kojetína - 
Miroslav Kapoun. Chtěli bychom 
poděkovat všem voličům, kteří 
přišli ke krajským volbám a svým 
hlasem přispěli k tomu, že Kojetín 
tohoto výsledku dosáhl. Také dě-
kujeme jménem senátorky Bože-
ny Sekaninové, která ve druhém 
kole senátních voleb obhájila svůj 
mandát senátorky, za vaše hlasy.

MO ČSSD Kojetín

Školní jídelna Kojetín informuje
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Došlo do redakce
ať žijí malí duchové

V sobotu 3. listopadu 2012 odpo-
ledne ožil areál Hanáckého dvora 
v Polkovicích přítomností bubá-
ků, čarodějnic, dýňových človíčků, 
kostlivců a dalších strašidel. Přes 
150 dětí, rodičů, prarodičů, kama-
rádů a dalších příznivců si přišlo 
užít především tvořivé odpoledne 
s názvem „Ať žijí duchové!“, které 
připravil Hanácký dvůr Polkovice ve 
spolupráci s Domem dětí a mláde-
že Kojetín.
Při strašidelné hudbě tu vzniklo 
množství prapodivných dýňových 
stvoření, která byla spolu s nejzda-
řilejšími kostýmy v závěru oceněna. 

Děti si vyrobily také dekorace do 
květináče, strašidelné záložky do 
knížky či malé bubáčky. Nechybělo 
ani sportovní zápolení, přetahová-
ní s čarodějnicí, slalom s čerticemi 
apod. Pro hladová strašidla byly 
připraveny dýňové speciality, dob-
roty z grilu, kouzelný lektvar a další 

tajemné občerstvení. Nakonec si 
bubáci protáhli své kosti při taneční 
bubušou, a jelikož byl na jejich  tvá-
řích vidět spokojený výraz, je do-
cela pravděpodobné, že se za rok 
v Hanáckém dvoře zjeví zase.

Za Hanácký dvůr Polkovice
Martina Hlavinková

Podzim, zima 
a pokožka
Pleť potřebuje vhodnou ochranu 
v kterémkoli ročním období.
V zimě a na jaře ji chráníme před 
chladem a větrem. Na jaře a v létě 
před nadbytkem ultrafialového zá-
ření, teplem, vysokou vlhkostí či 
naopak suchem.
Váš největší a současně i velice 
důležitý orgán, pokožka, však po-
třebuje více než jen ochranu. V zá-
vislosti na ročním období, klimatic-
kých podmínkách, typů a stavu ple-
ti, s věkem souvisejícími změnami, 
pokožka potřebuje fyziologickou 
hydrataci, regeneraci, lymfatickou 
drenáž a mnohé další.
Zaměříme se na ty oblasti, které 
zůstávají vždy odkryté a jsou vždy 
vystaveny různým vlivům. Jedná 
se o pokožku obličeje, krku, ra-
men, dekoltu i rukou.
Pokožka obličeje se u jednotlivců 
liší a vykazuje různě potřeby, včet-
ně individuální péče.
Bez ohledu na typ pleti, jakým vás 
příroda obdařila, po očištění a to-
nizaci je třeba použít vhodný pre-
parát na ochranu pokožky již před 
odchodem ven. Malé množství 
krému, regeneračního oleje či séra 
lehce vetřeme do pokožky. Ne-
vstřebané přebytky šetrně setřeme 
jemnou buničinou.
Večer, nejlépe asi hodinu před 
spaním, aplikujeme silnější vrstvu 
zvoleného preparátu, ponecháme 
působit 20 minut, následně pře-

bytek setřeme. Pokud bychom za-
nechali silnou vrstvu krému přes 
noc, ztížilo by to látkovou výměnu, 
pohyb lymfatických tekutin a krev-
ního oběhu v povrchových kapilá-
rách, což může vést k otoku tkání 
obličeje.
„Vlastníkům“ normální pokožky 
byl dopřán ideální stav. Nejvíce se 
s tímto typem pokožky setkáváme 
ponejvíce u mladých lidí.
Takováto pokožka je elastická, 
pružná, hladká na dotek, sameto-
vá, má rovnoměrně růžový odstín, 
póry na ní jsou sotva viditelné, ale 
i takto ideální pokožka potřebuje 
pravidelné ošetřování, ochranu 
a regeneraci.
S přibývajícím věkem povětšinou 
nastupují změny typu pokožky, stá-
vá se tužší. Zde nastupují regene-
rační krémy, které nabízí ochranu 
a brání dehydrataci, napomáhají 
udržet elasticitu a pružnost. Vyni-
kající jsou regenerační oleje, kte-
ré můžeme označit jako bezvadé 
krémy, které doporučuji nanášet 
na vlhkou pokožku. Mohou být po-
užity stejně 
tak dobře 
na denní, 
jako i noč-
ní použití. 
Tyto „tekuté 
krémy“ se 
excelentně 
vstřebávají 
do pokož-
ky. Neza-
necháva j í 
mastný list 

a doslova během několika minut 
pokožku zjemňují a obnovují pruž-
nost.
Přístup k ošetřování mastné pleti 
musí být daleko citlivější, taková 
pokožka má svá vlastní specifika.
Pleť bývá lesklá, mastná a zánět-
livá. Často mívá popelavou barvu, 
rozšířené póry, včetně ucpaných 
tukových kanálků, zejména na 
čele, nosu a bradě. Tyto záněty 
často po svém odeznění zanechá-
vají namodralé jizvy. Samozřejmě 
v takovýchto případech je třeba te-
rapii konzultovat s odborníkem.
Často slýcháme otázku, v jakém 
věku začít s péčí o pokožku a ná-
vštěvu u kosmetičky. Zde nelze po-
sloužit jednoznačnou odpovědí. Je 
to velmi individuální problém, vět-
šinou nastává v období dospívá-
ní. Ale to už je jiné, obšírné téma, 
které ráda s každým z vás proberu 
osobně.
Z celého srdce vám přeji pev-
né zdraví, voňavou zimní náladu 
a pohodový konec roku.

Božena Štěpánková

INZERCE
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Při pohledu do kalendáře je až 
k nevíře, že po nedávných oslavách 
Nového roku se už s tímto rokem co 
nevidět budeme zase loučit…
Pro občanské sdružení Kroměříž-
ská dráha byl rok 2012 šestým ro-
kem jeho působení na Moravě a po-
čet pořádaných či spolupořádaných 
akcí pro širokou veřejnost poprvé 
překročil desítku. Celkem čtyři akce 
se alespoň částečně odehrály také 
v našem městě, a tak mi dovolte je 
nyní alespoň ve stručnosti shrnout 
a poděkovat vám tím za vaši účast 
a podporu.
Poprvé jsme vás už v květnu, přes-
něji o víkendu 5. a 6. května, pozvali 
na projížďku historickou motorovou 
soupravou složenou z motoráčku 
M240.0113 „Singrovka“ a vagónku 
Blm s dřevěnými lavicemi, která 
jezdila po trati mezi Kojetínem a To-
vačovem při příležitosti konání už 
tradičních závodů psů Kirican Disk 
Dog Freestyle a modelářské výsta-
vy Plastic People of tovačov.

Bylo to vlastně poprvé, co jsme 
zkusili v nejistém květnovém poča-
sí realizovat celovíkendový provoz 
na „Tovačovce“. Naštěstí ale poča-
sí celým jízdám přálo. Přes nepří-
liš česky přitažlivé názvy obou to-
vačovských akcí přivítal historický 
vláček na své palubě celkem 837 
platících cestujících, děti do šesti 
let věku nepočítaje.
Na kojetínský hodový víkend 11. 
a 12. srpna, kdy zároveň probíhal 
v Tovačově festival Tovačovský 
portál, představila Kroměřížská 
dráha na tratích mezi Kroměříží, 
Kojetínem a Tovačovem soupravu 
tří tehdy čerstvě renovovaných his-

Kroměřížská dráha, o. s. informuje
Ohlédnutí za aktivitami 
Kroměřížské dráhy, 
o. s. na Kojetínsku 
v roce 2012 

torických vagónků řady Ci z dvacá-
tých let minulého století. Na parní 
mašinku do jejich čela bohužel ne-
byly peníze, ale myslím, že i vzor-
ně naleštěný olomoucký motorový 
veterán T466.0007 „Pilštyk“, jehož 
bratříčkové kdysi i s vozy Ci na to-
vačovské trati běžně jezdili, byl do-
statečně reprezentativním strojem 
pro premiérovou prezentaci nově 
opravených vagónků. Zvláštními 
vlaky se za oba dny svezlo celkem 
1.012 cestujících, mezi kterými opět 
nejsou započítány děti do šesti let, 
které jezdí zdarma.

O svátečním pátku 28. září 2012 
se po čtyřleté přestávce opět vydal 
po trati do Tovačova svatováclav-
ský parní vlak, aby tak z Olomou-
ce i dalších míst na trati přivezl 
do Tovačova účastníky velkého 
Sestkání Hanáků Olomoucké-
ho kraje. Přestože tato kulturně 
společenská akce de facto vznikla 
v Kojetíně, dosud nikdy se zde ne-
konala a zvláštní vlaky ji tak ales-
poň symbolicky Kojetínu přiblížily. 
Jízdy parního vlaku si po stránce 
financování i organizace vzaly na 
svá bedra České dráhy, naše sdru-
žení však pomáhalo s jejich přípra-
vou a členy sdružení jste též mohli 
ve vlaku potkat v roli průvodčích 
v historických uniformách. Při od-
polední jízdě zvláštního vlaku z To-
vačova do Olomouce také došlo na 
kojetínském nádraží k symbolické-
mu setkání parního vlaku se zbrusu 
novou motorovou jednotkou PESA, 

která byla jen pár dnů předtím do-
dána Českým drahám od polského 
výrobce. Právě 28. září se jednotka 
objevila v Kojetíně vůbec poprvé, 
a to v rámci své cesty na výstavu do 
Brna. Už od prosince 2012 se však 
s tímto moderním vlakem budeme 
v Kojetíně pravidelně setkávat na 
přímých spojích Kojetín - Valašské 
Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm. 
Postupem času by pak tyto nízko-
podlažní soupravy měly zajišťovat 
až 90% spojů na trati mezi Valaš-
ským Meziříčím a Kojetínem (mož-
ná i zastávkou na severu).
Připomínka naší poslední letošní 
akce na tovačovské trati by mohla 
skoro pohádkově začít slovy: „Za 
mlhou, že by se dala krájet, stálo 
kdysi město Tovačov a v něm se 
konal slavnostní Výlov Hradecké-
ho rybníka“… Takovou mlhu, jaká 
se letos držela zejména v údolí 
mezi Uhřičicemi a Tovačovem ráno 
v soboru 20. října a téměř po celou 
neděli 21. října, jsme totiž na „To-
vačovce“ ještě nezažili. Zvláštní 
vlaky, vedené historickým „Hekto-

rem“ T435.0113 z nově zprovozně-
né vlečky Mattoni v Mostkovicích 
u Prostějova a dvojicí našich osob-
ních vozů Bix, které i letos na zna-
mení zastavovaly na provizorní 
zastávce u hřbitova v Uhřičicích, 
měly hodně co dělat, aby v husté 
mlze přejezd u uhřičického hřbito-
va neminuly. Napjaté nervy a vy-
hleděné oči pánům strojvedoucím 
alespoň trošku uvolnilo nádherné, 
skoro letní počasí v sobotu odpo-
ledne, které nastalo, jakmile mlha 
opadla. Pouhé dvě hodiny slunce 
svítilo i v neděli odpoledne, kdy 
jsme v čele zvláštních vlaků po 
roční přestávce vyzkoušeli i naši 
„Karkulku“ T444.1516, která vozila 
vlaky na výlov v loňském roce, ale 
z jízd se vrátila v neprovozním sta-
vu a k její opravě jsme se dostali až 
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letos v září. Jedinečná jízda vláčku 
s dvojicí historických motorových 
lokomotiv mezi poli střední Hané 
v rudé záři zapadajícího slunce byla 
důstojnou a velmi působivou teč-
kou za letošním působením našeho 
sdružení na tovačovské trati. Co se 
počtu prodaných jízdenek týče, byly 
právě podzimní jízdy na Výlov Hra-
deckého rybníka letos naší nejú-
spěšnější akcí. Jízdenek se prodalo 
celkem 1.194, děti do šesti let věku 
opět jezdily zdarma.

