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V roce 2011 byla po několika desítkách let obnovena 
v Kojetíně stará tradice - Vodění medvěda. Masopust-
ní průvod v čele s medvědem vyjde i letos v sobotu 
18. února 2012, od místní Sokolovny a zamíří do ulic 
Kojetína. Průvody masek nemají závazná pravidla. V na-
šem průvodu nebudou chybět masky tradiční, objeví se 
i masky moderní. 
Mezi tradiční masky patří: Medvěd (jedna z nejstarších 
masek, která by neměla chybět v žádném průvodu). Ženy 
a dívky z každého domu si s ním musejí zatancovat, od-
mítnout nelze. Ženy měly by při tanci vyskakovat vysoko, 
to aby jim narostl vysoký len a konopí. Medvědi se vždyc-
ky těší na oblíbený zvyk - popadnout některou z přihlíže-
jících dívek a žen a vyválet ji ve sněhu. Nenapadne-li 
v masopustních dnech sníh, bývají medvědi smutní, 
protože o tuto zábavu přišli. Medvědář (vodí medvě-
da). Naoko ho trestá za neposlušnost, mručení, skákání 
a vrážení do lidí. Klibna (také šiml, kobyla, koníček).  
K vytvoření této masky jsou zapotřebí dva muži, jeden dělá 
hlavu a přední nohy, druhý se opře o prvního a dělá hřbet 
a zadní nohy. Přes sebe mají přehozenou plachtu, hlava 
bývá vytvořena z plátna vycpaného senem. Žid (tato po-
stava nosívá na hlavě cylindr, obličej kryjí dlouhé vousy, 
přes rameno má přehozený ranec, oblečený je do dlou-
hého kabátu, na obličeji má plstěnou kuklu s dlouhým 
nosem). Židé vytvářejí v průvodu chaos, každému na po-
tkání dávají šňupnout a požadují za to peníze, kdo nedá, 
dostane ránu pytlem. Bába (chodí s Židem, většinou 
nosí v nůši na zádech dítě). Postavu báby tvoří člověk 
a nosí v nůši loutku. Slaměník (také Hřebenář, Slamák, 

Slaměný). Bývá oblečený do masky ze slámy, obvykle 
drží v jedné ruce rožeň, na který napichuje výslužku, 
v druhé bič. Laufr (chodívá od chalupy k chalupě zjistit, 
zda tam budou maškary vítány). Masopust (kostým je 
zhotoven ze spousty barevných odstřižků, na hlavě mívá 
barevnou čepici). Turek (jsou většinou čtyři, dva modří 
a dva červení, hodně tancují). Kominík (má na sobě ty-
pický kominický oděv a nosívá žebřík). Prohledává sporá-
ky, jestli tam hospodyně nezapomněla koláč, co najde, to 
zabaví, přihlížející maže sazemi na obličej. Smrt (je oble-
čena do bílého hábitu, na obličeji má strašidelnou masku 
a v ruce kosu). Další typické masky v průvodu jsou zví-
řecí postavy, masky v uniformách, hudebníci,  řemeslníci  
a další.
V rámci této akce by měla proběhnout u Řeznictví na 
rohu (Tyršova 29) pravá domácí zabijačka.
Průvod vyjde ze Sokolovny směrem Tyršova ulice - Ma-
sarykovo náměstí - náměstí Míru - Vyškovská - Tvorov-
ská - Bří. Šmejdovců - Sladovní - Polní - Olomoucká 
- Závodí - Podvalí - Kroměřížská - Nádražní - náměstí 
Republiky.
Večer ve 20 hodin proběhne Hasičský bál spojený 
s pochováváním basy, který se uskuteční v sále Vzdě-
lávacího a informačního centra na Masarykově náměstí 
v Kojetíně. Organizátoři bálu jsou místní členové sdruže-
ní dobrovolných hasičů. 
Kdo se chce připojit do průvodu, nechť se dostaví v mas-
ce v sobotu 18. února 2012 v 9 hodin do místní Sokolovny 
a může společně s námi zažít pravé masopustní veselí!

- svah -

vodění medvěda

18. 2. 2012
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 31. zasedání konaném dne 18. ledna 2012 

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

Ve zkratce

POZOR ZMĚNA 
ORDINAČNÍ DOBY

MUDr. Richard Kreml
Ortopedie

Adresa: Poliklinika 6. Května 
1373, 752 01 Kojetín

Telefon: 581 76 10 55, 
774 870 370

Ordinační hodiny:
úterý: 

15.00 - 17.30 hodin
čtvrtek: 

7.00 - 12.00 a 12.30 - 15.00 hodin

Pozn.: Po předchozím objednání!

- souhlasila s návrhem rozpočtu 
Města Kojetína na rok 2012, a to:

- příjmy 111.352,18 tis. Kč
- výdaje 113.338,95 tis. Kč
- financování 1.986,77 tis. Kč

- vzala na vědomí rozpočtový vý-
hled na roky 2013 a 2014,
- předloží návrh rozpočtu Města 
Kojetína na rok 2012 a rozpočto-
vý výhled na roky 2013 a 2014 ke 
schválení zastupitelstvu města dne 
31. 1. 2012,
- schválila uzavření Smlouvy o dodáv-
ce tepelné energie mezi společností 
Technis Kojetín, spol. s r. o. a Městem 
Kojetín, s účinností od 1. 1. 2012,
- schválila uzavření Smlouvy  
o obstarání a provozu hřbitova  
v částech Kojetín I - Město a Kojetíně 
III - Kovalovice mezi Městem Kojetín  
a společností Technis Kojetín, spol. 
s r. o. s účinností od 1. 1. 2012,
- nesouhlasila se zřízením věcné-
ho břemene k parcelám p. č. 656/2  
a 656/3 v k. ú. Kojetín,
- souhlasila s napojením vydra-

žených garáží na stávající elek-
trorozvody městských nemovitostí 
v objektu polikliniky, s tím že zřízení 
svých odběrných míst na užívání 
garáží si zabezpečí vlastníci a to na 
své vlastní náklady,
- souhlasila se zveřejněním zámě-
ru pronájmu pozemků, o výměře 
1,5659 ha, v členění orná půda, trav-
ní porost v k. ú. Popůvky u Kojetína, 
Agrodružstvu Postoupky, za účelem 
zemědělského  obhospodařován,
- souhlasila se zveřejněním záměru 
pronájmu pozemku parc. č. 1333/2, 
orná půda, o  výměře 266 m2,  
v k. ú. Kojetín, za účelem využití 
jako zahrádku pro pěstování zeleni-
ny a květin,
- souhlasila se zveřejněním záměru 
pronájmu nebytových prostor - míst-
nost cca 23 m2 v objektu polikliniky 
za účelem provozování činnosti 
KOSMETIKA,
- udělila souhlas Centru sociálních 
služeb Kojetín k uzavření smlouvy  
o dlouhodobém podnájmu jedné 

místnosti na DPS 6. května, dle žá-
dosti ředitelky,
- vzala na vědomí informaci o čin-
nosti jednotek sboru dobrovolných 
hasičů, zřizovaných Městem Kojetí-
nem, v roce 2011,
- schválila uzavření smlouvy o po-
skytnutí dotace na individuální pro-
jekt z Regionálního operačního pro-
gramu regionu soudržnosti Střední 
Morava na projekt „Rekonstrukce 
místních komunikací v Kojetíně  
- 2. etapa“ mezi Městem Kojetín  
a Regionální radou regionu soudrž-
nosti Střední Morava ve výši dotace 
17 417.758,07 Kč,
- vzala na vědomí kalkulaci cen 
stravného ve Školní jídelně Kojetín, 
příspěvkové organizaci, s účinností 
od 1. 1. 2012,
- vzala na vědomí  Výroční zprávu  
o poskytování informací Městem 
Kojetínem za rok 2011, dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném pří-
stupu k  informacím, ve znění poz-
dějších předpisů.                Jiří Šírek

- Dne 19. prosince 2011 byl na 
prostranství před poliklinikou slav-
nostně otevřen heliport - plocha 
pro přistávání vrtulníků záchranné 
služby. Výstavbu hradil Olomoucký 
kraj, město Kojetín spolupracovalo 
při realizaci a bude se starat nadále  
o provozuschopnost a funkčnost 
celého zařízení. To obnáší mimo 
vlastní plochu také vybavení pro 
možnost nočního přistávání, tedy 
reflektory, světelný maják a větrný 
rukávec. Kojetín se tak přiřadil ke 
třem městům v našem kraji, kde je 
podobná plocha k dispozici, časem 
by jich mělo být vybudováno osm. 
Smyslem je efektivnější zasahová-
ní zdravotnické záchranné služby 
v místě, kde není lékařská pohoto-
vost a dojezd sanitek je v řádu de-
sítek minut. Na tomto místě bych 
chtěl poděkovat Olomouckému kraji 
a jmenovitě náměstkovi hejtmana 
Michalu Fischerovi (ČSSD) za vý-
bornou spolupráci a realizaci této 
dobré myšlenky, kterou se podařilo 
dotáhnout do zdárného konce.
- Dne 11. ledna 2012 jsem jednal 
s náměstkem hejtmana Olomoucké-

ho kraje Pavlem Sekaninou (ODS) 
o dalším vývoji na úseku školství, 
především ve vztahu k připravované 
školské reformě. Ta bude mít dopa-
dy i na kojetínské školy, a to jednak 
v oblasti financování, personálních 
záležitostí apod., ať už je jejich zři-
zovatelem Olomoucký kraj či Město 
Kojetín. Náměstek Sekanina navští-
ví naše město při příležitosti jednání 
na gymnáziu 8. února 2012. 
- Mikroregion Střední Haná se tradič-
ně prezentoval na veletrhu cestovní-
ho ruchu Regiontour v Brně v rámci 
expozice Olomouckého kraje. 
- Při jednání s primátorem Přerova 
Jiřím Lajtochem a zástupci Zlínské-
ho kraje jsme se dohodli na nutnosti 
spojit Olomoucký a Zlínský kraj další 
cyklostezkou, která by vedla z Koje-
tína do Bezměrova a k této realizaci 
využít dotační programy.
- Z nadějně vyhlížející možnosti vy-
budovat v Kojetíně na volné ploše 
po cukrovaru obří logistické centrum 
bohužel sešlo a investor si vybral 
jinou lokalitu. Záměrem bylo vytvo-
ření mohutného moderního záze-
mí, které by zaměstnávalo několik 

set lidí. Přes velkou snahu vedení 
města bohužel nebude realizováno. 
Pevně věřím, že je to jen zatím a že 
se časem tento areál podaří využít 
a podpořit zaměstnanost i rozvoj na-
šeho města.                        Jiří Šírek
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Informace pro občany 
Školní jídelna Kojetín 
informuje

Od 1. ledna 2012 došlo ve školní 
jídelně ke změně cen stravného,  
a to z důvodu:
- zvýšení DPH z 10% na 14 % při 
prodeji obědů do vlastních nádob,

- zvýšení DPH z 10% na 14% u po-
travin,

- zvýšení finančního limitu na nákup 
potravin vyhláškou č. 463/2011 
Sb., kterou se mění vyhláška  
č. 107/2005 Sb., o školním stra-
vování, ve znění vyhlášky č. 
107/2008 Sb. 