Vzhledem k tomu, že jízdy zvlášt-
ních vlaků jsou, podobně jako běž-
ný železniční provoz, aktivitou, která 
se neobejde bez finančních dotací, 
či v našem případě sponzorského 
přispění (tržba z prodeje jízdenek 
zaplatí jen asi třetinu vynaložených 
nákladů), chtěl bych na tomto místě 
velmi poděkovat všem sponzorům, 
ale i Olomouckému kraji, Mikroregi-
onu Střední Haná a všem městům 
a obcím při tovačovské trati za pod-
poru našich aktivit, které by se bez 
jejich přispění rozhodně nemoh-
ly konat v takto širokém rozsahu. 
Vždyť jen letos jsme na trať Kojetín 
- Tovačov vypravili 86 spojů, které 
na 11 km dlouhé lokálce najezdily 
i s objížděním vozů v koncových 
stanicích téměř 1000 kilometrů! 
Z dalších aktivit Kroměřížské dráhy, 
které se už v Kojetíně pozvolna stá-
vají tradicí, bych určitě chtěl vzpo-
menout společné darování krve 
na transfúzní stanici v Přerově, 
kde jsme letos byli prozatím třikrát, 
a pro potřeby pacientů přerovské 
nemocnice jsme zde „zanechali“ 
dohromady pět litrů krve. Naposle-
dy se v tomto roce vypravíme da-
rovat ve středu 12. prosince, opět 
tedy vyzýváme všechny čtenáře 
Kojetínského zpravodaje, kteří mo-
hou a chtěli by darovat krev, aby za-
hodili zbytečné obavy a připojili se 
k nám. Náklady na dopravu všem 

Kroměřížská dráha, o. s. informuje

english Corner
On November 22nd everyone in 
America celebrated Thanksgiving 
Day. For Americans it is a very 
important holiday. It marks the 
beginnings of America by the 
Pilgrims (the first settlers in 
America). They started a colony 
in the state of Massachusetts. 
The Pilgrims’ search for religious 
freedom has become a central 
theme of the history and culture 
of the United States. The holiday 
is always celebrated on the 4th 
Thursday of November. Most 
people have two days off from work 
which makes it a total of four free 
days counting the weekend. For 
this reason many people travel 
back to their birth place to be with 
family. The week of Thanksgiving 
is always the busiest time of the 
whole year for airports and train 
stations in the US. Most families 
eat turkey (88% of Americans) 
on Thanksgiving along with other 
traditional foods. It is also tradition 
to watch or play American football. 
There are also several parades 
that are shown on television. The 
day after Thanksgiving is known 
as “Black Friday” and stores have 
significant discounts on many 
products. It is the busiest day of 
the year for most stores. Last year 
I celebrated the holiday in the US, 
but this year we will have our own 
celebration here in the Czech 
Republic. A little bit of America in 
Kojetin.

it marks (it ma:ks) - (to) označí
settler (setlə) - osadník
religious freedom (ri’liəs fri:dəm)
                    - svoboda vyznání
always (o:lwəz) - vždy
for this reason (fo: dis ri:zn)
                        -  z toho důvodu
birth place (bə:θ pleis) - rodiště
turkey (tə:ki) - krůta
parade (pə’reid) - slavnostní
    pochod
significant (sig’nifikənt)
  - významný
discount (diskaunt) - sleva
our own (auə əun) - naše vlastní

Jay Davis

hradí Kroměřížská dráha, bližší in-
formace najdete na webu www.pro-
totypy.cz/KMD.
Každoročně koncem roku pořádané 
Mistrovství Kojetína ve hrách pexe-
so a město - jméno se letos neu-
skuteční, realizovat bychom ho ale 
chtěli začátkem roku příštího, a to 
v nových prostorách, kterými zřej-
mě bude víceúčelová klubovna 
Centra sociálních služeb v Husově 
ulici. O termínu konání vás budeme 
na stránkách Kojetínského zpravo-
daje včas informovat.
Jak už jsem výše nastínil, po té-
měř dvouletém přerušení opět svítá 
světélko naděje výstavbě vlakové 
zastávky na severu Kojetína. S dal-
ší aktivitou v této věci ale nepřišlo 
naše sdružení, nýbrž sama Správa 
železniční dopravní cesty, která je 
za předpokladu spolupráce s vede-
ním města ochotna zastávku posta-
vit na vlastní náklady. Naše sdružení 
je tedy opět připraveno být celé věci 
nápomocno a pevně věříme, že se 
konečně podaří myšlenku, která i za 
pomocí zmíněných jednotek PESA 
umožní plně bezbariérové spojení 
(alespoň) Kojetína s Kroměříží, do-
táhnout do zdárného konce…
Všem občanům Kojetína a okolí 
bych tedy tímto chtěl velmi poděko-
vat za přízeň v tomto roce a účast 
na akcích, které jsme pro Vás při-
pravili! Jak jsem napsal už před ro-
kem, doba se mění a dnes vůbec 
není samozřejmé, že když někdo 
zorganizuje akci pro veřejnost, že 
se ona veřejnost dostaví. Přitom 
bez vaší účasti by naše počínání 
nemělo vůbec žádný smysl! Přeje-
me vám všem pokojné a požehna-
né Vánoce a všechno jen to dobré 
do příštího roku, ve kterém se, vě-
řím, opět budeme spolu hojně se-
tkávat při našich (nejen) vláčkových 
akcích. 

Za Kroměřížskou dráhu, o. s.
Rostislav Kolmačka 
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Mateřská škola Kojetín
Měsíc listopad 
v Mateřské škole Kojetín

Dny se začínají zkracovat a tep-
la ubývá. Není pochyb, že zima 
už přebírá svou vládu. I přes to, 
že jsou listopadové dny krátké 
a pošmourné, snažili jsme se zpří-
jemnit podzimní pobyt v mateřské 
škole všem dětem i jinak…
Mezi děti v obou mateřských ško-
lách zavítal Kašpárek s maňásko-
vou pohádkou, kterou si pro děti 
opět připravily paní učitelky. 
Ve čtvrtek 8. listopadu 2012 děti 
z oddělení „Koťátek“ plnily celé 
dopoledne různé strašidelné úko-
ly. Malým strašidlům se strašidel-
ná párty plná her, soutěží a straši-
delné zábavy moc líbila. 

Nejen v Koťátkách, ale i v někte-
rých jiných třídách společně s ro-
diči  přispěly děti k podzimní vý-
zdobě: v každé šatně jsme mohli 

obdivovat  „podzimní strašidýlka“ 
a prapodivné kouzelné výtvory 
z přírodnin. V některých třídách 
se děti s radostí pustily do dlabání 
dýní, které nám donesly maminky. 
Moc děkujeme všem rodičům, kteří 
se velmi ochotně zapojili do těchto 
akcí. 

V pátek 16. listopadu 2012 navští-
vily děti z obou MŠ divadelní před-
stavení Divadélka Mrak z Havlíčko-
va Brodu „Krejčovská pohádka“, 
kterou pro nás připravilo MěKS 
Kojetín.
Ve dnech 19. a 20. listopadu 2012 

navštívila obě školičky Marie Ry-
šavá z Městské knihovny. Zábav-
nou formou seznámila nejmladší 
děti s dětskou poezií pod názvem 
„Podzim v pohádkách“. Těšíme 
se na další setkání. 
V úterý 27. listopadu 2012 nejstar-
ší děti z obou MŠ ukončily před-
plavecký výcvik v plaveckém are-
álu Města Přerova. Po absolvování 
výcviku, kde se seznámily s vodou 
a se základy plaveckých dovednos-
tí, děti dostaly „mokré vysvědče-
ní“.  Těšíme se na další výlety na 
bazén v Přerově a  těšíme se  na  
spolupráci v roce 2013.
A co nás čeká v měsíci prosinci? 
Všechny děti s napětím čekají, až 
za nimi přijde do obou školiček sva-
tý Mikuláš, laskavý anděl a přísný 
čert. Přijede za námi také divadlo 
s pohádkou „Jak Honza zbavil čer-
ta blech“. A rádi pozveme své nej-
bližší na vánoční besídky, které již 
budou provoněny pravou vánoční 
atmosférou.
Kouzelné Vánoce prožité v kruhu 
rodinném, hodně štěstí, spokoje-
nosti, veselé mysli a optimismu 
v novém roce 2013 přejeme ne-
jen čtenářům zpravodaje, ale také 
„našim předškolákům“, rodičům  
a všem zaměstnancům MŠ.

vedení MŠ

Základní škola náměstí Míru Kojetín

Vánoční svátky
a nový rok

Vážení a milí kolegové, 
vyučující i správní zaměstnanci 
naší školy, příznivci i partneři dovol-
te nám, abychom vám všem popřá-
li s nastávajícím vánočním časem 
všechno nejlepší. Pravděpodobně 
nebude ten další rok jednoduchý, 

ale přesto věříme, že v nás převá-
ží spíše pozitivní pohled na svět, 
a tak nám jistě pomůže vše zvládnout 
s úsměvem na rtech. 
Našim žákům přejeme příjemné 
prožití tradičních prosincových svát-
ků, těm nejstarším, štěstí a rozum 
v hrsti při výběru další cesty ži-
votem, a ostatním pohodu a klid. 
Všem pracovníkům školy poklidné 
vánoční i novoroční chvíle stráve-
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Základní škola náměstí Míru Kojetín

Jedete lyžovat?
 Potřebujete půjčit lyžařskou 

nebo snowboardovou výstroj?
SRPŠ při Základní škole Kojetín,

náměstí Míru 83 půjčuje lyžařskou 
i snowboardovou výstroj

všem zájemcům. 
Cena za komplet

 je od 50 do 80 Kč za den.
Bližší informace získáte 

na telefonním čísle: 731 483 561 nebo 
webu školy: www.zskojetin.cz  

Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín

Podzimní tradice

Poslední dny v říjnu přinášejí déšť, 
chladno a s tím spojenou ne vždy 
dobrou náladu. To ale pro nás ne-
platí. Poslední říjnovou středu jsme 
si vybrali jako termín naší tradiční 
podzimní návštěvy Prahy. A už čas-
né ráno tohoto dne bylo prozářeno 
sluníčkem. A to nás vítalo i v Praze.  
Hlavním cílem výletu byla návště-
va Národního vojenského muzea 
a následně Národního památníku 

na Vítkově. Tady jsme objevili zbyt-
ky starého sněhu, ale vyšlapání asi 
200 schodů na vyhlídku nám poskyt-
lo v tomto slunečném dni úchvatný 
výhled na naši metropoli. Z Vítkova 
jsme pokračovali do centra Prahy. 
Jako každý rok jsme navštívili zná-
má místa a přidali něco nového.  
A to je vždycky impuls, kdy na zpá-
teční cestě plánujeme, kam se podí-
váme příště. Rádi bychom jeli kon-
cem roku znovu a pokud to nevyjde, 
tak na podzim příštího školního roku. 
Budeme určitě překvapeni, co všech-

no nám ta stověžatá matička Praha 
zase předvede nového a zajímavé-
ho.                      Marie Němečková 

a všichni milovníci Prahy

Absolventi 9.B

úspěch žáků 
ZŠ Svatopluka Čecha
 

Žáci ZŠ Svatopluka Čecha  Richard 
Podaný, Ladislav Fišera a Tomáš 
Vrána reprezentovali školu v ruko-
dělné soutěži základních škol, kterou 
pořádá Okresní hospodářská komo-
ra ve spolupráci s KÚ Olomouckého 
kraje, svým výrobkem získali druhé 
místo. Na výrobku pracovali v poly-
technickém kroužku a v pracovních 
činnostech pod vedením učitele dí-
len Mariana Gabora. 
Žákyně Markéta Čipčalová se 
účastnila literární soutěže „Nejkrás-
nější romské slovo“, za svou práci 
bude vyhodnocena v Praze. 

Olga Odehnalová, ředitelka školy

Rukodělná soutěž
Dne 21. listopadu 2012 jsme se 
v rámci polytechnického kroužku zú-
častnili s žáky deváté třídy vyhlášení 
rukodělné soutěže základních a střed-
ních škol, kterou již tradičně pořádala 
Okresní Agrární komora Olomouc. 
Naši žáci, jmenovitě Ladislav Fišera, 
Richard Podaný a Tomáš Vrána měli 

za úkol vytvořit krmítko pro ptáky. 
Soutěžilo celkem šest základních škol 
a každá škola vytvořila tři krmítka. 
Jedno z našich vyrobených krmítek 
se a umístilo se na pěkném druhém 
místě. 
Zapojení žáků do akce se od začátku 
vydařilo a jsem velmi rád, že se kluci 
dokázali prosadit.

Marian Gábor

Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín 
všechny srdečně zve na

 Den otevřených dveří
v úterý 18. prosince 2012

od 10 do 17 hodin
od 15 hodin proběhne 

- divadelní představení dětí 
„Pohádková škola“

- výstava prací žáků

Jste srdečně zváni!
Žáci a učitelé

ZŠ Svatopluka Čecha

né s nejbližšími tak, aby za krátký 
čas načerpali dostatek potřebné 
energie do další části školního 
roku. Rodičům posíláme přání ro-
zesmátých dětských tváří v čase 
vánočním. 
A pro naše partnery? Klid, pohodu 
a mnoho úspěchů v novém roce. 
Takže příjemné svátky přejí 

Rudolf Pavlíček
 a Zdeněk Šípek
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Základní umělecká škola Kojetín

Základní umělecká 
škola informuje...

Opět po dvou letech se naše škola 
zúčastnila 19. ročníku mezinárod-
ní interpretační soutěže K. Ditters 
a hudební klasicismus. Soutěž se 
konala 18. října 2012 ve Vidna-

vě. V konkurenci renomovaných 
základních uměleckých škol jako 
je Olomouc, Ostrava, Plzeň, Zlín, 
Praha apod., se naše dva komorní 
soubory zobcových fléten umístily 
ve své kategorii na krásném dru-
hém místě. Je to úspěch, který jas-
ně naznačuje úrověń výuky na naší 
škole.

Složení souborů: Aneta Dostalíko-
vá, Monika Kopřivová, Adéla Pa-
ráková, Marcela Pěchová, Barbora 
Kalousová, Lucie Zajacová a Petra 
Procházková.
Za tyto výsledky a přípravu žáků na 
soutěž děkuji touto cestou učitelce 
Ritě Ryndové.  