Vzhledem k výše uvedenému bylo 

nutné zvednout cenu potravin  
u žáků i dospělých a současně 
DPH při prodeji obědů do vlastních 
nádob. Jedná se o částky:
- 2 Kč za cenu potravin u obědů, 
- 1 Kč za cenu potravin u svačin  
 a přesnídávek pro děti MŠ,

- 2 Kč za DPH při prodeji obědů do 
vlastních nádob.

Bližší informace na
             www.kojetin.cz/sj
Rádi bychom pro vás rozšířili mož-
nost nákupu stravenek, proto do-
chází i ke změně prodejní doby 
stravenek: 
- pondělí, středa, pátek:
  6.30 - 9.00   a 11.00 - 15.00 hodin,
- úterý, čtvrtek: 11.00 - 13.30 hodin,

- polední přestávka každý den:
  12.00 - 12.30 hodin
Současně bych vás chtěla informo-
vat o záměru upravit výdejnu v pří-
zemí pro cizí strávníky (zaměstnan-
ci příspěvkových organizací, učite-
lé, zaměstnance města a místních 
firem, pracovníky z polikliniky a ši-
rokou veřejnost) tak, abyste mohli 
strávit čas u oběda v klidném, neku-
řáckém a kulturním prostředí. Sou-
částí obědové pohody je samozřej-
mě chutná a pestrá strava, doplněná  
o moučníky a saláty. Bližší informa-
ce o možnosti realizace tohoto zá-
měru vám včas podám.

Hana Rohová, 
ředitelka ŠJ

Došlo do redakce

A jak komunikujete 
s úřadem vy?

Existují skupiny obyvatel, pro které 
návštěva úřadu není jednoduchou 
záležitostí. Obecní či městský úřad 
je sice většinou umístěn v dosahu 
bydliště návštěvníka, je bezbarié-
rový, i vozíčkář se v něm dokáže 
pohybovat. Přesto může být pro 
člověka se zdravotním postižením 
zdolání trasy mezi bydlištěm a úřa-
dem větší komplikací, než by se na 
první pohled zdálo, zvláště v zim-
ním období. Problémy nekončí ani 
na samotném úřadu - kolik úředníků 
dokáže komunikovat třeba s člově-
kem od narození neslyšícím, který 
má potíže s porozuměním psanému 
textu a jeho mateřským jazykem je 
znakový jazyk?
Ve spolupráci s občanským sdru-
žením APPN, které se, mimo jiné, 

věnuje zavádění moderních tech-
nologií do komunikace neslyšících, 
bylo právě s ohledem na potřeby 
zdravotně postižených přizpůso-
beno softwarové prostředí ONIF, 
umožňující online rozhovor úřední-
ka s občanem prostřednictvím in-
ternetového připojení, s vizuálním 
kontaktem a archivací záznamu  
z návštěvy.
„Projekt Virtuální úřad umožňuje, 
aby občan navštívil úředníka v jeho 
virtuální kanceláři na internetu. Oba 
se navzájem vidí a hovoří spolu, zá-
znam návštěvy lze následně uložit 
a dále s ním pracovat. Je možné 
přizvat k rozhovoru jednoduchým 
způsobem další úředníky. Neslyšící 
občan může využít online tlumočení 
do znakového jazyka, kdy se třetím 
virtuálním účastníkem návštěvy stá-
vá službu konající pracovník celore-
publikového online tlumočnického 
centra a simultánně překládá vzá-

jemný rozhovor úředníkovi do čes-
kého jazyka a neslyšícímu do zna-
kového jazyka,“ společně vysvětlují 
Marie Horáková, ředitelka APPN,  
o. s. a Jaroslav Čech, ředitel společ-
nosti, která software vyvinula.
V praxi to vypadá tak, že na webo-
vé stránce úřadu je umístěn grafic-
ky provedený příznak či logo, sig-
nalizující, zda úředník momentálně 
je či není online k dispozici. Občan 
na tento příznak jen klikne a dosta-
ne se do virtuálního prostředí onli-
ne kanceláře příslušného úředníka, 
požádá o vstup (tedy „zaťuká na 
dveře“) a po povolení vstupu (tedy 
po „vyzvání“) vstoupí. Ve virtuální 
kanceláři lze využít videorozho-
vor nebo chat. Občan komunikuje 
z pohodlí domova, prostřednic-
tvím počítače a internetu. Vítejte  
ve 21. století.  

Marie Horáková 
a Jaroslav Čech

Stoletý jubilant
Den 1. leden 2012 byl vstupem 
do nového roku, ale pro Františka 
Smažinku také vstupem do další-
ho století svého života. V tento den 
oslavil sto let od svého narození. 
Mezi gratulanty byli postupně ne-
jen členové rodiny (děti, vnouča-
ta, pravnoučata), ale také přátelé, 
známí a také starosta města Jiří 
Šírek, členové komise pro občan-
ské záležitosti Rady Města Kojetín 

a zástupci Centra sociálních slu-
žeb Kojetín.
František Smažinka se narodil  
1. ledna 1912 v rodině s dlouhole-
tou pokrývačskou tradicí, jako dru-
horozený. Na své dětství vzpomí-
ná jako na šťastné období svého 
života, i když bylo poznamenáno 
první světovou válkou. Tatínek byl 
v ruském zajetí a veškerá starost 
o rodinu spočívala na mamince, 

které pomáhali oba synové, star-
ší Jindřich i mladší František. Ze 
školy si odnesl lásku ke knihám, 
která ho po celý život neopustila. 
Je pyšný na svoji knihovnu, kterou 
s láskou opatruje. Pokud mu to 
zdravotní sytav dovolil, byl pilným 
čtenářem. Vyučil se pokrývačem  
a své řemeslo vykonával po celý 
aktivní život.
Do života Františka Smažinky za-
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Galerie čestných občanů města Kojetín od roku 1861 - 1. část

František 
Palacký
(„Otec náro-
da“)

Český spi-
sovatel, his-
torik, politik, 
o rgan izá to r 
českého po-
litického ži-

vota, vůdčí osobnost českého 
národního obrození, zakladatel 
moderního českého dějepisectví.
Narodil se v Hodslavicích 14. 
června 1796. Jeho otec byl uči-
telem na místní škole. Studoval 
na evangelických školách v Tren-
číně a v Bratislavě. V letech 
1818 - 1823 působil jako vycho-
vatel ve šlechtických rodinách. 
V roce 1823 přišel do Prahy. Za-
pojil se do pražského vědecké-
ho a kulturního života, pracoval 
jako  archivář rodu Šternberků. 
Zapojil se do činnosti Společ-
nosti Vlasteneckého musea, za-

sloužil se o vydávání muzejních 
periodik (českých i německých).  
V roce 1829 byl pověřen zpra-
cováním českých dějin, vydá-
val edici starých českých pa-
mátek „Český archiv“. V roce 
1838 byl jmenován stavovským 
historiografem, byl sekretářem 
„Královské české společnos-
ti nauk“. V období 1848 - 1876 
vydával monumentální dílo „Dě-
jiny národu českého v Čechách  
a v Moravě“.
V roce 1848 vstoupil do politiky, 
byl zvolen do Svatováclavského 
výboru, byl předsedou Slovanské-
ho sjezdu v Praze. Byl zvolen do 
říšského sněmu a byl také účast-
níkem Kroměřížského sněmu. 
V roce 1850 byl zvolen předsedou 
Sboru pro zřízení Národního diva-
dla v Praze. 
František Palacký byl uznávaným 
představitelem austroslavismu 
(sjednocení Slovanů v rámci fe-
deralizované rakouské říše). Spo-
lu s F. L. Riegrem stál v čele sta-
ročeského křídla národní strany.

V období absolutismu a pronásle-
dování byl pod policejním dohle-
dem. Do politiky znovu vstoupil 
v roce 1860, po zavedení ústav-
nosti. V roce 1861 byl zvolen do 
českého sněmu, začal vydávat 
české politické noviny Čas a Ná-
rodní listy. V roce 1868 položil zá-
kladní kámen Národního divadla.
Své názory na státoprávní uspo-
řádání v rámci Rakouska vyjádřil 
v roce 1865 ve spisu „Idea státu 
rakouského“.
V roce 1872 po ztroskotání snah  
o uznání státního celku zemí Ko-
runy české se vzdal aktivní poli-
tiky.
Rozsáhlé dílo Františka Palacké-
ho se stalo milníkem české histo-
riografie. Husitství bylo pro něj vr-
cholem českých dějin. Do popředí 
kladl především jeho myšlenkový 
obsah. Dosáhl četných meziná-
rodních uznání, byl členem mno-
ha vědeckých společností.
František Palacký zemřel 26. květ-
na 1876 v Praze. Jeho pohřeb se 
stal celostátní manifestací.

V 60. letech 19. století, po pádu 
Bachova absolutismu, nastá-
vá v Čechách a na Moravě roz-
voj politického, společenského  
a hospodářského života. Ke změ-
nám dochází také ve městech  
a obcích, v obecní samosprávě. Vel-
kou popularitu získávají významné 
osobnosti, zvláště ty, které se po-
dílejí na rozvoji českého národního 
života.  Popularitu zvláště získávají 

osobnosti známé ještě  z let 1848  
a 1849, zvláště ty, které byly na 
Kroměřížském sněmu a které 
byly za dob absolutismu umlče-
ny a osobnosti, které bojovaly za 
české národní zájmy. Jako výraz 
úcty jsou pak mnozí z nich pro-
hlašováni za „čestné občany měst  
a obcí“.
V Kojetíně došlo k udělení čest-
ného občanství města na za-

sedání obecního výboru dne  
16. června 1861 za starosty Ema-
nuela Sahánka.

Čestnými občany byli jmenováni: 
František Palacký, Dr. František 
Ladislav Rieger, Dr. Alois Pražák, 
Dr. František Brauner, Dr. Karel 
Leopold Klaudy, P. Ignát Wurm  
a František Skopalík.

Stoletý jubilant
sáhla také druhá světová válka. 
V roce 1941, 25. května, se ože-
nil se svoji milou Josefkou a tím ji 
zachránil od nasazení na nucené 
práce v Německu. Štěstí novoman-
želů však trvalo jen krátce a osm 
měsíců po svatbě musel František 
odejít pracovat do Německa. Poz-
ději byl za protifašistický odboj za-
tčen a vězněn gestapem. Po osvo-
bození a návratu z vězení ho če-
kaly smutné zprávy o smrti bratra  
a o těžkém zranění otce, který na 
následky zranění zemřel.
Po tatínkově smrti převzal Franti-
šek Smažinka firmu, stal se pokrý-

vačským mistrem a své řemeslo 
vykonával k úplné spokojenosti 
všech až do vysokého věku. Ještě 
ve věku 80 let býval viděn pracovat 
na střechách domů.
V manželství s paní Josefou, se 
kterou společně prožili krásných 66 
let, vychovali čtyři děti a pomáhali 
při výchově vnoučat a pravnoučat. 
Ani po její smrti však nezůstal sám. 
Je obklopen láskou a péčí svých 
milých.
Děkujeme Františku Smažin-
kovi za práci, za starostlivost  
a péči o rodinu a za vše, co pro Ko-
jetín a pro společnost vykonal.

Komise pro občanské záležitosti 
Rady Města Kojetín
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František 
Ladislav 
Rieger

Český poli-
tik, publicista, 
právník, spo-
lupracovník, 
pokračovatel 
a zeť Františ-
ka Palacké-

ho, vůdce národní strany pozdější 
strany staročeské.
Narodil se 10. prosince 1818 
v Semilech. Studoval v Jičíně  
a od roku 1833 v Praze, kde se 
seznámil s českými vlastenci a za-
pojil do českého kulturního dění.  

Od 40. let 19. století byl organizá-
torem českého národního života. 
Pracoval v Jednotě pro povzbu-
zení průmyslu v Čechách. V roce 
1842 byl zatčen za pomoc polským 
emigrantům a to znemožnilo jeho 
kariéru ve státních službách. V le-
tech 1848 - 1849 stál v čele libe-
rálů, byl členem Národního výboru 
a poslancem říšského sněmu ve 
Vídni a v Kroměříži.  Byl považo-
ván za mluvčího českých politiků. 
V Kroměříži pronesl v lednu 1849 
svůj první důležitý projev o tom, 
že veškerá moc pochází z lidu. Po 
porážce revoluce byl na studijním 
pobytu ve Francii a ve Velké Britá-
nii. Po návratu do vlasti působil na 
poli hospodářském a kulturním. Ří-

dil vydání první české encyklope-
die „Riegrova slovníku naučného“. 
První svazek vyšel v roce 1859  
a 11. díl v roce 1874. V roce 1861 
spoluzakládá deník „Národní listy“ 
a později noviny „Národ“ a „Politik“. 
Jako poslanec zasedal v českém 
zemském sněmu a v  říšské radě. 
Zastával politiku pasivní rezisten-
ce. Byl tvůrcem koncepce českého 
státního práva.
V roce 1890 vedl jednání staroče-
chů s Němci v Čechách, které vy-
ústily v tzv. punktace, tj. v dohodu 
o národnostním rozhraničení Čech. 
Punktace znamenaly Riegrův poli-
tický pád.
František Ladislav Rieger zemřel 
3. března 1903.

Galerie čestných občanů města Kojetín od roku 1861 - 1. část

Kroměřížská dráha, o. s. informuje

Daruj krev s Kroměříž-
skou dráhou  II

Po dobré zkušenosti 
z listopadu 2011 si Kro-
měřížská dráha, o. s. 
opět dovoluje nabíd-
nout všem zájemcům 

Karneval

Kroměřížská dráha, o. s. a vol-
né sdružení farních rodin srdečně 
zvou všechny děti i s rodiči a přáteli 
na Malý rodinný karneval, který se 
bude konat v neděli 12. února 2012 
ve velkém sále v 1. patře Domu sv. 

Josefa (vedle kostela).
Karneval začíná ve 14.30 hodin, 
vstupné je dobrovolné. 
Těšit se můžete na bohatý program 
s hudbou, tancem a soutěžemi 
vhodnými i pro malé děti, chybět 
samozřejmě nebude lehké občerst-
vení a závěrečné losování o ceny, 
ve kterém vyhrává (skoro) každý.

(novým i už „zavedeným“) možnost 
zúčastnit se společného darování 
krve na HTO v nemocnici v Přero-
vě. 
Na darování vyrazíme společně ve 
středu 15. února 2012 rychlíkem 
odjíždějícím v 6:09 hodin z koje-
tínského vlakového nádraží. Jízd-
né, stejně jako minule, všem hra-

dí Kroměřížská dráha, o. s., proto 
zájemce opět prosíme o nahlášení 
účasti na telefon 725 280 757 nej-
později do 7. února 2012. 
Zahoďte své obavy či ostych  
a pojďte s námi udělat něco pro 
druhé!

Za Kroměřížskou dráhu, o. s.  
Rostislav Kolmačka

František 
August 
Brauner
Český právník 
a politik. Naro-
dil se 22. led-
na 1810 v Lito-
myšli. Studo-
val v Litomyšli,  

v Praze, ve Vídni. Jako právník se vě-
noval  problematice rolníků, venkova  
a zrušení roboty. V roce 1848 vy-
dal spis „O robotě a vykoupení se  
z roboty“, na jehož základě získal 
důvěru rolníků. V roce 1848 se za-
pojil do revolučního hnutí. Byl čle-

nem pražského obecního zastupi-
telstva, poslancem říšského sněmu 
ve Vídni a v Kroměříži.
Po porážce revoluce byl krátce věz-
něn a po pádu Bachova absolutis-
mu se v roce 1861 vrátil do politiky. 
Byl zvolen poslancem zemského 
českého sněmu. Vynikal znalostmi 
rolnické a komunální politiky. V roce 
1870 byl zvolen pražským purkmis-
trem (primátorem), ale vídeňská 
vláda jeho volbu nepřijala. Místo  
Dr. Braunera tuto funkci zastával 
František Dittrich. V roce 1873 byl 
Dr. Brauner zvolen do říšské rady.
Dr. František A. Brauner byl ve 
své době jedním z nejvýznamněj-
ších českých politiků. Popularitou 

se blížil Františku Lad. Riegrovi, 
ale na rozdíl od něj se zaměřo-
val hlavně na venkov. Prosazo-
val demokratické zásady, usiloval  
o sblížení slovanských národů  
v rámci Rakouska. Byl členem čes-
ké pravice a snažil se o přebudování 
Rakouska na federativním základě. 
Nepřízní doby (Bachův absolutis-
mus 1849 - 1861) nedosáhl velkých 
výsledků. Do aktivní politiky se vrá-
til na sklonku svých tvůrčích sil.
Zemřel 21. června 1880 v Rozto-
kách u Prahy. (Jeho dcera Zdena 
Braunerová se proslavila jako ma-
lířka).

 -řez-
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Anketa

Alena Pechová
Ples se mi líbil, 
měli pěknou vý-
zdobu i vystoupe-
ní, ale zklamala 
mě hudba, která 
hrála po půlnoci, 
protože byla moc 
hlasitá a nebyla to 

plesová hudba.

Vendula Hajdová
Ples se mi líbil, 
retro fotky, výzdo-
ba a hlavně DJ 
byl super. 
Nelíbil se mi vý-
běr šatů někte-
rých maturantek. 

Jiří Toman
Bezvadný, byl to 
dobře zvolený 
styl plesu, dobrá 
hudba, hodně pře-
kvapení. Tombola 
také mile potěšila. 
Co se mi nelíbilo, 
bylo chování ně-
kterých lidí, kteří si 

neuvědomili, že jsou na plese.

Na anketní otázku pro měsíc únor se Kristýna Sigmundová ptala bezprostředně  
po prvním stužkovacím plese Gymnázia Kojetín jeho návštěvníků.

„Jak se Vám líbil ples 4. ročníku? Co se Vám líbilo, co se Vám nelíbilo?“

Petra Gorčíková
Vše se mi líbilo, 
jak výzdoba, tak 
vystoupení ma-
turantů a hlavně 
skvělá hudba. Je-
diné, co mi vadi-
lo, byly ruličky do 
tomboly, které se 

špatně rozbalovaly.

Květoslava Švédová
Především jsem ocenila práci, ja-
kou si s přípravou plesu studenti 
a učitelé dali a to se také projevilo 
na pohodové atmosféře, která vlád-
la celý večer. Tančilo se po celou 
dobu plesu, i když ke konci hrála 
hudba spíše pro mladé, což starší 
hosté moc neocenili, protože hudba 
byla příliš hlasitá.