Petr Vacek, ředitel ZUŠ Kojetín

Gymnázium Kojetín

Za památkami 
do Polska

Dne 30. října 2012 jsme se roze-
spalí, ale plni očekávání „nalodili“ 
do autobusu a v 5:30 jsme konečně 
vyrazili na cestu. Naši skupinu číta-
jící více než čtyřicet žáků doprová-
zela postarší paní, ochotná zodpo-
vědět veškeré naše dotazy. Cesta 
rychle plynula a po pár hodinách 
jsme už přejížděli polské hranice.  
Naše první kroky vedly nejprve do 
Osvětimi neboli Auschwitzu I. Aby-
chom všichni dobře slyšeli, dostali 
jsme elektronická sluchátka a po 
rozdělení do dvou skupin si nás 
průvodkyně odvedly a prohlídka 
koncentračního tábora mohla začít. 
Vzhledem k tomu, že je koncentrač-
ní tábor nejnavštěvovanější polskou 
památkou, není divu, že naše pro-
hlídka byla blesková a nikde nebyl 
čas se příliš zastavovat. Míjeli jsme 
spousty skupinek, skládajících se 
jak z Poláků, tak i cizinců různých 
národností. 
V jednotlivých blocích jsme mohli 
vidět tajně pořízené fotografie lidí 
těsně po příjezdu na rampu, dále 
fotky podvyživených dětí a žen, 
stovky kufrů či jiných zavazadel nic 
netušících lidí, kteří byli dovezeni 
do tohoto tábora. Součástí expozi-
ce byly také vlasy, boty nebo pro-
tézy rukou a nohou, dokazující, že 
ohled se nebral na nikoho a praco-

vat musel opravdu každý, kdo nebyl 
ihned po příjezdu poslán do plyno-
vé komory. 
Po prohlídce celého areálu, trvají-
cí asi tři hodiny, jsme přejeli auto-
busem do nedalekého Auschwitzu 
II. - Birkenau. Vchod je tvořen 
vstupní branou, skrz kterou vedou 
koleje, po kterých do tábora přijíž-
děly transporty s lidmi. Birkenau byl 
největším nacistickým vyhlazova-
cím táborem. 
V Auschwitzu I. i II. jsme také na-
vštívili památník obětí holocaustu, 
u kterého jsme uctili oběti položením 
kytice a chvílí ticha. Jen z představy, 
že zde za 2. světové války zemřelo 
kolem jednoho milionu dvě stě tisíc 
lidí, nám běhal mráz po zádech. 
Zvěrstva, jaká zde byla prováděna, 
jsou neodpustitelná. Z areálu jsme 
odcházeli se sklopenýma očima  
a se smutkem v srdcích. 
Naší další zastávkou byl Krakow, 
hlavní město Polska. Paní průvod-
kyně nám ukázala královský hrad 
Wawel a katedrálu sv. Stanislava 
a Václava, kde jsou pohřbeni polští 
králové, slavné osobnosti polské-
ho kulturního života a také bývalý 
polský prezident Lech Kaczyński 
s chotí, kteří zemřeli při leteckém 
neštěstí ve Smolensku. Potom 
jsme sešli dolů směrem do cent-
ra, cestou se zastavili u zajímavé-
ho secesního kostela, podívali se 
k univerzitě, kde studoval Mikuláš 
Koperník, a pěšími uličkami došli až 
na hlavní náměstí, kde jsme dostali 
rozchod. Okamžitě jsme se roz-
prchli na všechny strany, abychom 
to tam trochu prozkoumali. 
Na druhé straně náměstí jsme spat-
řili katedrálu, která měla každou 
věž jinou, jinak zajímavou. Cestou 
k ní nás však zastavila živá socha, 
vlastně jsme se zastavili sami, pro-

tože socha se pohnula teprve teh-
dy, uslyšela-li cinknutí zlotých o ple-
chovku. Další „atrakcí“ bylo hejno 
holubů, které nám zablokovalo ces-
tu. Nasypali jsme jim pár drobečků, 
čehož jsme vzápětí litovali, neboť 
se k nám začali slétat další a dal-
ší otravní ptáci. Brzo jsme neměli 
šanci vymanit se z tohoto holubího 
sevření a museli nám pomáhat spo-
lužáci plašením. Potom nám už nic 
nebránilo doprohlédnout si nejen 
náměstí, ale i postranní uličky. 
Na co však nezapomeneme urči-
tě, byly voňavé krakowské prec-
líky prodávané na každém rohu  
v pouličních stáncích. Neváhali jsme  
a koupili jsme si od každého druhu 
a vůbec jsme toho nelitovali. Připo-
zdívalo se, s preclíkem v ruce jsme 
procházeli setmělými ulicemi a na 
rozdíl od Osvětimi, nás zde naplňo-
valo takové to vnitřní teplo, které se 
dostaví, když poznáte něco nového. 
A Krakow byl pro nás nový i v tom 
směru, že se od jiných velkoměst 
velmi lišil. Nikde se nehrnuly davy 
návštěvníků, i když je zde tak krás-
né historické centrum. Krakow se 
rozhodně neschovává za maskou 
pro turisty, aby působil velkolepěji. 
Je přirozený. V jednu chvíli, když 
kolem nás projel kočár s koňským 
spřežením, jsme měli pocit, že se 
nacházíme v jiné době. Bylo to kou-
zelné - a takové polské. 

Karolína Slouková 
a Kristýna Rosecká 
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Gymnázium Kojetín
Gymnázium Kojetín 
a jeho místo v regionu

V říjnu letošního roku vyšel v Lido-
vých novinách obsáhlý článek, který 
se kriticky obul do zveřejňování vý-
sledků státních maturit. Redaktor LN 
Tomáš Němeček uvádí, že když vloni 
v červenci tehdejší ministr školství J. 
Dobeš a ředitel maturitní agentury P. 
Zelený zveřejnili TOP žebříček deseti 
nejlepších gymnázií v rámci ČR a tří 
nejlepších škol v rámci krajů, vytvořili 
nic neříkající materiál, který neodpo-
vídá realitě. Přílohou článku jsou ta-
bulky výsledků maturitních zkoušek 
za roky 2011 a 2012, o nichž T. Ně-
meček píše, že takto podrobně je ješ-
tě nikdo neviděl, a to ani poslanci, kte-
ří o maturitách rozhodují. Dále uvádí, 
že tyto údaje získaly LN po více než 
ročním úsilí a dvou žalobách. 
Čím je zmiňovaný text zajímavý pro 
kojetínské gymnázium (dále GKJ)? 
Podle hodnotících tabulek zveřejně-
ných LN se v roce 2011 naši matu-
ranti zařadili na úroveň zveřejněné 
TOP 10 nejlepších gymnázií v ČR 
a v rámci Olomouckého kraje mezi 
nejlepší v kraji. Tabulka hodnotí kaž-
dou zkoušku zvlášť, nedává koneč-
ný výsledek. V dílčích zkouškách 
maturanti GKJ dosahovali většinou 
vynikajících výsledků,  u některých 
zkoušek byli hodnoceni jako nadprů-
měrní. V roce 2012 další maturanti 
GKJ tyto výborné výsledky zopako-
vali, což z kojetínského gymnázia 
činí stálici mezi kvalitními školami 
Olomouckého kraje, školu, která má 
v oblasti vzdělávání žáků z Kojetína 
a jeho okolí co nabídnout.

Zveřejněné přehledy, přestože potě-
šily, je třeba brát s rezervou. Pokud 
nelze srovnávat více než jen dosa-
žené výsledky maturantů, pokud se 
neřeší vstupy, výstupy a řada dalších 
faktorů ovlivňujících získanou hod-
notu, tak jsou hodnotící tabulky vždy 
v určitém směru zkreslující. Vezmu-
li například do úvahy, že naše gym-
názium nepřijímá ke studiu pouze 
ty žáky, kteří ukončili ZŠ se samými 
jedničkami, a přesto je připravilo tak, 
že v dílčích maturitních zkouškách 
nechali za sebou opakovaně i tzv. 
prestižní gymnázia, váha hodnoty 
umístění našich žáků se pro mne 
násobí. Záruku úspěchu vidím v cha-
rakteru našeho gymnázia, v kvalitě 
pedagogického sboru, v přátelském a 
bezpečném prostředí školy a ve sku-
tečně individuálním přístupu k jeho 
studentům. 
V letošním školním roce oslaví GKJ 

dvacet let své existence. Cesta 
k pevnému zakotvení školy v regi-
onu nebyla jednoduchá, ale urči-
tě stálo za to se po ní vydat. Dnes 
se gymnázium chlubí dlouhou řa-
dou úspěšných absolventů, kte-
ří se prosadili v mnoha profesích,  
a tuto řadu hodlá i nadále rozšiřovat. 
Ve školním roce 2013 - 2014 bude 
opět přijímat jednu třídu čtyřletého 
a jednu třídu osmiletého studia. Zá-
jemci o studium jsou srdečně zváni na 
Dny otevřených dveří, které za tímto 
účelem GKJ každoročně pořádá.
Vážení čtenáři, milí kolegové a žáci, 
přeji vám všem, abyste prožili klid-
ný adventní čas, který bude postrá-
dat shon a stres, ale zato bude plný 
setkání s přáteli. Přeji vám krásné 
a voňavé Vánoce a do nového roku 
spoustu zdraví, duševní pohody, spo-
kojenou rodinu a dobrou práci.

K. Švédová, ředitelka gymnázia

Dej to za pět!
Snad všichni tuhle hru znají - často 
jsme ji hráli tajně i v hodinách. Nej-
spíš nás vůbec nenapadlo, že při této 
zábavě rozvíjíme své logické a kom-

binační schopnosti. Letos se koná již 
pátý ročník soutěže, jejím spolupo-
řadatelem je Masarykova univerzita 
Brno. Čeští středoškoláci opět vytáh-
nou beztrestně na lavice čtverečko-
vané papíry a zahrají si své oblíbené 
piškvorky o hodnotné ceny. Poprvé 
se k nim přidají i spolužáci z tercie 
a kvarty, případně z 8. a 9. třídy ZŠ. 
V pátek 2. listopadu 2012 proběh-
lo v Přerově oblastní kolo soutěže 
Pišqworky, kterého se zúčastnilo se-
dmnáct týmů. Naši školu reprezento-
valy tři týmy, složené z nejúspěšněj-
ších soutěžících ve školním kole - dva 
týmy z vyššího a jeden z nižšího gym-

názia. Pro tým benjamínků (Pechovci) 
to byla skvělá příležitost k rozkoukání, 
oba týmy starších se probojovaly do 
finále a nakonec obsadily první dvě 
místa. Naši školu i celou oblast budou 
reprezentovat v krajském kole. Dě-
kujeme všem za reprezentaci školy 
a budeme držet palce!
1. místo: Stray dogs (Gymnázium Ko-
jetín) - Michal Okál, Jiří Beneš, Lucie 
Hanáková, Ladislav Sedlařík, Štěpán 
Staněk 
2. místo: 3SBK (Gymnázium Kojetín) 
- Lukáš Lejnar, Kryštof Skřipec, Petr 
Šimák, Daniel Bambušek, Michael 
Chochel.                                          Dj
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Gymnázium Kojetín

nejlepší v republice 

Koncem minulého školního roku 
jsme se zapojili do soutěže „Němčina 
pro bystré hlavy“, která propojuje pří-
rodovědní a technické obory s něm-
činou.
Oba dva se zajímáme o předměty, 
jako je biologie, chemie či němčina, 
a proto jsme se také rozhodli, že své 
znalosti zkusíme využít. 

Náš projekt měl dokázat toxicitu na-
nočástic stříbra. Vytvořili jsme tedy 
v chemické laboratoři koloidní stříbro 
a následně jsme si chtěli ověřit jeho 
toxicitu. Proto jsme si napřed vytvořili 
senný nálev, ve kterém se nám ob-
jevili nálevníci, jako například trepka 
velká. Prací s mikroskopem jsme 
pečlivě pozorovali, jak koloidní části-
ce stříbra působí na tyto prvoky. Tou-
to praktickou částí jsme dokázali, že 
nanočástice stříbra jsou opravdu to-

xické, neboť přidáním koloidního roz-
toku byli nálevníci zcela zahubeni. 
A výsledek celkové naší práce? 
V rámci ČR jsme obsadili 1. místo 
a v EU jsme se umístili na skvělém 
4. místě. 
Tímto bychom chtěli poděkovat všem 
učitelům, kteří nás při našem projek-
tu podporovali a to zejména učitelům 
z chemie, biologie i němčiny. 

Lenka Černá a Radek Vitík
4. ročník

Tento projekt byl realizo-
ván za finanční podpory 
Evropské unie. Za obsah 

sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nerepre-
zentují názory Evropské komise a Evropská komi-
se neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich 
obsahem.

Česko-polské
partnerství škol

Žáci z tercie začali pracovat na 
kalendáři a momentálně chystají 
dvě témata „Moje škola“ a „Kojetín 
a další důležitá města regionu“. 
Každá škola vypracuje šest témat. 
Studenti připravují texty nejprve 
česky a poté je překládají do ang-

ličtiny. Dále vyhledávají zajímavé 
fotografie, které budou zdobit stra-
ny kalendáře. Konečnou verzi textu 
pošlou projektovým kamarádům do 
Polska a ti je přeloží do svého ma-
teřského jazyka. Každé téma v ka-
lendáři bude tedy napsáno v těchto 
třech jazycích. Nakonec vše v ho-
dinách informatiky graficky zpra-
cují. Studenti se tak naučí něco o 
daném regionu, procvičí si písemný 

projev v českém a anglickém jazyce  
a prohloubí si znalosti práce s po-
čítačem. Žáci dostanou tento ka-
lendář jako památku na společnou 
práci v projektu.         P. Minaříková

Přírodovědný klokan

Přírodovědný klokan je soutěž pro 
nadšence se zájmem o matemati-
ku, fyziku, chemii a biologii.
Dne 17. října 2012 proběhla na 
Gymnáziu v Kojetíně tradiční sou-
těž Přírodovědný klokan pořáda-
ná Přírodovědeckou fakultou Uni-
verzity Palackého v Olomouci ve 
spolupráci s Pedagogickou fakultou 
UP v Olomouci a Jednotou českých 
matematiků a fyziků pobočky Olo-
mouc. 
Cílem soutěže bylo vzbudit zájem 
žáků o technické a přírodovědné 
obory. 

Soutěžilo se  v kategoriích Kadet 
(studenti tercie a kvarty) a Juni-
or (studenti 1., 2. ročníku, kvinty  
a sexty).
Pravidla soutěže obou kategorií 
byla obdobná jako v soutěži Mate-
matický klokan: 
- v obou kategoriích řešili soutěžící 
24 soutěžních úloh, které byly roz-
děleny do tří skupin podle obtížnos-
ti a bodování,
- na zpracování všech úkolů měli 
soutěžící 45 minut,
- při řešení nebylo dovoleno užívat 
kalkulačky, tabulky, ani žádnou lite-
raturu.
Soutěže se zúčastnilo 26 studentů 
za kategorii Kadet a 36 studentů za 

kategorii Junior.
První tři místa v kategorii Kadet ob-
sadili:
 Jméno Tř. Body
1. Ondřej Mořický V4 69
2. Erik Szcotka V4 68
3. Daniel Šikling V4 68
V kategorii Junior bylo umístění ná-
sledující:
 Jméno Tř. Body
1. Martin Cäsar V6 74
2. Adriana Nováková V6 71
3. Kryštof Bouda 1. roč. 65

Vítězům blahopřejeme a všem sou-
těžícím děkujeme za projevený zá-
jem o přírodní vědy. 

J. Krejčířová

Střední škola řezbářská tovačov

Střední škola řezbářská Tovačov 
všechny srdečně zve na prezentační a prodejní 

Vánoční výstavu 
a dny otevřených dveří,

kde budete moci zhlédnout výstavu prací studentů oboru 
umělecký řezbář a truhlář.

Ve dnech 14. - 15. prosince 2012
v areálu Střední školy řezbářské Tovačov, Nádražní ulice 146

Otevřeno:
v pátek 14. prosince 2012 od 8 do 16 hodin

v sobotu 15. prosince 2012 od 8 do 13 hodin

taLentOVé ZKOuŠKy 
Se ZaMěřeníM

na PRáCe řeZbářSKé 
PROběHnOu 3. LeDna 2013 
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Odborné učiliště Křenovice 8

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)

Informace o možnostech studia
Ve školním roce 2013/2014 budeme otevírat

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

v 9. třídě slabý až velmi slabý pro-
spěch a u nichž není pravděpodob-
né, 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 produk-
tivní práci žáků.