Informace pro občany
Výzva k předkládání 
návrhů na vyhlášení 
nejúspěšnějších
sportovců a osobností 
v oblasti sportu města 
Kojetína za rok 2011 
Máte ve svém okolí někoho, kdo 
dosahuje výjimečných sportovních 
výkonů na místní, republikové či 
mezinárodní úrovni? Navrhněte 
jeho ocenění při vyhlašování nejú-
spěšnějších sportovců a osobností 
v oblasti sportu města Kojetína za 
rok 2011! 
Rada Města Kojetína schválila Zá-
sady pro vyhlašování nejúspěšněj-
ších sportovců a osobností v oblasti 
sportu města Kojetína (dále jen 
Zásady), které určují postup pro vy-
hlašování výzvy k předkládání ná-
vrhů, organizační zajištění, postup 
vyhlášení nejúspěšnějších spor-
tovců (včetně kategorií a kritérií)  
a vyhodnocení nominací. Plné zně-
ní těchto zásad je zveřejněno na 
www.kojetin.cz
Návrh na ocenění může podat: 
každá fyzická a právnická osoba, 

která zašle řádně vyplněný nomi-
nační formulář (Zásady - tiskopisy 
jsou zveřejněny ke stažení na www.
kojetin.cz) na adresu: Městský úřad 
Kojetín, odbor vnitřních věcí, škol-
ství a kultury, Masarykovo nám. 20, 
752 01 Kojetín. Počet návrhů na 
ocenění v jednotlivých kategoriích 
není omezen, každý návrh na oce-
nění musí být podán na samostat-
ném formuláři. Údaje uvedené ve 
formuláři musí být ověřitelné (např. 
u představitelů klubu nebo oddílu, 
na internetu apod.). 

Termín pro zaslání návrhů:
do 29. února 2012 je nutno předlo-
žit návrhy na ocenění za sportovní 
úspěchy v roce 2011.

Vyhlašované kategorie:
- sportovní naděje (do 15 let),
- jednotlivci za sportovní úspěchy 
v roce 2011 (do 19 let věku včetně),
- jednotlivci za sportovní úspěchy 
v roce 2011 (věk 20 let a starší),
- sportovní kolektiv za sportovní 
úspěchy v roce 2011,
- osobnost v oblasti sportu - za mi-
mořádné zásluhy  o rozvoj kojetín-
ského sportu.

Kdo může být navržen na ocenění: 
Do hodnocení budou zařazeni:
- v kategorii sportovních nadějí čle-
nové oddílů a klubů, které působí 
na území města Kojetína (např. 
sportovci, kteří dosud nedosáhli vý-
razného sportovního úspěchu, ale 
vyvíjí příkladnou sportovní aktivitu),
- sportovci, kteří jsou členy sportov-
ního oddílu nebo klubu, který půso-
bí na území města Kojetína,
- za výrazné sportovní úspěchy 
i ostatní sportovci, kteří mají trvalé 
bydliště v Kojetíně,
- sportovní kolektivy, které repre-
zentují sportovní kluby působící na 
území města Kojetína,
- osobnosti, které se zasloužily 
o rozvoj sportu ve městě Kojetíně 
(trenéři, funkcionáři, organizátoři 
sport. akcí apod.).

Návrhy na ocenění zasílejte výhrad-
ně na předepsaných tiskopisech, 
které musí být řádně vyplněny.  
K návrhům, které nebudou obsa-
hovat všechny údaje, předepsané 
v nominačních tiskopisech, nebude 
přihlíženo! 

Komise pro vyhlášení
nejúspěšnějších sportovců
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Rubrika zdraví - 11. díl: Zaostřeno na děti
Uhlídat zdraví a dobrou imunitu 
našich nejmenších, to je občas 
velký oříšek. Pro mnoho dětí 
je nástup například do školky 
nebo školy chvílí, kdy začnou být 
rýma, kašel nebo zánět ucha na 
denním pořádku. Nejen těmto ne-
příjemným onemocněním se ale 
dá předejít…

Doslova kouzlo dokáže se zdra-
vím dětí udělat otužování, cvičení  
a saunování. Všechny tyto aktivity 
jsou pro ně více než vhodné a dají 
se jim ušít přímo na tělo tak, aby 
je bez problémů a většího zatíže-
ní zvládaly. „Pokud se rozhodne-
te podpořit imunitu svých ratolestí 
i jinak než léčivy nebo vitamíny, 
vyberte jim zábavnou pohybovou 
aktivitu, pokud se bude odehrávat 
v kolektivu dalších dětí - jen dobře. 
Nemusíte se obávat ani saunová-
ní a otužování, obě tyto procedu-
ry prokazatelně posilují imunitu,“ 
uvádí Leona Deutschelová, ma-
jitelka RELAX CENTRA Kojetín.  

Cvičení hrou

Děti předškolního věku a školko-
vé děti, které navštěvují cvičení 
v RELAX CENTRU Kojetín, by po-
tvrdily, že tady je cvičení opravdu 
hrou. Program na každou hodinu 
je pečlivě připravován. Zlepšení 
motoriky, posílení svalů a těles-
né zdatnosti vůbec probíhá velmi 
atraktivně. Jednou je to formou 
opičí dráhy, jindy přibereme do 
hry i míče nebo jiné balanční po-
můcky. V závislosti na ročním ob-
dobí děláme z novinového papíru 
sněhové koule a trénujeme hod 
do dálky, s příchodem jara se děti 
proměňují na ptáčky - kukačky  
a označeni barvičkami hrají na 
honěnou. Cvičení často také pro-
vází říkanky nebo písničky. Tako-
vá zábavná hodina trvá přibližně  
45 minut.

Otužování ve finském stylu 

Věděli jste, že otužilci neví, co 
je to chřipka, nebo nachlazení?  
A přitom není nutné koupat se v ledo-
vé vodě, stačí pouze chladná krátká 
koupel v kombinaci se saunováním. 
Mezi pozitivní účinky, které sauna na 
dětský organismus má, patří lepší 
snášení střídání teplot, uvolňování  
a pročišťování dýchacích cest, zvý-
šení počtu buněk, které jsou schop-
ny bojovat s viry a bakteriemi. Do-
chází také k celkovému zklidnění 
organismu a zlepšení činnosti srd-
ce a cév. 
„Pro předškolní děti je u nás při-
praven speciální program. Naši 
nejmenší absolvují 10ti minuto-
vý pobyt v sauně, poté následu-
je vlažná až chladnější sprcha  
a 10ti minutový odpočinek. Poté 
vše ještě dvakrát opakujeme. Tato 
procedura, pokud ji děti provádějí 
pravidelně, zajistí imunitu vůči one-
mocněním na dobu následujících 
až šesti dní,“ prozrazuje dále Leo-
na Deutschelová a dodává: „Sau-
nování dětí se není třeba bát, tuto 
kůru mohou absolvovat dokonce 
i miminka od čtyř měsíců věku.“ 

Materiály byly při-
praveny ve spo-
lupráci s RELAX 
CENTREM Kojetín, 
www. re lax -cen t -
rum-kojetin.cz

English Corner
After my trip to the US, it is nice 
to be back in Kojetin. Everyone 
asks me if I like it better in the US. 
My answer is NO. I like it better 
in Kojetin. I will try to explain why  
I like living in Kojetin better than my 
hometown (Riverton) in Illinois. 
If I lived there, then I would have 
to own a car. It is not possible 
to live in my hometown without 
a car. In Kojetin it is no problem 
to live without a car. The trains 
and buses go everywhere that 
we need to go. Another reason 
is that I like to be outdoors  
a lot. In Riverton it is difficult to 
go somewhere to enjoy nature. 
Everywhere you go there are 
only fields of corn. Around 
Kojetin there are many places 
to go where I can enjoy nature. 
I can go hiking, cross-country 
skiing, bicycling, and hunting 
mushrooms. American culture 
is very focused on working and 
making lots of money. People 
like to have lots of very nice 
things. The problem is that they 
don’t have the time to enjoy all 
the nice things that they have. 
Czech culture is more focused on 
enjoying free time and working 
only to make enoughn money 
to pay the bills. Finally, the most 
important reason why Kojetin 
is better for me than Riverton is 
that my heart is here. I said in  
a previous English Corner that we 
say “where the heart is, there is 
home.” Three years ago I prayed 
that God would give me the heart 
for Kojetin and He did.

hometown (həumtaun) - rodné 
město
own (əun) - vlastnit
everywhere (‚evriweə) - všude
possible (posəbl) - možný
outdoors (aut‘do:z) - v přírodě
difficult (difikəlt) - obtížný
field (fi:ld) - pole
enjoy (in‘ʤoi) - radovat se  
(z čeho)
hunt mushrooms (hant maʃrumz) 
- sbírat houby
focused (fəukəsd) - zaměřený
reason (ri:zn) - důvod

Jay Davis
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Mateřská škola Kojetín
Leden v Mateřské škole 
Kojetín
Začíná nový rok a děti z našich ško-
liček čekalo plno zajímavých a pest-
rých činností. Po návratu z prázdnin 
jsme v obou MŠ přivítali „Kašpár-
ka“ s maňáskovou pohádkou, kte-
rou zahrály dětem učitelky.
Od středy 11. ledna 2012 čtyřicet 
dětí z oddělení „Pastelek“, „Sluníček“  
a „Rybiček“ zahájily saunování 
spojené s relaxačním a decho-
vým cvičením v rehabilitačním 
Relax centru na poliklinice. Každá 
skupina dochází na tento program  
1x týdně. Pod vedením zkušených 
fyzioterapeutů probíhá relaxační cvi-
čení, v druhé části děti přecházejí do 
sauny, kde pod dohledem své uči-
telky mají možnost saunování. Tato 
spolupráce s Relax centrem, jež se 
nám dlouhodobě osvědčila, potrvá  
do konce března.

Ve dnech 16. a 17. ledna 2012 na-
vštívila obě školičky Marie Ryšavá 
z Městské knihovny MěKS Kojetín  
a přichystala si pro děti z nejmlad-

ších oddělení milé posezení a poví-
dání s knihou. Děti si rády poslechly 
zimní příběhy Matýska a Majdalen-
ky, Sněhuláka Míši či Marnotratnou 
pohádku a také si o nich povídaly, 
diskutovaly a prohlížely obrázky. Za 
tuto návštěvu srdečně děkujeme  
a už teď se těšíme na další!

Ve čtvrtek 19. ledna 2012 za námi 
přijeli herci z maňáskového divadla 
Olomouc s pohádkou „Sněhurka“. 