Další informace rádi poskytneme 
při osobní návštěvě školy, na tele-
fonních 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:
- informace o studiu ve školním 

roce 2013/2014
- informace o učebních oborech: 
  * Kuchař
  * Prodavač
  * Zahradník, aranžér
  * Pečovatel
  * Pekař

 CO nabíZíMe: 
- prohlídku školy 
- prohlídku dílen 
- prohlídku internátu
- tombolu
- možnost zakoupení vybraných 

výrobků
- ochutnávku kuchařských výrobků

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

Střední zdravotnická škola Kroměříž
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DDM Kojetín informuje
Den stromů

Den stromů je celosvětový svátek, 
kdy v České republice připadá na 
20. října. Město Kojetín ve spoluprá-
ci s DDM Kojetín každoročně orga-
nizuje společnou výsadbu stromů. 
Letos nám počasí na určený termín 
nepřálo. Akce se proto přesunula  
o týden později na sobotu 3. listopa-
du 2012. Od brzkých ranních hodin 
u mostu Dr. Šíleného dobrovolní ha-
siči s lesníky vrtali díry, kde příchozí 
mohli zasadit „svůj strom“. Tento si 
mohli označit i visačkou se jménem 
stromku nebo jménem svým. Po 
výsadbě stromů čekalo každého 

ať žijí duchové

V sobotu 3. listopadu 2012 se 
v Polkovicích sešli bubáci, strašidla 
a čarodějnice. 
Dům dětí a mládeže Kojetín ve spo-
lupráci s Hanáckým dvorem v Pol-
kovicích připravily zábavné, tvořivé 
odpoledne pro děti, rodiče s dětmi 
a širokou veřejnost. 
Zateplená, vyzdobená hala pů-

účastníka na stadionu zasloužené 
občerstvení. A protože počasí se 

sobila tajemně a odehrávaly se tu 
kouzelné věci. V tvořivých dílnách 
děti vyráběly dekorace do květiná-
čů, strašidelné záložky do knížky  
a malé bubáky. „Čertovský koutek“ 
vítal všechny, kteří chtěli ukázat 
svou nebojácnost při přechodu čer-
tovské  stezky, skákání v ohnivém 
kruhu a přetahování s čarodějnicí. 
Během odpoledne bylo vydlabáno 
přes sto dýňových strašidel. Po ta-

nečním reji byly nejzdařilejší dýně 
a masky vyhodnoceny.            -mb-

opravdu vyvedlo, děti se mohly vy-
řádit hrami i výtvarně.               -AZ-

Šťastná 8

Listopadové téma celoroční soutě-
že bylo: „Fotky výzdoby podzimní, 
s dýní i bez dýní.“ Další úkol vám 
prozradíme 10. prosince. Sledujte 
webové stránky DDM a facebook.

Rodinné 
oddechové hry 2012
Do soutěže se aktivně zapojilo deset 
rodin. Při pořádaných aktivitách šlo 
o společný prožitek, týmovou sou-
hru, upevnění rodinných vazeb 
a vzájemné poznávání jednotlivých 
členů rodiny, které vedly k úctě k ro-
dičům a prarodičům, k upevňování 
rodiny jako celku. 

Vyhodnocení:
1. místo: rodina Navrátilova,
2. místo: rodina Bartákova,
3. místo: rodina Hřeblova.
Rodiny získaly poukaz do aquapar-
ku a drobné odměny.             

  -mb-

Sraz účastníků 
Lt nejdek 
Ve dnech 3. - 4. listopadu 2012 se 
uskutečnil sraz táborníků z Nejdku 
(LT Simpsonovi 2012). Dětí se sešlo 
spousta, a tak mohly zavzpomínat, 
jaké bylo letošní letní táboření. Tá-
borový sraz se zúčastnil akce „Za-
saď si svůj strom“. Poté naše kro-
ky směřovaly do ZOO Lešná, kde 
jsme se nejen těšili na nový přírůs-
tek v podobě žirafího mláďátka, ale 
i spoustu zajimavého. Večer byl ve 
znamení promítání táborových fo-
tek a známého pořadu „Partička“, 
kde děti zjistily, že se umí zasmát 
samy sobě ale také i vedoucím. 

Dopolední program následujícího 
dne se nesl v duchu sportovních 
aktivit a keramických dílen, děti si 
zkusily navrhnout téma letního tá-
bora na příští rok. Už teď se všich-
ni těší na letní tábor, který bude co 
by dup. (foto naleznete na adrese: 
www.rajce.net)            

L. Bartošková
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DDM Kojetín informuje
uspávání broučků

Uspávání broučků patří již k tra-
dičním akcím v Kojetíně. V pátek  
9. listopadu 2012 děti s lampionky  
a jinými světýlky procházely městem, 
aby posvítily na cestu broučkům, kteří 
se ukládají k zimnímu spánku. Mno-

Patchwork
I v listopadu, konkrétně v sobotu  
17. listopadu 2012, se na domečku 
opět po měsíci sešly patchworkářky, 
aby se naučily nějakou novou tech-
niku a ušily si něco hezkého. Ně-
které dokončovaly „kouzelné dlaž-
dice“ z minulého kurzu a zbývající 
si ušily postavičku vánočního soba, 
no vlastně sobí slečnu. V prosinci 
se chystá šití vánočního prostírání, 
štola, aby si každá patchworkářka 
vyzdobila slavnostní stůl. Další šicí 

Vyhodnocení výtvarné 
soutěže „Můj pohyb 
správným směrem“

Výtvarná soutěž s názvem „Můj po-
hyb správným směrem“ byla vyhlá-
šena ve spolupráci s Městem Koje-
tín v rámci Evropského týdne mo-
bility. Do soutěže bylo odevzdáno 
celkem 163 prací ze Základní školy 
náměstí Míru Kojetín.
Níže přinášíme výsledkovou listinu 
v jednotlivých kategoriích.

setkání bude tedy 8. prosince 2012 
v 8 hodin na Domě dětí a mládeže 
v Kojetíně. Přijďte se podívat! Zjis-
títe, že patchwork je vlastně hraní 

II. kategorie „Můj pohyb správným 
směrem“:
1. místo: Simona Dao (11 let),
1. místo: Martina Bártová (11 let),
2. místo: Jana Pavlíčková (11 let),
2. místo: Zuzana Sedláčková (11 let),
3. místo: Pavlína Libigerová (11 let),
3. místo: Anna M. Hrabalová (11 let).
Čestná uznání:
Aneta Koňárková (12 let), Martin Pe-
trovský (12 let), Tomáš Pospíšil (11 
let), Johanka Blowersová (11 let).

III. kategorie „Můj pohyb správným 
směrem a svět fantazie“:

ho dětí přišlo i v maskách broučků. 
Cesta od „domečku“ na Masarykovo 
náměstí však nebyla úplně snadná. 
Členové klubu instruktorů, přestrojeni 
za deset měsíců, připravili pro všech-
ny účastníky zajímavé úkoly. Ten, 
kdo úkoly splnil a na své kartičce měl 
plný počet razítek od  deseti měsíč-
ků, získal sladkou odměnu. Zábava 

dále pokračovala na nádvoří vzdě-
lávacího a informačního centra, kde 
byly vyhodnoceny masky broučků 
a berušek, děti si vyrobily papírového 
broučka a zábavný podvečer ukonči-
ly tancem a písničkami.
Poděkování patří všem kamarádům 
z Klubu instruktorů za přípravu nápa-
ditých masek a úkolů pro děti.   -mb-

s kousky látek s úžasným výsled-
kem. Ať už je to deka, polštář, pro-
stírání nebo třeba hračka.

 - Markéta a Zina -

1. místo:   Vít Andrýsek (14 let),
1. místo:   Nikola Kozlerová (15 let),
2. místo:   Linda Nyuyen (14 let),
3. místo:   Lucie Rádlová (14 let),
3. místo:   Míša Ohlídalová (13 let).

Čestná uznání:
Nikola Absolonová (14 let), Richard 
Blahoušek (15 let), Martina Kucha-
řová (14 let), Barbora Podepřelová 
(14 let), Barbora Čonhová (13 let).

Děkujeme všem zúčastněným za 
jejich práce a blahopřejeme vítě-
zům jednotlivých kategorií.

-mb-

PřIPRaVuJeMe 
V PROSInCI:
6. prosince 2012

adventní dílna 
- tvoříme z pediku

7. prosince 2012
Žerty s čerty

Masarykovo náměstí Kojetín

13. prosince 2012
adventní dílna

- Vánoční ozdoby
a drobné voňavé dárky 

8. prosince 2012
Patchwork

 -  Výroba vánočního
prostírání a látkové štoly

uPOZORnění:

V ROCe 2012

ČInnOSt

ZáJMOVýCH KROuŽKů 

KOnČí

14. PROSInCe 2012

a buDe OPět 

ZaHáJena 

7. LeDna 2013.

Přání
Naši milí přátelé

a kamarádi,
chtěla bych vám touto cestou
za všechny pracovnice DDM 

Kojetín popřát klidný čas
adventní, plno krásných chvil 

se svými nejbližšími
o čase vánočním

a do nového roku přání
pevného zdraví,

spokojenosti, štěstí,
pohody a spoustu

krásných okamžiků
prožitých s naším domečkem.

Jana Hrušáková
ředitelka DDM Kojetín
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naše zájmové útvary 
Cvičení na fitballe

Cvičení na fitballe je letošní novin-
ka v nabídce zájmových kroužků 
Domu dětí a mládeže. Děti růz-
ných věkových kategorií se schází 
každý pátek na DDM, kde si mo-
hou zacvičit na gymnastických mí-
čích a dalších balančních pomůc-
kách. 

DDM Kojetín informuje
naše Zájmové útvary
- Roztleskávačky

Již třetím rokem se při DDM Koje-
tín schází zájmový kroužek Roz-
tleskávačky, tento rok je dokonce 
rozdělen na dvě věkové skupiny 
- předškoláci a první stupeň ZŠ. 
Obě skupiny trénují v pondělí v ta-
nečním salonku na DDM, kde mají 
k dispozici zrcadlovou stěnu, která 
je pro trénink velkým přínosem.
Mladší děti se především sezna-
mují se základními tanečními kro-
ky, učí se, jak správně používat 
pompony do rytmu hudby a formou 

zábavných her a soutěží trénují 
krátký taneček na hudební dopro-
vod, který snad již brzy na nějaké 
akci představí svým sourozencům, 
rodičům, prarodičům i kamará-
dům.  
Starší skupinka každé pondělí půl 
druhé hodiny věnuje rozcvičce, pil-
nému tréninku gymnastických cviků 
(jako jsou stojky, hvězdice, mosty, 
provazy a dokonce i přemety), vý-
běru vhodné hudby a tvoření taneč-
ní sestavy, na které pracují všichni 
společnými silami. Součástí hodin 
jsou i rytmická cvičení s využitím 
balančních pomůcek (gymnastické 
míče, trampolíny), která pomáhají 

správně zpevnit tělo a protáhnout 
svaly, což je pro tento sport velmi 
důležité. Nechybí ani strečinková 
cvičení a v neposlední řadě hry 
a soutěže, u kterých se zažije hod-
ně zábavy.
Za ty tři roky mají Roztleskávačky 
za sebou již řadu vystoupení. Snad 
se i tento rok bude dařit minimálně 
jako v předchozích letech. Jelikož 
jsou všichni moc šikovní a snaživí, 
plánujeme opět několik vystoupe-
ní, tentokrát se však také chystá-
me i na taneční soutěž. Třeba nás 
již brzy někde uvidíte…

Lenka Křeháčková

Fitball zábavnou formou napomá-
há správnému držení těla a působí 
na veškeré svalové skupiny, které 
udržuje v neustálém napětí. Vel-
kou výhodou této cvičební pomůc-
ky je, že fitball nezatěžuje páteř 
ani klouby, ale naopak tělo uvol-
ňuje. Cviky na gymnastických mí-
čích rovněž zpevňují zádové sva-
ly, a tak lze pravidelným cvičením 
předejít deformaci a bolesti páteře, 
která je v dnešní době častým pro-

blémem již u nejmenších dětí.
Do cvičení se zapojují postupně 
všechny části těla, každou hodinu 
se děti učí další a další „cirkusové“ 
kousky. Součástí hodin jsou i cvi-
ky na trampolínách, na kterých se 
děti s radostí vyřádí. Závěr hodiny 
je věnován uvolňujícím a protahují-
cím cvikům na podložkách.  
Cvičení na fitballe je prostě zdravá 
zábava!

Lenka Křeháčková

Plesová sezóna 2013

MYSLIVEC KÝ PLES
sobota 19. ledna 2013 - 20 hodin

Sokolovna Kojetín

PLES GYMNÁZIA KOJETÍN
pátek 25. ledna 2013 - 19 hodin

Sokolovna Kojetín

DRAČÍ PLES
sobota 2. února 2013 - 20 hodin

Sokolovna Kojetín

PLES GYMNÁZIA KOJETÍN
pátek 8. února 2013 - 19 hodin

Sokolovna Kojetín

VODĚNÍ MEDVĚDA
a HASIČSKÉ BÁL

S POCHOVÁVÁNÍM BASY
sobota 9. února 2013

- 10 hodin - VODĚNÍ MEDVĚDA ulicemi Kojetína
Masopustní průvod ulicemi města + Domácí zabijačka

na náměstí (Řeznictví na rohu Tyršova 29)
- 20 hodin - HASIČSKÉ BÁL + POCHOVÁVÁNÍ BASY
v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín

HANÁCKÉ BÁL
sobota 16. února 2013 - 19.30 hodin

K tanci a poslechu zahraje dechová hudba Hulíňané
- hraje i prvky pop music a bigbítu

a cimbálová muzika Dubina
Vystoupí Hanácká beseda Kojetín a hosté

Společné zatančení Moravské besedy
Občerstvení zajištěno! (večeře, domácí zákusky)

Sokolovna Kojetín

COUNTRY BÁL
sobota 23. února 2013 - 20 hodin

O pestrou zábavu se postará Lucky While a další
Exhibice - lasa, kolty, biče…

Občerstvení zajištěno - speciality ve stylu country!
Sokolovna Kojetín

DĚTSKÝ KARNEVAL
neděle 3. března 2013 - 14 hodin

klauni, rej masek, soutěže a hry, diskotéka,
taneční vystoupení, občerstvení...

Sokolovna Kojetín

PLES RUDÝCH KONÍ
sobota 9. března 2013 - 20 hodin

více info na www.rudykone.cz
Sokolovna Kojetín
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Městská knihovna MěKS Kojetín informuje...
Grafologie aneb 
tajemství výkladu písma

Dne 21. listopadu 2012 se uskuteč-
nila beseda s grafoložkou Dagmar 
Kravčíkovou na téma Grafologie 
aneb Tajemství výkladu písma“. 
Dagmar Kravčíková vysvětlova-
la posluchačům pojem grafologie, 
jaké je poslání psychologie písma, 
co všechno ovlivňuje vzhled naše-
ho rukopisu, jak se rukopis během 
života v souvislosti se stavem naší 
psychiky mění. Ukazovala, na ja-
kém principu se grafologické roz-
bory provádějí, uváděla nejrůznější 
příklady, s každým účastníkem se-
tkání také krátce pohovořila o jeho 
vlastním rukopisu.
Uvědomovali jsme si více než dříve, 
jak nám písmo může pomoci po-
hlédnout na sebe bez jakéhokoli se-

beklamu. Ukazuje nás takové, jací 
skutečně jsme. Pochopení našich 
vlastních slabin nám umožní poro-
zumět lépe také těm ostatním.
Setkání bylo opravdu besedou se 
spoustou dotazů, na které Dagmar 
Kravčíková ochotně všem odpoví-
dala.
Upozornila také na možnost gra-
foterapie, která nabízí zájemcům 
znovuzískání duševní rovnováhy. 
Kurzy probíhají prezenčně i kore-
spondenčně. 

(Podrobnější informace na webo-
vých stránkách www.psychologie-
pisma.karvina.info).                 -div-

PřIPRaVOVané aKCe 
na PROSIneC 

„O čertu Pepiášovi“
- mikulášské besedy 

pro 2. třídy ZŠ

„Pes hledá člověka“
- Besedy pro 5. třídy ZŠ

Vánoční soutěž 
- pro školní družiny

PůJČOVní DOba 
V DObě VánOČníCH SVátKů

Městská knihovna půjčuje 
do pátku 21. prosince 2012

Od 22. prosince 2012 
do 1. ledna 2013 ZaVřenO

Půjčování zahajuje dětské 
oddělení ve středu 2. ledna 2013,

oddělení pro dospělé 
ve čtvrtek 3. ledna 2013.

Perličky z knihovnického 
života…

Konec roku je pravidelně spojován 
s všeobecným veselím, s loučením 
s rokem starým a vítáním roku no-
vého. Možná se někomu knihovna 
může zdát přísným a klidným mís-
tem, kam se chodí za věděním a kde 
je humoru poskrovnu. Ale mnohdy 
i v knihovně dochází k situacím, kdy 
máme plno práce, abychom doslo-
va nevyprskli smíchy.
Snad největšími výrobci takových 
situací jsou naši malí čtenáři. Jejich 
perličky, kterými nás pravidelně ob-
šťastňují, jsou někdy pikantní, ně-
kdy k zamyšlení.
(Upozorňujeme jen, že jsou opsány 
v původním znění, bez úprav)

Netradiční dotazy:
- Paní knihovnice, máte ty prokleté 
básníky? Jedná se mi o Verlaina, 
Baudelaira a Ramba!
- Paní knihovnice, máte pokračování 
Babičky? Jmenuje se to Náš dědek 
Josef.
- Hledám knihu o drogách, jak si Ra-
dek Džon píchal heroin... Memento 
se to jmenuje...!!!
- Při narození Ježíška se na obloze 
objevuje Havlova kometa?
Vzkazy knihovně:
- Do knihovny chodím, protože je tu 

vždycky sranda, pani knihovnička 
nám vždycky poradí, čteme fajne 
knižky, hrajeme hry a hlavně do-
stávame fajne vyhry. Chci knihovně 
popřat hodně zdraví a hodně tajných 
knižek.
- V knihovně se dozvíme mnoho no-
vého, dozvěděl jsem se, jak to bylo, 
když se knížky psaly kamenem. Pro-
to tam chodím rád…

Ostatní roztomilosti:
- Jules Verne byl dobrodružný spiso-
vatel, kterého vychovaly opice.
- Čapek namaloval Dášeňku a pak 
pojmenoval paní prezidentku.
- Bohyně plodnosti, zemědělství 
a úrody se jmenovala Démétér.  
Paní knihovnice, ja su taky Demeter, 
ale Ďulo…
- Co že jsi Martine tady tak dlouho 
nebyl? Já jsem, paní knihovnice pol-

kl zavírátko od čínského pera a ještě 
ze mne nevyšlo…
- Paní knihovnice, když jsem byla 
malá, bylo mi tak sedm, jsem jednou 
šla po dešti a uviděla žížalu.  A? Tak 
jsem se sehla a snědla jsem ji.
-Tak děti, co se vám nejvíc líbilo na 
besedě? Vaše hodinky, paní knihov-
nice...
- Paní knihovničko, chtěla bych ně-
jakého francouzského spisovatele...
toho, no…Arnolda  Švajznegra…
- Dnes, děti, si budeme povídat 
o zajímavém spisovateli, který před 
mnoha sty lety předpověděl, že ve 
vzduchu budou létat létací stroje 
a pod mořskou hladinou se budou  
prohánět ponorky. Ví někdo, kdo to 
byl?
…James Bond…

-div-
(Vybráno z časopisu Čtenář)
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Z akcí MěKS Kojetín
 Divadelní spolek Kroměříž - báječná anna

v rámci Divadelního předplatného Neseďte doma - seďte v divadle!
                                    (pátek 26. října 2012)                foto: M. Nováková

 Prodloužená tanečních
                                                            (čtvrtek 1. listopadu 2012)     Foto: http://www.pavelnecesany.estranky.cz

travesti show Screamers
(pátek 9. listopadu 2012)

 november fest (sobota 24. listopadu 2012)
http://www.facebook.com/events/508149472529175/  

Cvičme v rytme
(sobota 17. listopadu 2012)

Krejčovská pohádka
(pátek 16. listopadu 2012)

Výstava Život e. beneše
ze sbírky Fr. Riegla

(5. října - 23. listopadu 2012)
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nenechte si ujít poslední divadelní 
představení  v rámci předplatného 
- divadelní hru, která by měla být 
především komedií, autora Maria 
Gelardiho s názvem „Zlomatka“ 
v podání Divadelního spolku 
Zmatkaři Dobronín. Inscena-
ci dobronínští ochotníci zahrají 
v sále Sokolovny Kojetín v pátek 
14. prosince 2012 v 19 hodin.
Nikdy není nic černobílé. Neporozu-
mění mezi matkou a synem vedou 
až k překvapivě mrazivému vyústě-
ní a nechá chladným jen málokoho.
Jste si jisti, že žijete život, který stojí 
na nevyvratitelných základech? A co 
když vám znenadání něco zastaví 
srdce? Co když to, nač jste spoléha-
li jako na nezpochybnitelnou jistotu, 
zežloutne jako fotografie ve starém 
albu? Co když skončíte sami jako 
vyhnanci? Sami proti všem…
Zlomatka je silný příběh dvou mi-
lujících se bytostí - matky a syna, 
kterým se během jedné zlomové 
vteřiny navždy změní život.
Mario Geraldi rozepisuje svou Zlo-

matkou jejich komplikovaný vztah, 
který ještě zasadil do období par-
ného léta na jihu Itálie. Navíc vedro 
nesálá jen z rozpálených ulic, „ne-
přirozená horkost“ sálá také z Diega 
- Anna je totiž postavena před fakt, 
že její jediný syn Diego je homose-
xuál. Pro Annu je tato skutečnost 
natolik nepřijatelná a nepřirozená, 
že se rozhodne za jakoukoli cenu 
Diega vrátit k jeho “přirozenosti”, 
vnímá homosexualitu jako nemoc, 
kterou lze vyléčit. Diego se této 
brutální terapii brání, vždyť právě 
odhalením své skutečné sexuální 
orientace svou přirozenost našel, 
navíc našel i člověka, kterého milu-
je - spolužáka Alberta.
Zlomatka je tragikomedie, kde se 
budete smát, protože vám nic jiného 
už nezbude. Zlomatka je drama, kte-
ré možná dřímá i ve vaší rodině a jen 
o tom nevíte. Zlomatka zaútočí jak 
na vaše city, tak na váš rozum. Zlo-
matka vás nenechá v lhostejnosti.
Autor hry Mario Gelardi je součas-
ný italský dramatik, režisér a proza-

ik. Jeho Zlomatka získala nejvyšší 
ocenění v soutěži mladých talentů 
v roce 2002.
Inscenace v podání Zmatkařů po-
stoupila na celostátní přehlídku či-
noherního a hudebního divadla Di-
vadelní Volyně 2012, kde byla Lud-
mile Dostálové udělena hlavní cena 
za herecký výkon v roli Anny.
Sexuální otevřenost zmatkařské 
novinky nedělala zatím žádnému 
publiku problém (hru neporučujeme 
dětem do patnácti let). Co na ni řek-
ne kojetínský divák?

-svah-
Foto: M. Nováková, DS Dobronín 

Divadelní předplatné aneb neseďte doma - seďte v divadle!
MěKS Kojetín ve spolupráci 
s Divadelním spolkem Kroměříž 
připravily na podzim divadelní 
sezóny 2012 Divadelní předplat-
né aneb neseďte doma - seďte  
v divadle.

V pátek 23. listopadu 2012 se kona-
lo třetí představení v rámci tohoto 
předplatného. Do Kojetína zavítal  
Divadelní klub Českokrumlovská 
scéna s hořkou komedií „Popel 
a pálenka“ autora Bengta Ahlfor-
se s podtitulem: Co všechno vyjde 
najevo, když po manželovi zůstane 
jen urna s popelem a domácí pálen-
ka...
V poměrně černé komedii o man-
želství, vztahu rodičů a dospělých 
dětí, urně s popelem, domácí pá-
lence a pečlivě utajených plánech, 

které nakonec stejně vyšly najevo, 
excelovaly všechny představitelky 
ženských rolí. Hra z pera součas-
ného finského autora se odehrávala 
v současných Helsinkách, v jedné 
trochu pomatené rodině. Svéráz-
ná paní plukovníková se rozhodla, 
že si urnu svého právě zesnulého 
manžela odnese ze hřbitova domů, 
což vnuklo jejím v podstatě hod-
ným, ale na druhou stranou pří-
šerným potomkům nápad, jak se 
zmocnit ne zrovna malého dědictví 
po svém otci. Svou úlohu sehrála 
i prostořeká hospodyně. A proto-
že jim k dokonale utajené realizaci 
plánu chyběl důvtip i důkladnost, 
(kterými mimochodem vynikala je-
jich matka), skončilo vše krachem 
a celá hra nečekaným happy-en-
dem.
Rodinné vztahy jsou prostě stejné 
u nás i ve světě. V obyčejné lidské 
komedii, i když hořké, šlo o vážné 
věci, lidé tam byli sobečtí a necitli-
ví, nešťastní a nemilovaní. O to víc  
jim bylo třeba lásky a komunikace. 
Pod nánosem černého humoru byla 
skryta laskavost a porozumění pro 
lidské slabosti. Vždyť nikdo není 
jenom bílý nebo černý. A to byla 
výzva, poprat se herecky s tímto 
silným příběhem na hraně komič-

na a životní tragedie. Přestože byl 
příběh plný černého humoru, ne-
chyběla v něm laskavost, životní 
optimismus ani láska, která kvete 
v každém věku.
Na regionální postupové přehlídce 
Dačické kejklování 2011 obdržel 
soubor za tuto inscenaci několik 
cen - za inscenaci, za režii a herec-
ké role, ale především doporučení 
k postupu na celostátní přehlídku 
činoherního a hudebního divadla 
Divadelní Děčín 2011.
Českokrumlovští umělci, kteří se 
kojetínským divákům představili 
poprvé (výborné herecké výkony, 
účelná scéna i vynikající režie Ja-
roslava Kubeše), zanechali v jejich 
myslích nezapomenutelný dojem 
ze síly jejich osobností a skvělého 
divadelního kumštu.
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Hanácká scéna
ve Václavově…
„O Václava z Václavova“ je název 
soutěžní přehlídky ochotnických di-
vadelních souborů, která se konala 
ve dnech 15. - 18. listopadu 2012 
v místní části Zábřehu na Moravě - 
malé obci Václavov.  Letos se konal 
již 6. ročník a kojetínská Hanácká 
scéna se této přehlídky zúčastnila 
podruhé.
Již vloni jsme se s pořadateli do-
hodli na účasti i v letošním roce. Ta 
však byla bohužel ohrožena okol-
nostmi, se kterými se v životě ne-
počítá a ani si je člověk nepřipouští 
(tragická smrt našeho milého kole-

Divadelní okénko Hanácké scény Kojetín
gy Mirka Konečného). Současnou 
hru Marca Camolettiho „Modré 
z nebe“ jsme z piety ke kolegovi 
a kamarádovi nazkoušeli v novém 
obsazení a takto jsme ji i ve Václa-
vově představili.
Stejně jako vloni jsme byli úspěšní. 
Oceněna byla Lucie Němečková za 
herecký výkon v roli Jane a Radek 
Baštinec obdržel zvláštní cenu po-
roty za přeobsazení role Bernarda. 
Někteří členové souboru se vrátili 
domů ihned po představení, ale ti, 
kteří zažili loňský ročník a přičich-
li k vynikající, přátelské atmosféře 
této přehlídky, zůstali až do neděle 
a nelitovali.
Doufáme, že příští rok nebude jiný. 