Byla to klasická pohádka o Sně-
hurce, zlé královně, krásném princi  
a dvou roztomilých trpaslících. Prů-

vodce pohádky byl živý herec v kos-
týmu Kašpárka, který spolupracoval 
s dětmi. Pohádka byla prokládána 
hudebními nahrávkami.
V zimě to mají zvířátka těžké. Je 
chladno a nemohou tak snadno najít 
potravu. Celý týden děti z MŠ Masa-
rykovo náměstí nosily suchý chléb  
a rohlíky. Když už bylo jídla dost, vy-
daly se s nadšením k rybníku „Na 
hrázi“ nakrmit ptáky. Děti s údivem 
pozorovaly labutě, kterých se ani 
dopočítat nemohly. Popřály dobrou 
chuť a věřily, že jim chutnalo.
Leden v mateřské škole je pro naše 
předškoláky předznamenán slav-
nostním očekáváním zápisu do prv-
ních tříd na obou základních školách.
Ten letošní se uskuteční ve dnech  
1. a 2. února 2012. Proto jsme za-
řadili činnosti rozvíjející logické myš-
lení a paměť, základní matematické 
pojmy, řeč atd. Všichni se už moc 
těší, že z nich budou po prázdninách 
opravdoví školáci.
A co nás čeká v únoru? Tradičně 
chystáme v obou MŠ dětský karne-
val, při kterém děti předvedou své 
masky, všichni si zatančí a zahrají 
soutěživé hry. Také si s dětmi přeje-
me, aby k nám byla zima štědřejší  
a dopřála nám alespoň trochu sněhu 
a s ním spojené zimní radovánky na 
kopci za naší mateřskou školou. Tak 
snad se nám to splní….

vedení školy
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Mateřská škola sv. Josefa Kojetín
Kalendářní rok 2012 je na samém 
začátku, školní rok se nám půlí.  
V Mateřské škole sv. Josefa se pro-
to máme za čím ohlédnout a na co 
vzpomínat.

V září jsme se sešli plni elánu  
v počtu dvaceti zapsaných dětí  
a tří stálých zaměstnanců. Pravi-
delně k nám dochází také učitel-
ky „Ekohrátek“ a učitelka hudby  
ze Základní umělecké školy v Ko-
jetíně, které nám pomáhají uvádět 
do života náš vzdělávací program  
„V zdravém těle zdravý duch“.

Ve výchově dětí nechybí ani muž-
ský element. Ten zastupují duchov-
ní z kojetínské fary - otec Pavel  
a jáhen Stanislav. Připravují pro nás 
zajímavé katecheze o významných 
světcích a pomáhají dětem přiblížit 
slavení křesťanských svátků.
Tak jsme již v září oslavili svátek 
sv. Václava. Součástí oslavy byla 
návštěva statku, kde se děti směly 
svézt na koni jako kníže Václav.
Ráda bych vyjmenovala aspoň ně-
které z dalších aktivit uskutečně-
ných během uplynulého pololetí.
Navštívila nás lektorka s canisterape-
utickým psem, zhlédli jsme předsta-
vení Divadélka Kuba, pouštěli jsme 
vlastnoručně vyrobené draky, oslavili 
jsme svátek Panny Marie Růžencové 
a svátek sv. Mikuláše, navštívili jsme 
výstavu betlémů, připravili jsme vá-
noční pásmo a předvedli sérii vystou-
pení (na náměstí, v mateřské škole  
a ve stacionáři), oslavili jsme Váno-
ce. V lednu jsme slavili svátek Tří krá-

lů. Naši školku navštívila knihovnice 
s pěknou besedou.
V průběhu celého pololetí jsme roz-
šiřovali poznání dětí podle již zmí-
něného školního plánu. Snažíme 
se rozšiřovat nejen vědomosti, do-
vednosti, správné návyky a postoje 
dětí, ale také žít v lásce a radosti.
Ne vždy se daří stejně. Každý nový 
den a také nový rok je možností 
začít znovu, s novým nasazením  
a „růstem“. To přejeme sobě i všem 
spoluobčanům.
„Den otevřených dveří“ se bude 
konat v úterý 14. února 2012 od 
8.00 do 11.00 a od 14.00 do 15.30 
hodin.
Zápis do naší mateřské školy 
proběhne v úterý 21. února 2012 
od 8.00 do 15.00 hodin.
Dění v Mateřské škole sv. Josefa 
můžete sledovat na našich we-
bových stránkách www.kojetin.
cz/mssj

Marie Přecechtělová, ředitelka

Základní škola Sv. Čecha Kojetín

Soutěž Demosthenes - učíme se komunikaci, do oblastního kola postupuje Markéta Čipčalová a Sarah Pompová

Hráli jsme divadlo
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Příspěvek 
do Nového Přerovska

Na začátku měsíce prosince 2011 
oslovila naši školu redakce týdení-
ku Nové Přerovsko s žádostí o pří-
spěvky do předvánočního vydání.
Žáci našich pátých tříd tuto výzvu 
přivítali s radostí a v řádném ter-
mínu zaslali několik příspěvků na 
téma Vánoční příběh. Velmi netr-
pělivě očekávali  23. prosinec, kdy 
měly být tyto příběhy otištěny  v no-
vinách. A dočkali se! Celkem sedm 
vánočních příběhů se opravdu ob-
jevilo v novinách.

Marta Horáková a Iva Trefilková

Zápis

Děkujeme všem účast-
níkům zápisu do prvních 
tříd, že si vybrali naši ško-
lu a přejeme jim příjemné 
prožití času, který zbývá 
do začátku školy. Našim 
budoucím žákům krásné 
jaro i léto, chvilku si ještě 
odpočiňte, v září začínáte 
novou tajemnou cestu poznáním.  
A rodičům? Hodně trpělivosti, aby 
se podařilo přejít v pohodě z jedno-

ho „světa“ do druhého. Celá naše 
škola pro vás vytvoří maximálně 
možné podmínky nejen pro začá-
tek.                           Zdeněk Šípek

Veselé Vánoce
Jako každý rok se to nezadržitelně blíží, ta 
kouzelná doba vánoční. V každém městě  
i vesničce rozsvěcují lidé slavnostně vá-
noční stromy. Na náměstích probíhají jar-
marky, kde se prodávají perníčky, korálky 
a vánoční ozdoby. Doma s maminkou vy-
rábíme adventní věnec, ozdobné svícínky  
a různé vánoční ozdoby. Je pravda, že 
doma v této době vládne zmatek, všecko 
musí být uklizené a čisté. Taky se už tě-
ším na kapra, kterého děda koupí. Kapr se 
radostně prohání ve vaně. Dědovi potom 
dlouho trvá, než ho klepne paličkou. Vesele 
se u toho pobavíme. 
Co mám ráda na Vánocích? No přece vůni 
cukroví, c-o spolu s maminkou a babičkou 
upečeme. Doufám, že tento rok nic nepři-
pálíme. 
A už je to tady, Štědrý den. Dárky nakoupe-
né a zabalené, kapr usmažený a atmosféra 
naladěná. Na Štědrý den se scházíme celá 
rodina. Po slavnostní večeři si jdeme roz-
dat a rozbalit dárečky a zazpívat si koledy, 
taky dodržujeme vánoční zvyky. Mně se 
nejvíce líbí krájení jablíčka. 
Takto probíhají Vánoce u nás doma každý rok  
a už se moc těším na ty letošní.

Veronika Bouchalová 5. A.

Chci, aby se stalo o Vánocích
Na Vánoce se vždy moc těším. Před Váno-
ci pečeme s maminkou naše oblíbené cuk-
roví. Já píšu dopis Ježíškovi s přáním, co 
bych chtěla pod stromeček. Moje největší 
přání je, abych jednou dostala živé hříbě 
nebo koně. Ale myslím, že takový dárek 
nedostanu. 
Na Štědrý den tatínek ráno připraví kapra  
a maminka vaří jídlo na společnou veče-
ři. My děti sledujeme v televizi pohádky  
a společně s tatínkem zdobíme vánoční 
stromeček. Když konečně nastane čas 
večeře, všichni společně zasedneme k vá-
nočnímu stolu. Po večeři jdeme ke stro-
mečku, zpíváme koledy, rozdáváme dárky 
a radujeme se z nich. Druhý den ráno jsem 
slyšela podivné dupání a řehtání. Se zata-
jeným dechem jsem utíkala na dvůr. Tam 
mě radostně přivítala naše fenka Ashley  
a lísal se ke mně náš kocourek Tom. Běžela 
jsem do chléva, kde máme ostatní zvířata. 
Radostí jsem zakřičela HURÁ!!! Stála tam 
krásná černá klisnička. Vesele kopala no-
hama do země a frkala. V tom na mě ma-
minka volá: „Janinko, vstávej, už je ráno“. 
Otevřela jsem oči a vše bylo pryč. Byl to 
jen sen, ale krásný sen. Moc si přeji, aby 
se jednou vyplnil.

Jana Pavlíčková 5. A.

Vánoce
Na Vánoce se každé dítě těší. Nikdo neví, 
jestli Vánoce 2011 budou na blátě nebo na 
sněhu. Ráno 24. prosince se podívám z okna 
a říkám si, že už to tak rychle uteklo. Ráno si 
dáme snídani, díváme se na pohádky, zdobí-
me stromeček ozdobami. Maminka nás volá 
k obědu. Naší tradicí je, že držíme půst až 
do večera, abychom viděli zlaté prasátko. Po 
obědě dobalíme poslední dárky pro rodinu. 
Je večer, hezky se oblékneme a zapálíme 
všechny čtyři svíčky. Dáme si výbornou po-
lévku a kapra s bramborovým salátem. Po-
čkáme, až všichni dojí. A pak už zazvoní zvo-
nek a běžíme ke stromku, kde na nás čekají 
dárky.                     Radka Jurozsková, 5. B.