Došlo do redakce
a máme po dušičkách 
aneb Vzpomínka
na padlé ve Velké válce
Jako mnoho jiných kojetínských ob-
čanů, tak ani já s mojí rodinou jsem 
si v době Dušiček nenechal ujít pří-
ležitost navštívit hroby svých příbuz-
ných na místním hřbitově. Všechny 
hroby byly pěkně očištěné, slavnost-
ně vyzdobené, plné květin. Až snad 
na jeden, který se nachází poblíž 
hlavního vchodu. Ten byl osvětlený 
pouze několika málo mihotavými pla-
mínky svíček a kahánků. Jinak nebyl 
ani uklizený, ani nijak zvlášť jakse-
patří upravený. A jak už čtenář mohl 
vytušit (ten, který kojetínský hřbitov 
trošku zná), jedná se o symbolický 
hrob zbudovaný po 2. světové vál-
ce, ale v podvědomí občanů mlad-
ší generace se jedná o hrob vojáků 
z 1. světové války. A v souvislos-
ti s ním bych chtěl ty, kteří tento můj 
článek budou číst, ve zkratce se-
známit, jak se po 1. světové válce 
řešil v Kojetíně památník padlým 
a jak se dodnes vlastně nic nezměni-
lo. 
V listopadu 1918 skončila 1. světová 
válka, v té době zvaná Velká. Zahy-
nuly v ní miliony vojáků, rozpadlo se 
Rakousko-Uhersko, mnohé národy si 
tvořily své vlastní státy. Prostě nastal 
poválečný kvas, život a myšlení lidí 
se začaly pomalu, ale jistě měnit. Tak 
tomu bylo i v Kojetíně.  
Kojetínští až čtyři roky po válce ote-

vřeli otázku, jak se zachovat k pad-
lým spoluobčanům, jak důstojně uctít 
jejich památku. O hrobech některých 
se vědělo, kde se nachází, o jiných 
pouze tušilo a ti ostatní padlí zmizeli 
neznámo kam. Rakousko-uherská 
armáda totiž bojovala v Rusku, na 
Haliči, v Itálii na Soči a Piavě, Srbsku 
a Rumunsku. 
V kojetínském archívu, který je ulo-
žený ve Státním okresním archívu 
v Přerově, jsem nalezl dokument, jak 
bylo v té době, kdy se o uctění padlým 
začalo hovořit, postupováno. Jsem 
přesvědčen, že čtenáři mohou násle-
dující fakta tak trošku připomínat ně-
který z kocourkovských příběhů.
V pondělí 27. listopadu 1922 v pět ho-
din odpoledne, jak hovoří archiválie, 
byla zahájena ve starostenské úřa-
dovně schůze Komise pro stavbu po-
mníku padlým v Kojetíně. Pozvánku 
ze dne 24. listopadu 1922 podepsal 
sám velectěný pan starosta Švas-
ta a pozvání stvrdili svým podpisem 
pánové: Bedřich Cholek, Filip Jež, 
František Keller, František Minářík, 
Ferdinand Navrátil, Ondřej Pecha, 
František Peštuka, Karel Toman a za 
městskou radu Bohumil Veselý. Byli 
to většinou místní rolníci, živnostníci 
a dělníci. 
Zasedání zvolilo své členy. „Za stranu 
neb“, jak je napsáno „korporaci“, byli 
zvoleni: Andělín Sedláček za Okresní 
sociální péči, za československé legio-
náře Josef Sehnal, za válečné poško-
zence Bedřich Cholek, za komunisty 
Ondřej Pecha, za československé so-

ciální demokraty Leopold Veselý, za 
národní socialisty Ferdinand Navrátil, 
za lidovce František Keller, za živnost-
níky Filip Jež, za agrárníky František 
Minářík, za národní demokraty Ka-
rel Toman, za domovináře František 
Peštuka a nakonec za městskou radu 
Bohumír Veselý. Zúčastnění na této 
schůzi projednali vedle možnosti no-
vého pomníku i návrh, aby na památ-
ku padlým byl vystaven sirotčinec. 
Komise pokračovala ve svém jednání 
o týden později ve středu 6. prosin-
ce 1922. Cituji ze zápisu: „Předseda 
komise František Minářík po přečtení 
zápisu z minulé schůze vyzval pří-
tomné, aby se vyslovili o tom, jakým 
způsobem by bylo v našem měs-
tě památku padlých nejlépe uctíti. 
Na to přihlásil se o slovo p. Peštuka 
a prohlásil, aby byl vystaven pomník 
a vyslovil se rozhodně proti jakému-
koliv jinakému řešení této záležitosti. 
Po něm promluvil Andělín Sedláček, 
jako delegát Okresní péče sociální, 
a uvedl, že Zemská komise v posled-
ní době dospěla k úplně novému ná-
hledu o tom, jak nejlépe jest starati 

Snad jen hra, se kterou se na pře-
hlídku přihlásíme.
Oceněným náleží velká gratulace 
a všem ostatním členům našeho spol-
ku děkuji za ztvárnění krásných rolí na 
prknech, která znamenají svět.

Marie Němečková, vedoucí HS
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a pečovati o sirotky a že dává před-
nost tomu, aby sirotci byli vychováni 
v rodinách…, což je přirozenější, než-
li kasárenská výchova v sirotčincích“. 
V Kojetíně totiž v té době byly již dva 
sirotčince provozovány a měly podpo-
ru „lidumilných dobrodinců“. 
V další diskusi vystoupil Bohumil Ve-
selý a „pronesl náhled, že jest v místě 
naléhavě potřebí chorobince“. K to-
muto návrhu „náhledu“ se připojil 
v další diskusi Filip Jež, ale František 
Peštuka se proti tomuto návrhu „ohra-
žuje“ a „trvá opětně na tom, aby byl 
vystaven pomník, a že nedá svého 
souhlasu žádnému jinému řešení této 
záležitosti“. 
V další debatě vystoupil za předsed-
nictvo Československé strany lidové 
František Keller s názorem, že „ač 
není zásadně proti zbudování cho-
robince, upozorňuje finanční stránku 
podniku a vyslovuje náhled, aby se 
uvážilo“, že prostě nyní nejsou pe-
níze, a že: „vystavení pomníku, jenž 
nevyžaduje takových nákladů, mohlo 
by se započíti ihned“. Dále František 
Keller žádá: „aby jednotliví delegáti 
u svých stran promluvili o tom, o čem 
se na schůzi jednalo“ a „aby do příš-
tí schůze přinesli rozhodnutí svých 
stran, na čem ty se usnesou“. 
Na to reagovali zástupci komunistů, 
národních socialistů, českosloven-
ských legionářů a válečných poško-
zenců, že mají pověření svých stran, 
aby v komisi vystupovali „jen pro usku-
tečnění nějakého humánního podniku 
a nikoliv pro vystavení kamenného 
pomníku, jenž má více méně cenu jen 
časovou“. 
Tím v podstatě jednání komise skončilo 
a byl odsouhlasen návrh Fr. Kellera ve 
věci „vyžádání zmocnění svých stran, 
s kterým by přišli do příští schůze“.
Další jednání bylo ustanoveno na 
středu 13. prosince 1922 v šest hodin 
večer v místnosti městského úřadu. 
Ta se však z nějakého důvodu ne-
uskutečnila a další jednání komise 
proběhlo až ve středu 10. ledna 1923 
v prostorách Okresní sociální péče. 
Po zahájení schůze se ke slovu přihlá-
sil Bohumír Veselý, zástupce městské 
rady a podal zprávu: „že ve staros-
tenském sboru okresu Kojetínské-
ho usneseno bylo, aby starostenský 
sbor přistoupil ku akci pro zbudování 
pomníku padlým, avšak s podmín-
kou, že se postaví chorobinec, a že 

akce se rozšíří na celý okres“ a „akci 
bude peněžitě podporovati“. A jak bylo 
uvedeno dřívějším usnesením, měli 
zástupci jednotlivých stran sdělit na 
tomto jednání k „jakému řešení otázky 
zbudování pomníku se přiklánějí, totiž 
má-li býti postaven kamenný pomník, 
aneb má-li býti památka padlých uctě-
na zbudováním nějakého humanitní-
ho podniku“. 
Předseda komise František Minářík 
sdělil, že strana agrární podporuje 
postavení pomníku. Stejně se vyslo-
vil František Peštuka za domovináře. 
Pánové Jež, Veselý, Pecha, Sehnal, 
Navrátil, Cholek a Toman tlumočili 
rozhodnutí svých organizací: „aby pa-
mátka padlých uctěna byla zbudová-
ním chudobince“. 
František Keller, který se doposud 
nevyjádřil, předložil písemné prohlá-
šení dárců finančních prostředků, že: 
„má býti zbudován pomník v kostele 
a k tomu účelu, aby byla dokončena 
sbírka, která byla svého času k tomu 
účelu podniknuta. Pomník má býti 
ovšem vysvěcen.“
Po tomto prohlášení Františka Kel-
lera došlo na schůzi k roztržce, a jak 
prohlásil Filip Jež: „že dle stylizace 
prohlášení jedná se o akci separatis-
tickou a že prohlášení není způsobilé, 
aby se o něm v komisi vůbec jednalo“. 
Komise však dále ve své diskusi pro-
jednávala písemné prohlášení předlo-
žené Františkem Kellerem, a posléze 
tuto záležitost uzavřela s tím, že stra-
na lidová navrhuje vystavení pomní-
ku, avšak pouze v kostele, a sbírka 
od dárců může být použita pouze na 
tento účel. Takže nakonec tento návrh 
nebyl pro komisi přijatelný.
A jelikož se už všichni přítomní vyjád-
řili k problematice, jak svým osobním 
postojem, tak závazným doporuče-
ním svých stran, nastal čas k hlaso-
vání. Z celkového počtu jedenácti 
zástupců zvedli ruku pro vybudování 
pomníků pánové Keller, Peštuka a Mi-
nářík, ostatních sedm bylo pro zbudo-
vání chudobince. Andělín Sedláček, 
zástupce Okresní sociální péče, jak je 
v dokumentu uvedeno „nehlasoval“. 
Po sečtení  konstatoval předseda ko-
mise, že: „většinou hlasů (sedm proti 
třem) usneseno zbudovati chudobi-
nec“.
V následné diskusi se hovořilo o podo-
bě chudobince, že: „není třeba nijaké 
monumentální budovy, že stačí budo-

va menší, přízemní, kde by bylo umís-
těno 15 až 30 osob, také není třeba 
pomýšleti na větší počet ošetřovatelů, 
poněvadž ošetřovanci obstarají si ob-
sluhu navzájem sami“. Dále bylo řeče-
no, že chudobinec by se mohl stavět 
s ostatními budovami, které obec hod-
lá v dohledné době zbudovat. 
A protože již bylo velevážené komi-
si ve věci pomníku jasno: „usnáší 
se sedmi proti třem hlasům, aby byl 
v místě postaven místní chudobinec 
za financování obce. V budově chu-
dobince budiž vhodným způsobem 
(pamětní deska atp.) dokumentováno, 
že chudobinec postaven jest na uctě-
ní památky ve světové válce padlých 
vojínů“. Návrh byl přijat a schůze byla 
ukončena.
A proč to všechno píši? Vrátím se na 
začátek mého článku. Za Velké války 
zahynulo na různých bojištích okolo 
stovky kojetínských občanů. Dodnes, 
a bude tomu už skoro 100 let, nemá 
město ani pomník, ani chudobinec, 
ani chorobinec, ani pamětní desku, 
ani památník v kostele. Jen ten vě-
kem poničený symbolický hrob s pla-
čící matkou (či vdovou bez tváře), 
který má připomenout ty chvíle, kdy 
se příbuzní padlých vojáků dozvědě-
li, že jejich nejbližší se už domů nikdy 
nevrátí. A mnozí nakonec ani nezjistili, 
kde jejich blízcí zemřeli nebo byli vů-
bec pohřbeni.
Chtěl bych tímto článkem vyvolat dis-
kusi na téma vztah k našim zemřelým 
předkům ve válce, kteří byť byli obča-
ny Rakousko-Uherska, přesto svým 
způsobem v dané době bojovali za 
svou vlast, v našem případě za Mo-
ravu. Po válce byly přednostně z poli-
tických důvodů vyzdvihovány zásluhy 
legionářů, což trvá dodnes, ale i tzv. 
nelegionáři si zaslouží stejnou mírou 
naši úctu a uznání. A projevem této 
úcty by bylo zřízení památníku nebo 
pomníku ke 100. výročí vypuknutí Vel-
ké války.
Byl bych velmi rád, kdyby městské 
zastupitelstvo v Kojetíně projednalo 
na některém ze svých zasedání tristní 
stav symbolického hrobu vojáků pad-
lých ve Velké válce. Zároveň vyzývám 
ty, kteří k uvedené problematice mají 
vztah či názor vedoucí snad k řešení 
tvorby důstojného památníku na pad-
lé, nechť se mi ozvou. 

(Miloš Krybus, pravnuk Františka 
Kellera, m.krybus@seznam.cz)

Došlo do redakce
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Prodejní adventní výstava
KERAMIKA IVANY BĚLAŘOVÉ

a
RUČNĚ MALOVANÉ HEDVÁBNÉ

šÁTKY A šÁLY JITKY KLÁSKOVÉ
Otevřeno do 16. prosince 2012

Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
po - pá 9 - 11 a 12 - 17 hodin

Kam za kulturou

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

Adventní výstava
BETLÉMY

Výstava otevřena 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. 2012:
9 - 11 a 12 - 17 hodin

Mikulášská nadílka dětem přímo u vás doma
- domluvte si návštěvu a přijde k vám
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 - 18.00 hodin
K tanci a poslechu zahraje

Karel Caha a Olga Nováková z Přerova
Sokolovna Kojetín, vstup: 60 Kč

Adventní čas
VÁNOČNÍ KONCERT ZUš KOJETÍN

čtvrtek 13. prosince 2012 - 18.00 hodin
Účinkují: Učitelé a žáci ZUŠ Kojetín

Hosté: prof. Tomáš Víšek AMU Praha - klavír
Možnost občerstvení, vstup volný

sál Sokolovny Kojetín

4. DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ
NESEĎTE DOMA - SEĎTE V DIVADLE!!!

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

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...
Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč

Adventní čas
VÁNOČNÍ KONCERT

PĚVECKÉHO SOUBORU CANTAS
„Ten vánoční čas...“

úterý 18. prosince 2012 - 18.00 hodin
Hosté: Smíšený pěvecký sbor Šternberk

- vede tomáš nikl
Cantas vede Zuzana Zifčáková

diriguje: Renáta Vozková
Kytara: Filip Zubík, housle: Lubomír Krobot

Sokolovna Kojetín, vstup volný

Vánoce, Vánoce přicházejí
3. VÁNOČNÍ JARMARK

V KOJETÍNĚ
NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ
neděle 16. prosince 2012 od 9.00 hodin

Prodej kaprů, vánočních stromků, domácí zabijačka 
(Řeznictví na rohu - Tyršova 29), med, medovina, 

drátkování, punč, keramika, svíčky, vánoční ozdoby, 
trdelníky, cukroví, sýry...