Vánoce psíma očima
Ahoj, jsem domácí pes a jmenuji se Flíček. 
Bydlím s normální rodinou, mám svou pa-
ničku Míšu, která mě cvičí a pečuje o mě. 
V rodině jsou ještě její bratři Patrik a Dominik  
a maminka s tátou. Zítra jsou Vánoce, na 
které se Míša moc těší. Teď se jdu vyvenčit, 
potom se pořádně nebaštím a půjdu spát. 
Když jsem přišel ráno k misce s vodou, zdě-
sil mě pohled do vody. Nevidím tam psa, ale 
kluka! Nemůžu tomu uvěřit, to je snad zlý 
sen, to snad nemůže být pravda! Ale přece 
pořád mluvím jako pes. Rychle jsem vybě-
hl z domu. Co teď? Kam mám jít? Dnes je 
sobota, takže Míša se probudí kolem osmé. 
Takhle se jí přece nemůžu ukázat. Už vidím 
Míšu jak mě hledá. Mám nápad, schovám se 
na zahradu u paní Vojáčkové. 
Musím přijít na to, co se stalo. Jestli to ná-
hodou nebude tou kostičkou, co jsem našel 
zabalenou u Míši ve skříni. Já vím, že dárky 
se nemají hledat před Štědrým dnem, ale ta 
kostička tak strašně voněla! Jak já jim to teď 
vysvětlím, že jsem jejich Flíček? Slibuji na psí 
uši i duši, že už nikdy nebudu čmuchat dárky, 
to slibuji!!! A pak se mi zatočila hlava a já asi 
usnul. 
Když jsem otevřel oči, tak vidím nad sebou 
Míšu, jak mi říká: „Ty lumpe, kde ses toulal?” 
Pod stromečkem jsem se cítil provinile, ale 
bylo pro mě veliké překvapení, když jsem 
tam našel opět tu kostičku. Rychle jsem ji 
vzal a zahrabal pěkně hluboko do země. Je-
žíšku díky!!! Michaela Zavřelová 5. A.

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  

CHCETE SI ZACVIČIT?

POTřEBUJETE 
SI ZACVIČIT NEBO 

ZAHRáT NĚKTEROU 
ZE SáLOVýCH HER?

SRPŠ při Základní škole Kojetín, 
náměstí Míru 83 

nabízí volné hodiny 
ve své tělocvičně.  

Cena za pronájem 
je od 150 Kč za hodinu. 

Bližší informace získáte 
na telefonním čísle: 731 483 561 

nebo webu školy: 
www.zskojetin.cz  

Rudolf Pavlíček, ředitel školy 
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Základní umělecká škola Kojetín
Vánoční koncert 
ZUŠ Kojetín se usku-
tečnil 15. prosince 2011

Již tradičně byl program na koncer-
tě ZUŠ Kojetín sestavený z vystou-
pení učitelů zdejší školy a hostů.
V první polovině zahráli učitelé naší 
školy na různé hudební nástroje   
(klavír, kytara, příčná flétna, housle 
a lesní roh). 
Druhou část koncertu zajistil vyni-
kající klavírista z Prahy prof. Tomáš 
Víšek. Tento virtuoz díky své geni-

ální hře nám dal nádherný hudební 
dárek v podobě jeho hry a udělal 
noblesní tečku za starým rokem. 
Ještě dnes vzpomínají posluchači 
na jeho úžasnou hru. Doufejme, že 

alepoň ještě jednou od nás přijme 
pozvání a v Kojetíně nám zahraje 
(snad již příští rok).

Miluše Venclíková

Gymnázium Kojetín

Gabriela a „panenky 
pro život“

Už rok se Gabriela Hadrabová ze 
sexty gymnázia věnuje projektu 
UNICEF a šije a prodává textilní 
panenky. Na samém počátku se 
ke Gábině přidala řada dalších stu-
dentů z různých tříd a díky nim byly 
první hračky - panenky na světě. 
Každá z nich představuje šest oč-
kovacích vakcín pro děti z málo 

rozvinutých zemí (jedna vakcína 
stojí 100 Kč) a „adopcí“ neboli kou-
pí takových panenek se daří za-
chraňovat dětské životy. 
Není snadné takovou panenku ke 
koupi nabídnout a hlavně prodat. 
Gabča je ovšem úžasné děvče. 
Když se do projektu pustila, tak jej 
vzala vážně a pomoci se věnuje 
naplno. Během posledních pár mě-
síců dokázala oslovit lidi s dobrým 
srdcem a poslat na účet UNICEF 
12.000 Kč.

Vůbec není lehké pomáhat druhým. 
To, co je pro někoho samozřejmos-
tí, se jiní musí teprve učit. Nikdo 
z nás neví, zda-li nebude někdy 
na cizí pomoc odkázán. Proto GKJ 
zapojuje své studenty do charita-
tivní činnosti a jsme vděčni všem 
občanům města Kojetína, kteří si 
od studentů zakoupí „srdíčko“ či 
„magnetku“. A proto taky Gabriele 
moc fandíme!

M. D.

Třikrát Prima nota 

Chtěli bychom se ve chvílích bi-
lancování ohlédnout. Děláme to 
pravidelně na vánoční akademii 
při hodnocení soutěží, olympiád  
a práce od začátku roku, a tak mů-
žeme říci pár slov také o zpívání. 
Přikládáme snímky a podrobněj-
ší text o akcích můžete najít na 
stránkách školy: www.gkj.cz .
Náš loňský program obohacený 
o nové skladby jsme předvedli 
na Přehlídce pěveckých souborů, 
kterou 12. listopadu 2011 organi-
zovalo MěKS Kojetín.

Dne 14. prosince 2011 jsme vy-
jeli na pozvání lékařů dětského 
oddělení Kroměřížské nemocnice 
zazpívat dětem, které trávily před-
vánoční dobu na nemocničním 
lůžku.
Třetí příležitost 
oslovit písně-
mi jsme měli ve 
stejný den ještě 
v kroměřížské 
Nemocnici Milo-
srdných sester. 
Tentokrát jsme 
zpívali dlouho-
době nemocným 
starším lidem. 

I ve tvářích zpěváků bylo vidět 
uspokojení, když posluchači se sl-
zami v očích děkovali za příjemné 
vánoční melodie a chvíli klidného 
rozjímání s hudbou. 

Miroslav Matějček
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Gymnázium Kojetín
Vánoční akademie 
ve stínu státního smutku

Vánoce, „čas radosti, veselosti“, 
jak se praví v jedné písni, byly letos 
opravdu v poněkud jiné atmosféře. 
Třídenní státní smutek za Václava 
Havla se odrazil i na našem bilanco-
vání na závěr kalendářního roku. Při 
rozhodování, zda nějakým zásad-
ním způsobem usměrnit tuto tradiční 
akci, jsme dospěli k názoru, že nej-
lepším způsobem, jak připomenout 
osobnost bývalého prezidenta, bude 
vše uskutečnit a přizpůsobit situaci. 
A vlastně celý program byl určitým 
smyslem vhodným způsobem, jak 
vzdát hold a rozloučit se. Vždyť spi-
sovatel a dramatik věnoval kus ži-
vota divadelnímu pódiu a právě na 
něm se naše akce odehrávala. 
Vánoční hudba v přednesu komor-
ního sboru Prima nota doplněná  
o působivou a známou barokní 
melodii T. Albinoniho s doplněným 
textem „O, mio signore, ascolta“ 
(O, pane můj, poslyš) se postarala  
o vhodný začátek celé akademie. 
Pokračovali sólisté - instrumentalis-
té Petr Otáhal ze sekundy na klavír  
a Roman Panáček ze septimy na 
trubku. Mluvené slovo, které je sou-
částí programu vždy, v podání Kláry 
Ligurské zmínilo zajímavé souvislos-
ti spojené se vznikem slavného díla 
L. da Vinciho „Poslední večeře“. Ně-
kolikrát se zpívalo hromadně, neboť 
vystoupily celé třídní kolektivy. Od 
primy jsme slyšeli „Mravenčí ukolé-
bavku“, sekunda přidala „Uspávan-
ku“ a tercie nás „pohoupala“ spirituá-
lem „Swing low, sweet chariot“ v an-
glické verzi a se sólistkami Terezou 
Kurfürstovou a Klárou Hlavinkovou. 

Latinsky pak zpívala kvinta s 1. roč-
níkem a tradičně se dvěma písněmi 
v jazyce ruském přidali i ruštináři.
Nutnou součástí akce je tanec, ten 
letos předvedl pouze Daniel Suchar-
ski s hostující Hanou Šiškovou. Spo-
lečně předvedli čtyři latinskoameric-
ké tance. Premiéru na letošní aka-
demii měli i primáni. Petr Žák s Mir-
kem Horňákem se ve volném čase 
věnují karate a předvedli nám něco 
ze svého umění. Například padání, 
sestavy a zápas. Zajímavá na tomto 
vystoupení byla skutečnost, že ještě 
nikdy za dobu konání akademií ni-
kdo s tímto ani s jiným podobným 
sportem nevystoupil. 
Ve druhé části jsme bilancovali vý-
sledky naší půlroční práce, byli 
oceněni vítězové soutěží a bylo 
vůbec oceněno vše, co si zaslouží 
pozornost. Pak už se program sviž-
ně hrnul k závěru. Honza Krčmař  
i letos předvedl, co umí s lasem, 
skupina historického šermu Aqua 
Fortis z Němčic nad Hanou s naši-
mi bývalými i současnými studenty 
ukázala, jak jinak než slovy a rozum-
nou domluvou se konflikty řešily ve 
středověku. Jedním z úkolů, které si 
vždy dáváme, je dát prostor všem, 
kteří něco umějí a chtějí ukázat. To 
splnil v míře nebývalé Honza Tabara 
z kvarty a byl bezesporu také jed-
ním s vrcholů našeho setkání. Svým 

zpěvem a hrou na kytaru vyvolal 
bouřlivý ohlas publika. Zazpíval dvě 
písně a zahrál instrumentální sólo, 
které zaslouží obdiv. Možná i proto, 
že je Honza čistý samouk.
Závěr vždy patřil hudbě rockové  
a nemohlo to být letos jinak. Mu-
zikanti Petr Vitík, Kryštof Skřipec 
a Vít Strnadel si pro své závěrečné 
vystoupení připravili dvě skladby. 
Vlastní instrumentální „Blues“ a ještě 
jednu píseň, která v určitém smyslu 
byla symbolická. Už někdy v listopa-
du si muzikanti vybrali z repertoáru 
Vladimíra Mišíka a skupiny Blue ef-
fect melodii „Sluneční hrob“. Píseň 
nacvičili i s vědomím, že nemají zpě-
váka. Této role se tedy ujal, a rád,  
učitel Matějček a píseň tak trefně 
ukončila celou akademii v určité nos-
talgické náladě odpovídající situaci 
zmíněné na začátku. I na závěr bylo 
zdůrazněno, že Václav Havel byl mi-
lovníkem rockové hudby.
Závěrem lze už pouze pozvat čte-
náře tohoto textu i prostřednictvím 
několika fotografií Elišky Minaříkové 
na Veřejnou akademii Gymnázia 
Kojetín, která se bude letos konat 
v sobotu 31. března 2012 ve 14 
hodin v Sokolovně Kojetín. Zve-
me srdečně nejen rodiče, přátele 
školy, ale i všechny, kteří mají zájem 
ocenit, co naši žáci dovedou. 

Miroslav Matějček
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DDM Kojetín informuje
Z akcí, které proběhly...

…a hurá na hory…
Zimní soboty 7., 14., 21. a 28. ledna  
2012 jsme prožili společně s dětmi 
na horách, v Koutech nad Desnou.
Děti, které již uměly lyžovat, nám 
své kvality ukázaly a poté jezdily 
na svahu pod dohledem instrukto-
ra samy. Začátečníkům se věnovali 
instruktoři tak, aby zvládali techniku 
jízdy stále lépe a lépe. Děti si oblíbi-
ly i přilehlý  snowpark, kde se mohly 
dosytnosti vydovádět.

Turnaj v bowlingu
Turnaj v bowlingu byl pořádán  
17. ledna 2012 pro děti od 5. tříd 
základních škol, gymnázia a žáky 
OU Křenovice. 
Soutěžící byli rozděleni do dvou 
družstev dle věku. Hrálo se na obou 
bowlingových drahách. 
Vyhodnoceni a odměněni byli nej-
lepší tři hráči z každé dráhy. 
1. dráha - 1. Tereza Petruželová 
170 b., 2. Tereza Švomová 121 b., 
3. Martina Duchoňová 80 b.
2. dráha: 1. Stanislav Kyselý 110 b., 
2. Marek Kuchař 103 b., 3. Jan Ju-
roszek 101 b.

Patchwork
V sobotu 14. ledna 2012 se na do-
mečku opět tvořilo. Dámy, slečny 
a paní pod vedením Markéty Pavlí-
kové šily patchworkové kufříky.
Jejich krásné výrobky můžete 
zhlédnout na

 www.kojetin/ddm

Zájmový kroužek
mladých rybářů
Cyprinus Carpio
ZK rybářský se pravidelně schází 
ve čtvrtek od 16.00 do 17.30 hodin 
v rybářské klubovně DDM Kojetín, 
nebo u vody pod vedením zkušené-
ho vedoucího Slavomíra Rumana. 
Do poloviny října chodí mladí rybáři 
chytat ryby a to hlavně na Jordán. 
Od poloviny října navštěvují klubov-
nu. Zde se zaměřují na výuku rybář-
ského řádu a přípravu k rybářským 
zkouškám, které je čekají v únoru.  
V průběhu roku rybářský kroužek pro-
vádí i úklid v okolí rybníků - Jordánu 
a Bezměráku, pořádá výjezdy 
k vodě - na Moravu, Bezměrák a do 
Krčmaně. V říjnu loňského roku na-
vštívili soukromý revír Skalička.
K dalším aktivitám rybářského 
kroužku patří organizování rybář-
ských závodů „Ulov si svou první 
rybku“ pro širokou veřejnost a závo-

dy „Cyprinus Carpio“ pro rybáře do 
15 let na chovném rybníce v Měro-
vicích. V létě se mladí rybáři účast-
ní již tradičního rybářského  tábora  
Cyprinus Carpio v Rakvicíh.
Ještě bychom se chtěli zmínit o „Ví-
kendovém setkání mladých rybá-
řů“, které proběhlo v červnu 2011. 
Organizátorem bylo občanské 
sdružení - Českomoravský kaprář-
ský spolek. Setkání se zúčastnilo 
pět rybářských kroužků z Moravy 
a Slovenska. Děti tento třídenní po-
byt dostaly od ČMKS za odměnu, 
za celoroční píli a aktivní činnost.
Lovilo se na feeder, plavanou a po-
loženou a pro děti byly připraveny 
i odborné a praktické ukázky mí-
chání krmení, výroby lilie aj. Pro 
účastníky bylo připraveno mnoho 
dárků a věcných cen.
V loňském roce se kroužek zúčast-
nil několika rybářských závodů. 
K nejvýznamnějším patří „O pohár 
hejtmana Olomouckého kraje“, zá-
vod v plavané. Jedná se o tři dvou-

Zveme vás...
Od února odstartuje II. ročník 
projektu „ROH - Rodinných  
oddechových her“
Pro rodinné týmy jsou opět připra-
veny jednotlivé aktivní dny. Týmy 
jsou složeny z dospělé osoby 
- rodič nebo prarodič  nebo jiný 
rodinný příslušník starší 18 let  
a dítě od 0 do 15 let (včetně). Do 
her jsou zapojeny i děti s handi-
capem - hry jsou upraveny dle 
jejich možností.
Systém hry: Rodinné týmy se 
přihlásí do soutěže vyplněním 
přihlášky a registrací na DDM 
Kojetín, Svatopluka Čecha 586, 
Kojetín od 1. 2. 2012, kde získají 
hrací kartu. 
Aktivity jsou organizované tak, 
aby si je rodiny užily. 
S aktivitami začínáme v sobotu  
4. února 2012, kdy je připraven 
Výlet na hory. 
Bližší info: www.kojetin.cz /ddm
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kolové závody. První závod proběhl 
v Přerově, kde družstvo kadetů ve 
složení Skoupil, Navrátil a Hybner 
skončilo na 6. místě.
Druhý závod se konal v Uničově, 
kde se našemu družstvu moc neda-
řilo a skončilo na 8. místě. Nejlep-
šího umístění dosáhl Jakub Skou-
pil, který se umístil v tomto závodě 
na 6. místě. Naopak naši junioři 
zachytali na výbornou. Radek Be-
lán skončil na výtečném 2. místě  
a Tomáš Margecín dopadl ještě lépe 
a druhý závod v Uničově vyhrál.
Třetí kolo se uskutečnilo v Lošti-
cích. Tady naši kadeti zabojovali 
a po výborných výsledcích v obou 

DDM Kojetín informuje
kolech skončili v tomto závodě na 
2. místě v družstvech. V juniorech 
v Lošticích obsadil Tomáš Margecín  
3. místo a Radek Belán 5. místo.
„Rád bych vyzvedl výkon Tomáše 
Margecína, který pravidelně dosa-
hoval výborných umístění. Po souč-
tu výsledků ze všech tří závodů se 
umístil na 1. místě a stal se cel-
kovým vítězem závodů v plavané 
„O pohár hejtmana Olomouckého 
kraje v kategorii juniorů,“ řekl Slá-
vek Ruman. Blahopřejeme nejen 
Tomášovi, ale i Slávkovi za přípravu 
tohoto nadaného mladého rybáře.
Rádi bychom touto cestou podě-
kovali Moravskému rybářského 

svazu, místní organizaci Rakvice  
a Českému rybářskému svazu, 
místní organizaci Tovačov za spo-
lupráci a podporu.

DDM Kojetín

pátek 3. února 2012
JEDEME BRUSLIT DO OLOMOUCE

Pro děti od 1. třídy (přihlášky do 1. 2. 2012)

sobota 4. února 2012
BOBOVáNÍ A SáňKOVáNÍ NA TESáKU

Pro rodiče s dětmi a děti (přihlášky do 1. 2. 2012)

sobota 4. února 2012
LYŽOVáNÍ S KARNEVALEM
V KOUTECH NAD DESNOU

Pro děti, žáky, studenty, rodiče s dětmi a dospělé
(počet míst omezen)

sobota 18. února 2012
ŠIJEME PATCHwORK

NA DDM KOJETÍN
8 - 12 hodin, pro mládež a dospělé

(přihláška do 13. 2. 2012)

Každé úterý 
TVOřÍME Z KERAMICKé HLÍNY

NA DDM KOJETÍN
17.15 - 19.15 hodin, pro mládež a dospělé

(přihláška do 6. 2. 2012)

Každou středu
 TVOřÍME Z KERAMICKé HLÍNY

NA OU POLKOVICE
18 - 20 hodin, pro mládež a dospělé

pondělí, úterý, středa, čtvrtek (mimo prázdnin)
NOVý TRENDOVý X-BOX NA DDM KOJETÍN

17 - 18.30 hodin, bez omezení věku

úterý, čtvrtek
DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKA V KLUBOVNĚ DDM

PRO RODIČE S DĚTMI
9 - 12 hodin, pro maminky s dětmi do 5-ti let

DDM KOJETÍN PřIPRAVUJE NA ÚNOR: 

LETNÍ PRáZDNINY:
30. 6. - 7. 7. 2012

CYPRINUS CARPIO - RAKVICE
Rybolov, výlety, táboření, celotáborová hra

(přihlášky do 31. 5. 2012)

9. 7. - 13. 7. 2012
PřÍMĚSTSKý TáBOR - KOJETÍN

Pro děti od 1. třídy (přihlášky do 15. 6. 2012)

15. - 28. 7. 2012
SIMPSONOVI - NEJDEK

Stanový tábor, hry, soutěže, pobyt v přírodě,
celotáborová hra (přihlášky do 31. 5. 2012)

30. 7. - 3. 8. 2012
PřÍMĚSTSKý TáBOR - KOJETÍN

Pro děti od 1. třídy (přihlášky do 30. 6. 2012)

6. - 10. 8. 2012
PřÍMĚSTSKý TáBOR - KOJETÍN

Pro děti od 1. třídy (přihlášky do 30. 6. 2012)

19. - 24. 8. 2012
SOPTÍKOVA DOBRODRUŽSTVÍ - TýN N. B.

Pro děti od 1. třídy, tábor s hasičskou tematikou
nejen pro malé hasiče

(přihlášky do 31. 5. 2012)

UPOZORNĚNÍ:
POSLEDNÍ VOLNá MÍSTA NA LYŽOVáNÍ

V KRKONOŠÍCH
v termínu od 23. do 26. února 2012!

JARNÍ PRáZDNINY:
13. - 17. února 2012

PO STOPáCH YETTIHO
Kojetín a okolí, 8 - 15 hodin, děti od 1. třídy

(přihlášky do 3.  února 2012)

13. - 15. února 2012
VŠE ZA DESET

DDM Kojetín, 14 - 16 hodin, děti od 5. třídy
Turnaje v deskových hrách, stolním fotbale,

stolním tenise, X-BOX...
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Kam za kulturou

Nově - Stálá expozice muzea
ZAJÍMAVOSTI A KURIOZITY

KOJETÍNSKÉHO MUZEA
Expozice muzea VIC, Masarykovo náměstí 8, Kojetín

Městská knihovna MěKS Kojetín informuje...