Masarykovo náměstí Kojetín

Kapela IQ Opice uvádí
OPIČÍ šTĚPÁNSKÝ GULÁš 7.
s křtem svého prvního alba
úterý 25. prosince 2012 - 18.00 hodin

Zahrají: PEŤA MALÝ (legenda kojetínského folku)
SAGE (alternative / Kojetín, Kroměříž)
STO CHUTÍ (alternative / Prostějov)

IQ OPICE (crossover / Kojetín)
DARK GAMBALLE (crossover / Vyškov)

 NEJSME Z KOJETÍNA (rap - alternative / Chropyně) 
BUMBRLÍCI Z POMERANČOVÉ ZAHRADY

(funk - rock / Přerov)
Sokolovna Kojetín

Adventní čas
MIKULÁšSKÉ VYHRÁVANÍ

s žáky ZUš Kojetín
pondělí 3. prosince 2012 - 17.00 hodin

Účinkují: Žáci a učitelé
Základní umělecké školy Kojetín

sál Sokolovny Kojetín, vstup volný

Prodejní výstava nejen pro děti
ČESKÉ HRAČKY

NOE - LIPNÍK N. B.
Výstava prodloužena do 16. prosince 2012
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

po - pá 9 - 11 a 12 - 17 hodin
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Pionýrská skupina Kojetín a MěKS Kojetín

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

LEDOVÁ PRAHA 2013
1. - 3. února 2013

O tomto víkendu budou pro děti zdarma nebo za symbolické vstupné zpřístupněny pražské památky  
a muzea, ale také bobová dráha, Žižkovská televizní věž a aquapalác Praha (dále pak Pražský hrad,  
Muzeum policie, Poštovní muzeum, národní technické muzeum, národní galerie, Muzeum hlavního 

města Prahy, botanická zahrada, Muzeum voskových figurín, ZOO Praha).
Pro děti (děti ve věku 10 - 16 let), které se v období pololetních prázdnin chtějí pobavit  

a také rozšířit své vědomosti o kulturních památkách Prahy.

- ubytování:  na ZŠ v Praze - vzít s sebou karimatku  
a spací pytel,

- doprava: děti budou mít na tento víkend zlevněnou 
jízdenku na MHD za 80 Kč,

- strava: snídaně a večeře si budeme  připravovat 
sami. V sobotu je zajištěn teplý oběd,

- pitný režim: po celý víkend,
- odjezd: v pátek ráno 1. února 2013 z železniční 

stanice Kojetín,
- příjezd: v neděli 3. února 2013 (večer) do Kojetína,
- s sebou: spací pytel, karimatku, hrnek nejlépe
   plecháček, plavky, teplé oblečení, malý batůžek,
   hygienické potřeby, pevnou a teplou obuv, přezůvky, 

svačinu na pátek, kapesné cca 200 - 300 Kč,

- cena za víkend: 1 200 Kč 
(doprava 500 Kč, ubytování (dvě noci) - 200 Kč, 
MHD 80 Kč, strava 260 Kč, vstupné: Technické
muzeum 60 Kč, ostatní vstupné 100 Kč).
Do Aquapaláce Praha v případě zájmu samostatné 
vstupné 100 Kč/2 hodiny.

- informace: Marek Štětkář tel. 777 709 432
nebo na: www.ledovapraha.cz

- přihlášky: od 10. 12. 2012 na Informacích Vzdě-
lávacího a informačního centra, Masarykovo nám. 8  
Kojetín, nebo u Marka Štětkáře,Olomoucká 353,
752 01 Kojetín, m.stetkar@seznam.cz

akce je pořádána za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Počet míst je omezen!

Inzerce

Děkujeme pracovníkům Městského kulturního střediska Kojetín a panu Františku Rieglovi 
za uspořádání výstavy k úloze a postojů Dr. Edvarda Beneše v kritických dnech existence ČSR. 

Edvard Beneš dokazuje, že není vždycky možno se chápat zbraní, ale je možno, 
ale i nutno zůstat rezistentní, hájit svou pravdu, nezaprodat své svědomí. Svým zápasem za svobodu, 

za demokracii a humanitu, za Masarykův odkaz nás této rezistenci učí.
Vít Příkaský, člen Historicko-dokumentační komise ÚV ČSBS 

Poděkování
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Centrum sociálních služeb informuje

Vzdělávání 
pracovníků 
CSS Kojetín, p. o.

Rádi bychom touto cestou informo-
vali všechny čtenáře Kojetínského 
zpravodaje, že se nám podařilo 
v letošním roce získat již podruhé 
finanční prostředky z Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost na vzdělávání zaměstnanců 
naší organizace.
První vzdělávací kurz nesl název 

Slavnostní předání 
kulturní místnosti 
na DPS St. Masara

Pondělí 5. listopadu 2012 mělo pro 
obyvatele Domu s pečovatelskou 
službou na ulici St. Masara 1355 tak 
trochu slavnostní nádech. Do tohoto 
data to byl jediný dům s pečovatel-
skou službou v Kojetíně, který do-
sud neměl kulturní místnost, kterou 
by mohli jeho obyvatelé využívat ke 
společnému scházení se a trávení 
volného času jako tomu je na všech 
ostatních DPS.
Díky dobrému nápadu ředitelky 
Blanky Laboňové, finančních pro-
středků, které na vybudování uvolni-
lo Město Kojetín ze svého rozpočtu, 
a s přispěním zručnosti a šikovnosti 
pracovníků firmy, která rekonstrukci 
prováděla, se dobré dílo podařilo. 
Bývalou „kolárnu“, kterou nyní na-
hradil přístřešek na úschovu kol ve 
dvorním traktu zmiňovaného DPS, 

Den otevřených dveří
Naše organizace uspořádala v pon-
dělí 12. listopadu 2012 Den otevře-
ných dveří na všech Domech s pe-
čovatelskou službou, které se na-
chází na území města Kojetína.
Pro návštěvníky, kterých bylo bez-
mála dvacet, byly připraveny k na-
hlédnutí kulturní místnosti, interne-
tové místnosti, zázemí pečovatelek, 
místnost pro poskytování osobní 
hygieny a někteří obyvatelé DPS 
byli ochotni nechat nahlédnout i pří-
mo do svých bytů. K dispozici byly 
veškeré informační materiály a za-

byste v dnešní útulné místnosti už 
jen těžko hledali.
Tamní obyvatelé, kteří se v počtu 
sedmi osob slavnostního otevření  
a předání kulturní místnosti zúčast-
nili, byli nadšení a neskrývali radost 
z toho, že konečně i oni mají tu 
svou „kulturku“, kde si mohou zajít 
popovídat, zahrát si společenské 
hry, vypít si své odpolední kafíčko,  
a kde se s nimi budou moci setká-
vat v průběhu celého roku i pracov-
níci CSS Kojetín např. při trénincích 
paměti (což jsme si společně hned 
v den předávání vyzkoušeli a hodně 
se při tom nasmáli), výrobě různých 
papírových drobností pro radost, či 

(nyní aktuálně) při vytváření vánoč-
ních ozdob, kterými si budou moci 
ozdobit své domovy.
Přejme jim, aby se spolu mohli čas-
to a ve zdraví setkávat a předávat si 
optimismus a dobrou náladu. 

Andrea Hrdličková

Poděkování

Chtěli bychom touto cestou po-
děkovat všem našim příznivcům, 
sponzorům a kolegům, se kterými 
jsme měli možnost po celý rok 2012 
spolupracovat. Jsme rádi, že nás 
podporovali ve  snažení poskytnout 
našim klientům péči na odborné 
úrovni a v co nejvyšší kvalitě. Bu-
deme rádi, když nám svou přízeň 
zachovají i v následujících letech.
Děkujeme.

Blanka Laboňová
ředitelka CSS Kojetín, p. o.

městnanci CSS Kojetín byli připra-
veni odpovídat na zvídavé otázky 
návštěvníků.
Doufáme, že se všem zájemcům 
o prohlídku u nás líbilo. 

Andrea Hrdličková

Aktivní stárnutí a druhý proběhne 
na téma Aktivizační a manipulační 
techniky.
Cílem vzdělávání zaměstnanců or-
ganizace je prohlubování a rozši-
řování odborných znalostí a dosa-
vadních zkušeností při přímé práci 
s klientem. Součástí kurzů jsou  
i nácviky praktických dovedností.

Blanka Laboňová
ředitelka CSS Kojetín, p. o.

Až zazvoní zvoneček, 
rozsvítí se vánoční stromeček,
malé i velké dárky rozbalte si 

a hlavně na všechny 
blízké vzpomeňte si.

Pak vykročte rovným krokem 
za tím šťastným 

a veselým novým rokem!

  Příjemné prožití 
  vánočních svátků

 přejí zaměstnanci CSS Kojetín.
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Charita Kojetín

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

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013
V Kojetíně a okolních vesnicích vyjdou králové do ulic 

a zazvoní u vašich dveří

V SOBOTU 5. LEDNA 2013
Otevřete prosím svá srdce a přispějte tak těm, 

kteří se bez vaší pomoci neobejdou
Každý vedoucí skupinky je vybaven průkazkou a zapečetěnou pokladničkou

3. - 20. 12. 2012
v Domě sv. Josefa

Zveme všechny občany na
Vánoční minijarmark

Přijďte se podívat na prodejní 
výstavu výrobků uživatelů 

a pracovníků celé Charity Kojetín! 
Udělejte radost sobě 

i svým blízkým.
 

pondělí 10. 12. 2012 - od 9 hodin
Srdečně vás zveme 

na další přednášku z cyklu 
„Rok víry“

 tentokrát s adventním zabarvením
 Přednáší P. Pavel Ryšavý 

Vánoční dílna
  Vánoční svícny a dekorace 

úterý 11. 12. 2012 - od 9 hodin 
středa 12. 12. 2012 - od 9 hodin 

- z chvojí, sušených plodů 
a jiných přírodnin

Zpráva o využití 
peněz z tříkrálové
sbírky 2012
Na počátku roku 2012 proběhl 
v celé České republice další ročník 
Tříkrálové sbírky. Tato sbírka má 
mnohaletou tradici a pevně stano-
vený klíč, podle kterého jsou vyko-
ledované peníze rozdělovány: 58 % 
z vybrané částky a výtěžek z DMS 
se vrátí zpět na projekty místních 
Charit, do nouzového fondu se od-
vádí 2 %, do krizového fondu 5 %, 
na projekty diecézního střediska 
putuje 15 %, projekty pomoci do za-
hraničí jsou dotovány 10 %, na pro-
jekty sekretariátu CHČR je určeno 
5 % a režie spojené s pořádáním 
sbírky činí 5 %.
V Kojetíně a okolních obcích se při 
Tříkrálové sbírce, která se uskuteč-
nila 7. ledna 2012,  vybralo celkem 
97.930 Kč.  Částku 57.581,36 Kč, 
která se Charitě Kojetín vrátila zpět 
a s níž jsme mohli disponovat, jsme 
rozdělili následujícím způsobem: 
- na vstupní kamerový systém 
v Azylovém domě pro matky s dět-

mi v tísni jsme vyčlenili částku 
19.000 Kč,
- na výměnu dvou oken v klubov-
ně pro děti byla ponechaná částka 
29.801,36 Kč,
- pro přímou pomoc potřebným, kte-
ří se na nás obracejí v nouzi, jsme 
použili částku 8.780 Kč.  
Touto cestou bych chtěla ještě jed-
nou poděkovat nejen jménem naší 
Charity, ale určitě především také 
jménem těch, kterým jsme těmito 
penězi pomohli, za to, že jste na 
naši výzvu uslyšeli, a přispěli tak na 
dobrou věc. 
Současně vás všechny prosím 
o pomoc při organizování sbírky 
roku 2013. Potěší nás, když bude-

te mít chuť a čas strávit s námi so-
botní dopoledne dne 5. ledna 2013  
a vyrazit s našimi koledníky do ulic. 
Každá vaše pomoc je vítána, dob-
rých lidí není nikdy dost. 
Pokud byste vy nebo vaše děti chtěli 
na naši výzvu  reagovat, ozvěte se 
nám nebo za námi rovnou přijďte, 
budete vítáni. 
Jménem Charity Kojetín a všech je-
jích zaměstnanců bych vám chtěla 
popřát krásné a požehnané svátky 
vánoční prožité v kruhu svých nej-
bližších a úspěšný rok 2013. 
Kontakt: Charita Kojetín, Kroměříž-
ská 198, telefon 581 761 828

Helena Gračková
ředitelka Charity Kojetín

            DůM SVatéHO JOSeFa - CentRuM DenníCH SLuŽeb PRO SenIORy

PROGRaM na MěSíC PROSIneC 2012 PRO VŠeCHny SenIORy KOJetína a OKOLí

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

Na všechny programy je možné po předběžné domluvě  zajistit dovoz charitním automobilem. 

pátek 14. 12. 2012 - od 9 hodin
pondělí 17. 12. 2012 - od 9 hodin

- z motaného papírového proutí

úterý 18. 12. 2012 - od 9 do 12 hodin 
Zveme všechny občany 

na Masarykovo náměstí v Kojetíně
na společnou akci Charity Kojetín, 

dětí ZŠ a MŠ Kojetín
„Vánoční  koledování u betléma“

Přijďte spoluvytvářet příjemnou 
předvánoční atmosféru a společně 
se svými dětmi a vnoučaty prožívat 

radostné očekávání.
Koledování je spojeno 

s prodejní výstavou výrobků 
uživatelů Charity, které 

jsou vhodné jako drobné dárky 
pod stromeček.

Betlémské postavy v životní 
velikosti byly vyrobeny uživateli 
a pracovníky Domu sv. Josefa - 

Centra denních služeb pro seniory.

čtvrtek 20. 12. 2012 - od 9 hodin
Mše svatá

v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie za Charitu Kojetín,
její pracovníky i uživatele.

čtvrtek 20. 12. 2012 - od 10.30 hodin
Zveme všechny seniory na

Předvánoční posezení
v Domě sv. Josefa

Svým vystoupením vás potěší děti 
z MŠ sv. Josefa, ochutnáte vzorky 

vánočního cukroví a všichni
odejdete obdarováni

malým dárkem.

Pracovnice Domu sv. Josefa 
přejí všem spoluobčanům

- malým i velkým, aby při prožívání 
vánočního tajemství pocítili 

hluboko v srdci radost, 
pokoj a velikou naději pro sebe 

i pro celý svět.
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Církev Československá husitská
náboženská obec CČSH Kojetín a tovačov 

2. 12. 2012 (neděle sv. Mikuláše)
 adventní bohoslužby ve Skalce

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

2. 12., 9. 12. a 16. 12. a 23.12. 2012 (neděle)
 adventní bohoslužby v Kojetíně

od 10.00 hodin v Husově sboru

  3. 12., 10. 12. a 17. 12. a 31.12.* 2012 (pondělí)
Duchovní výchova

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

4. 12., 11. 12. a 18. 12. 2012 (úterý)
Duchovní výchova

od 13.40 hodin v ZŠ náměstí Míru (7. A - uč. HV1)

5. 12., 12. 12. a 19. 12. 2012 (středa)
Modlitby a zpěvy z taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

6. 12., 13. 12. a 20. 12. 2012 (čtvrtek)
biblická hodina v Kojetíně

od 16.00 hodin na faře

PROGRaM SetKání V PROSInCI 2012
v čase adventu a svátků vánočních

16. 12. 2012 (neděle)
adventní bohoslužby v Polkovicích
od 8.15 hodin (obřadní síň Obecního úřadu)

24. 12. 2012 - Štědrý den (pondělí)
 Půlnoční bohoslužby v Kojetíně

od 22.00 hodin v Husově sboru

26. 12. 2012 (boží hod vánoční, Sv. Štěpána)
Sváteční bohoslužby ve Skalce

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

26. 12. 2012 (středa)
Modlitby a zpěvy z taizé s večerní meditací

od 18.00 hodin v Husově sboru

30. 12. 2012 (neděle)
 bohoslužby v Kojetíně

od 10.00 hodin v Husově sboru

* - duchovní výchova na faře (sk. ZŠ Sladovní ul.) 
od 12.45 hod.

„Setbě se bude dařit, réva vydá své ovoce, země vydá úrodu a nebe vydá rosu. To všechno dám pozůstatku 
tohoto lidu za dědictví. Jako jste byli mezi národy kletbou, dome judský a dome izraelský, tak také budete 

požehnáním, až vás zachráním. Nebojte se a vzchopte se!“ Zachariáš 8,12-13

Anděl jim řekl: „Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově 
narodil Spasitel - váš Mesiáš a Pán. Lukáš 2,10-11

„Všem čtenářům, členům, 
příznivcům a sympatizantům 

srdečně přejeme příjemné
a požehnané vánoční svátky 

a šťastný nový rok L.P. 2013.“

V době konání obřadů a setkání jsou prostory 
Husova sboru (synagogy) plně otevřeny veřejnosti.  
Pokud máte zájem o prohlídku sboru s výkladem, 

kontaktujte předem farní úřad či VIC Kojetín.
Podrobnější informace a aktuální data setkání 
i mnoho dalšího najdete na našich webových 

stránkách: 
http://ccshkojetin.wz.cz/ 

nebo http://www.ccshkojetin.ic.cz/

TJ Slavoj Kojetín oddíl kopané srdečně zve na 

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

v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín.

K tanci a poslechu hraje DeTo.
Občerstvení zajištěno! Vstupné 60 Kč.

         Srdečně zvou fotbalisté

SPOLEČENSKÝ SPORTOVNÍ VEČÍREK 
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Ze sportu
Jubilejní 10. ročník 
Velké ceny Sparty

O víkendu 29. - 30. září 2012 se kojetínští kanoisté 
a kajakáři vydali na cestu do Prahy, kde se zúčastnili 
silně obsazeného Memoriálu Karla Máši - Velké ceny 
Sparty. Jedná se o poslední velký závod sezóny, kde 
konkurence bývá dosti veliká.
V sobotu byly na pořadu dne jízdy na 200m, na Vltavě 
se do finálových jízd probojovali: 

kategorie                      umístění      jméno
MK1 benjamínci (r. 2001): 1.  David Pechar
MK1 benjamínci (r. 2002): 1. Ondřej Zendulka
MK1 benjamínci (r. 2003): 5.  Jiří Novotný
MK1 benjamínky (r. 2001): 5.  Anna Hrabalová
MK1 benjamínky (r. 2003): 1.  Lucie Večerková
 2.  Markéta Úlehlová
C1 juniorky: 1.  Nikola Malá

Ostatní z početné kojetínské výpravy skončili buď 
v rozjížďkách nebo mezijízdách - Eliška Jurečková, 
Veronika Zemanová, Antonín Hrabal, Jiří Minařík, Mi-
roslav Kapoun, Pavel Kapoun a Tomáš Kapoun.
Sobotní odpoledne bylo zpestřené autogramiádou 
bronzových olympioniků z LOH v Londýně 2012 v ka-
tegorii K4 na 1.000m (Daniel Havel, Lukáš Trefil, Josef 
Dostál, Jan Štěrba), 5. nejlepšími na LOH v Londýně 
2012 v kategorii C2 na 1.000m (Jaroslav Radoň a Fi-
lip Dvořák), vítězem z ME do 23 let v kategorii C na 
1.000m (Martin Fuksa) a 3. na ME do 23 let v kategorii 
C1 na 200m (Jana Ježová). Autogramiáda již probíha-
la za mírného deště, večerní ceremoniál a předávání 

medailí již proběhlo za vydatného lijáku. Kojetín získal 
pohár mj. pro nejmladšího účastníka závodů, kterým 
se stal Tomáš Kapoun (ročník 2007), který rozhodně 
nepatřil k těm nejslabším a porážel i starší borce.
Na večer se počasí mírně umoudřilo, takže se celá ko-
jetínská výprava mohla vydat do centra Prahy, podívat 
se na Karlův most a Pražský hrad.
V neděli se pak konal závod na 1 míli (cca 1.600m), 
jely se rovnou finálové jízdy, takže uvádíme kompletní 
výsledky:

kategorie                    umístění      jméno
MK1 benjamínci (r. 2001): 5. David Pechar
MK1 benjamínci (r. 2002): 2.  Ondřej Zendulka
 11. Jiří Minařík
MK1 benjamínci (r. 2003): 4.  Mira Kapoun
 5.  Jiří Novotný
MK1 benjamínci (r. 2004): 6.  Pavel Kapoun 
 12.  Tomáš Kapoun 
MK1 benjamínky (r. 2001): 5.  Anna Hrabalová
MK1 benjamínky (r. 2003): 1.  Markéta Úlehlová 
 2.  Lucie Večerková
 7.  Veronika Zemanová
 8.  Eliška Jurečková
C1 žačky: 1.  Nikola Malá
C1 žáci: 15.  Antonín Hrabal
K2 benjamínky: 5.  A. Hrabalová - M. Úlehlová
 16.  E. Jurečková - V. Zemanová
K2 benjamínci: 9.  O. Zendulka - D. Pechar
 27.  M. Kapoun - P. Kapoun
C2 žačky: 7.   N. Malá - A. M. Hrabalová

Ilona Kapounová

Hranický maraton

V sobotu 20. října 2012 se konaly poslední kanoistic-
ké závody letošní sezóny, a to v Hranicích. Kojetínské 
kanoisty - kluky a holky, čekal závod na trati dlouhé 

3km. Poté, co se 
rozplynula mlha 
téměř jak z pohád-
ky o Rákosníčkovi 
a začalo hřát 
sluníčko, nased-
li závodníci do 
svých lodí. Pro 
kojetínskou výpra-
vu - vlivem bacilů 

tentokrát ne tak 
početnou - se 
zařadily hranic-
ké závody k těm 
velmi úspěšným. 
Z devíti kojetín-
ských závodníků 
si jich osm došlo 
na stupně vítě-
zů pro medaile. 
Zlato pro Kojetín 
vybojovali: Ondra Zendulka, David Pechar, Jirka No-
votný, Pavel Kapoun a Lucie Večerková, stříbro přidali: 
Markéta Úlehlová, Miroslav Kapoun a Tomáš Kapoun. 
V celkovém pořadí klubů skončil ten kojetínský hned 
pod stupni vítězů, na čtvrtém místě.  Ilona Kapounová
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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,-

StaŇte Se FInanČníM PORaDCeM 
u neJVětŠí StaVební SPOřIteLny V ČR

Manažer obchodního týmu ČMSS
hledá finanční poradce pro region 

Kojetín

Radek Olivík, manažer obchodního týmu ČMSS
Kratochvílova 5, 750 02 Přerov,
mobil: 732 421 009, emai: radek.olivik@cmss-oz.cz

- Práce s klientským kmenem
- Nadstandardní finanční ohodnocení
- Možnost flexibilního plánování činnosti a času
- Kvalitní zaškolení
- Profesionální růst
- Seberealizace a vzdělávání

Pokud Vás zaujala kariéra finančního poradce ČMSS, 
domluvte si s námi termín osobního pohovoru 

na telefonním čísle 732 421 009

CentRuM tRaDIČníHO byDLení 
S KaVáRnOu

Kuchyně a nábytek na míru * Podlahové krytiny * textilie 
metráž * Závěsy * Repliky porcelánových a bakelitových 

vypínačů a svítidel * Doplňky do domácnost * Dárky

Prodejní doba - ZIMA:
pondělí - pátek: 11 - 18 hodin, sobota:  9 -12 hodin, 

neděle: 13 - 18 hodin

Nové rozšířené prostory kavárny 
spojené s centrem tradičního bydlení

KONCERT DALE B. WILLIAMS 
- Každou první sobotu v měsíci - více informací u obsluhy. 

Pro koncert otevřeno vždy od 18 do 24 hodin

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA MENŠÍ UZAVŘENÉ 
SPOLEČNOSTI, OSLAVY, POHŘBY. ZAJIŠŤUJEME 

OBČERSTVENÍ VČETNĚ TEPLÉ KUCHYNĚ. PŘIJÍMÁME 
OBJEDNÁVKY NA VÁNOČNÍ CUKROVÍ A MINIZÁKUSKY. 

26. 12. 2012 -  Štěpánské punčování: 13 - 24 hodin
Přijďte se pochlubit novou šálou od Ježíška!

Pro malé koledníky sladkosti za koledu.
31. 12. 2012 Silvestrovský večer: 19 - 2 hodiny

Přijímáme rezervace na Silvestra. Živá hudba s Dalem.
Místenka, občerstvení, přípitek: 250 Kč

Vánoční prázdniny: Zavřeno od 23. 12. 2012 do 6. 1. 2013.
Mimo výše uvedené dva termíny.

Děkujeme všem zákazníkům za mimořádnou podporu v roce 2012.
 Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků. 

Přijďte si osladit život i v roce příštím! 

Café Velšská Ambasáda, Masarykovo nám. 14, Kojetín. 
Tel.: 607 712 432

Nabízím k pronájmu 
nebytové prostory za účelem 

podnikání 
na náměstí v Kojetíně

 (bývalá prodejna Elektro).

Bližší informace na tel.: 736 465 405 
nebo ve Fotoateliéru. 

vás srdečně zve k vánočním nákupům 
do své prodejny na Masarykově náměstí 

č. 12 v Kojetíně 

v prodejní době:
 pracovní dny: 8.30 až 18.00 hodin
 soboty: 8.00 až 11.00 hodin

Stříbrná neděle: 16. prosince 2012 
od 8.00 do 15.00 hodin 

(Vánoční jarmark)

Zlatá neděle - Štědrý den: 24. prosince 2012:
8.00 až 12.00 hodin

Nově v prodeji dárkové poukazy!

Těšíme se na vaši návštěvu! 

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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Dne 29. září 2012 by se dožila 100 let a 30. listopadu 2012 tomu bylo 23 let, 
co zemřela naše babička a maminka 

paní Růžena Večerková, rozená Charuzová 
Stále vzpomíná dcera Zdeňka s rodinou.

Dne 9. listopadu 2012 tomu byly 2 roky, co zemřel 
a 4. února 2013 by se dožil 78 let náš bratr 

pan Vladimír Charuza 
Stále vzpomínají sestry Zdeňka a Růža s rodinami.

Dne 7. ledna 2013 to bude 24 let co zemřel 
a 9. února 2013 by se dožil 73 let náš bratr 

pan antonín Večerka
Stále vzpomínají sestry Zdeňka a Růža s rodinami

Vzpomínky

Kalendář 
Mikroregionu Střední Haná

pro rok 2013
můžete zakoupit na Informacích

Vzdělávacího a informačního centra, 
Masarykovo nám. 8, Kojetín 

 Cena: 30 Kč



Blahopřejeme!
V sobotu 24. listopadu 2012 byly slavnostně přivítány 

do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Foto: J. Večeřová
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Hana Svačinová. Redakční rada: Bc. Alena Židlíková, Mgr. Olga Odehnalová, PhDr. František Řezáč, Ing. Jiří Šírek. Vychází vždy 1. týden  
v měsíci. Cena: 10 Kč. Povoleno Ministerstvem kultury pod reg. č. E 12649/2000. Grafická úprava a sazba: MěKS Kojetín, tisk: Petr Brázda 
- vydavatelství Břeclav. Za podepsané články i zkratkou si zodpovídají autoři sami, uvedené názory nemusí být totožné s názory redakce. 

Vítání občánků

Vzpomínky

tereza Kochová

Sofie ella burdová natálie brabcová

Příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2013
hodně zdraví, životního optimismu a pohody

přeje MěKS Kojetín a Redakční rada Kojetínského zpravodaje

Dne 24. prosince 2012
vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí 

pana Ladislava Poláka
Prosíme, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi

Děkuje rodina Polákova.

 Vojtěch Lacko

Peter Fülep Jiří Smutek

 Patrik navrátilKristýna Kateřina 
Leflerová

Dne 30. prosince 2012 vzpomeneme smutné 8. výročí od úmrtí našeho tatínka

pana Františka Kraváčka
S láskou vzpomínají synové Jindřich a František s rodinami.

Dne 25. prosince 2012 vzpomeneme 13. výročí úmrtí naší maminky

paní Marie Kraváčkové
S láskou vzpomínají synové Jindřich a František s rodinami.