6. Divadelní předplatné
aneb Neseďte doma - seďte v divadle!

Divadelní spolek Kroměříž
BŮH MASAKRU

středa 22. února 2012 - 20 hodin
Konverzační komedie autorky Yasminy Rezy
... co se stane, když se dva manželské páry
v nejlepších letech sejdou, aby „v dobré vůli“ 

urovnaly konflikt svých ratolestí...
Divadelní spolek Kroměříž tuto komedii představí

v Kojetíně pár dní po své premiéře...
Sokolovna Kojetín, vstup: 60 Kč

Připravované akce:
LEKCE INFORMAČNÍ

VýCHOVY
Pro 1. třídy základních škol

NAŠI ILUSTRáTOřI
JIřÍ TRNKA A ZDENĚK MILER

Soutěž pro malé čtenáře

LEKCE INFORMAČNÍ
VýCHOVY

Pro 2. třídy základních škol

Z DÍLA BOŽENY NĚMCOVé
(ke 150. výročí

úmrtí spisovatelky)
Soutěž pro starší čtenáře

dětského oddělení

Z akcí, které se konaly:
Sněhulákiáda - tvořivá soutěž  
o nejúžasnějšího sněhuláka z růz-
ných materiálů.
Zvítězila kolektivní práce dětí ze 
čtvrté třídy ZŠ Svatopluka Čecha 
Kojetín. Blahopřejeme!

Čertovská zima -  čtení a povídá-
ní s dětmi v mateřských školách 
(Hanusíkova ul., Masarykovo nám., 
Dům sv. Josefa)

Dobrovolný hasičský sbor Popůvky
vás srdečně zve na

DĚTSKÝ KARNEVAL
sobota 18. února 2012 - 14 hodin

13 až 14 hodin - sraz masek
Program pro děti: diskotéka, soutěže,

bohatá tombola, občerstvení zajištěno...
 Kulturní dům v Popůvkách

20. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů
DIVADELNÍ KOJETÍN 2012

14. - 18. března 2012
Program bude doplněn z přihlášených souborů

V rámci divadelního festivalu pro všechny
KOJETÍNSKÝ HERECKO - DRAMATURGICKY 

VÝTVARNÝ SEMINÁŘ
15. - 18. března 2012

Sokolovna Kojetín
(propozici a přihlášku na přehlídku i seminář

naleznete na www.kojetin.cz/meks)

TJ Sokol Kovalovice srdečně zve na
PŘÁTELSKÝ VEČÍREK
pátek 24. února 2012 - 20 hodin

Hraje skupina De-To
Občerstvení zajištěno - srnčí guláš!

DĚTSKÝ KARNEVAL
sobota 25. února 2012 - 14 hodin

Sraz masek ve 13.30 hodin
Pro všechny je připravena spousta dobrot, her a soutěží…

Zámek v Kovalovicích, srdečně zvou sportovci!

Výstava fotografické skupiny
SNAFO

Výstava otevřena od 13. ledna do 2. března 2012
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín

Otevřeno: po - pá 9 - 11 a 12 - 17 hodin
so, ne po telefonické dohodě 774 001 403

Chovatelé z Kojetína a okolí
zvou širokou veřejnost na

PRODEJNÍ VÝSTAVU 
HOLUBŮ, KRÁLÍKŮ A DRŮBEžE 

ve dnech 25. a 26. února 2012
Otevřeno bude:

v sobotu 25. února 2012: od 7 do 16 hodin
 v neděli 26. února 2012: od 7 do 11 hodin

Chovatelský areál v ulici Podvalí Kojetín
   Občerstvení zajištěno!
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Plesová sezóna 2012

PLES GYMNÁZIA KOJETÍN
pátek 3. února 2012 - 19 hodin

Sokolovna Kojetín

HANÁCKÉ BÁL
sobota 11. února 2012 - 19.30 hodin

K tanci a poslechu zahraje dechová hudba Hulíňané
se vstupy pop music a bigbítu
a cimbálová muzika Dubina

Vystoupí Sluníčko Kojetín, Hanácká beseda Kojetín...
Společné zatančení Moravské besedy

Občerstvení zajištěno (večeře, domácí zákusky)!
Sokolovna Kojetín

Slosovatelná vstupenka: 100 Kč, místenka: 10 Kč

VODĚNÍ MEDVĚDA
a HASIČSKÉ BÁL

S POCHOVÁVÁNÍM BASY
sobota 18. února 2012

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

COUNTRY BÁL
TANCEM LETEM SVĚTEM

sobota 25. února 2012 - 20 hodin
K tanci a poslechu zahraje
Country Expres Olomouc

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

Občerstvení zajištěno - speciality ve stylu country!
Sokolovna Kojetín

Slosovatelná vstupenka: 90 Kč, místenka: 10 Kč

DĚTSKÝ KARNEVAL
„V POHÁDKOVÉM ZÁMKU“

neděle 4. března 2012 - 14 hodin
klauni, rej masek, soutěže a hry, diskotéka,

taneční vystoupení, občerstvení...
Sokolovna Kojetín, slosovatelné vstupenky:
dospělí - 50 Kč, děti - 25 Kč, masky - 20 Kč

PLES RUDÝCH KONÍ
sobota 10. března 2012 - 20 hodin

více info na www.rudykone.cz
Sokolovna Kojetín

Z kulturních akcí

SNAFO 2008 opět
vystavuje v Kojetíně

V galerii Vzdělávacího a informač-
ního centra v Kojetíně byla v pátek  
13. ledna 2012 slavnostní vernisáží 
otevřena výstava fotografií s názvem 
„Fantastický svět okolo nás“ skupiny 
SNAFO 2008, Sdružení nezávislých 
amatérských fotografů.
Tato skupina fotografů z Přerovska 
pravidelně v lednový termín prezen-
tuje svá díla právě v naší galerii.
Hudební část vernisáže zajistila Milu-
še Venclíková (klavír) a Bohdan Mrt-
vý (kytara), báseň přednesla Hana 

Divilová, o skupině a letošní výstavě 
promluvil Jaroslav Dosoudil.
Ve svých dílech fotografové zachy-
cují krásné okamžiky na této pla-
netě svými amatérskými objektivy 
a zaznamenávají je v hmotné formě 
nazývané fotografie.
Jejich fotografie mají svoji duši, nás 
diváky oslovují a my na ně různě 
reagujeme, některé nás magicky 
učarují, fascinují a okouzlují, někte-
ré nás nenechají klidnými, nutí nás 
přemýšlet, inspirují nás a některé 
zůstávají v našich myslích trvale 
a činí náš život bohatším a krásněj-
ším.
Všem členům skupiny gratulujeme 

k jejich nádherné prezentaci a dě-
kujeme jim, že svou výstavou opět 
obohatili kulturní dění v našem měs-
tě. Přejeme jim hodně štěstí při obje-
vování a zachycování foto okamžiků 
fantastického světa kolem nás.

Jedni z nejúspěšnějších 
ochotníků na našich
divadelních prknech
V rámci divadelního předplatného 
„Neseďte doma - seďte v divadle!“ se 
ve středu 18. ledna 2012 představila 
špička mezi amatéry, Rádobydivadlo 
Klapý, které uvedlo divadelní drama 
Josefa Tejkla „Elegie Tyrolská“.
Rádobydivadlo Klapý (okres Litomě-
řice, Ústecký kraj) bylo založeno na 
podzim roku 1986.  První premiéra 
se odehrála v lednu  roku 1987. Dnes 

soubor čítá přes třicet členů. Všichni 
přicházeli s touhou hrát divadlo, které 
by oslovovalo a částečně i provoko-
valo. Daří se jim to dodnes. 
Nejednou divadlo účinkovalo na vel-
mi prestižních a významných národ-
ních přehlídkách (včetně Jiráskova 
Hronova), získalo řadu neméně 
prestižních ocenění a doporučení, 
hostuje po celé republice...
Zakladatelé souboru si na počátku 
snad ani nepomysleli, že trvání sou-
boru bude tak dlouhodobé a cílevě-
domé.
Téměř pravidelně je soubor navrho-

ván českým střediskem AITA/IATA  
k účasti na zahraničních festivalech, 
nebo je pořadateli těchto akcí přímo 
zván, a často si z těchto přehlídek 
vozí významné ocenění. V posled-
ních letech soubor vystoupil na ně-
kolika národních i mezinárodních 
festivalech v Německu, Španělsku, 
Chorvatsku, Maďarsku, na Sloven-
sku a Ukrajině, dále hrál v Estonsku, 
Litvě, Polsku, Rakousku, Belgii, Lu-
cembursku. Má obvykle kolem třiceti 
představení do roka.
Do Kojetína Rádobydivadlo Klapý 
přivezlo poslední hru horolezce, di-
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Z kulturních akcí

Akce - reakce - reflexe
V této nové rubrice vás bude-
me informovat o kulturním dění 
v našem městě. Také chceme re-
agovat na vaše dotazy a náměty 
a všeobecně se zamýšlet nad 
stavem kojetínské kultury.  

Co byste měli vědět o MěKS Ko-
jetín
Městské kulturní středisko Kojetín 
je příspěvková organizace Města 
Kojetín. Pracovnice příspěvkové 
organizace Městské kulturní stře-
disko Kojetín vyvíjí a zabezpečují 
v plné šíři kulturní, výchovné 
a společenské vyžití občanů 
města, které spočívá především  
v organizování akcí pro děti, mlá-
dež  a dospělou veřejnost (koncer-
ty, divadelní představení, pořady 
pro děti a mládež,  klubové akce 
pro mládež, hudební festivaly, po-
stupová divadelní přehlídka Diva-
delní Kojetín, Kojetínské hody a Ko-
jetínské hudební léto,  Vítaní léta, 
Hubertova jízda, pěvecká přehlídka  
„S písničkou se mládne“, Týden 
mobility, Rozsvícení vánočního 
stromu, kurzy jazykové, pohybo-
vé a praktické, přednášky, výstavy  
a expozice muzea...).
Kromě těchto aktivit MěKS Koje-
tín zajišťuje chod Vzdělávacího 
a informačního centra (informace, 
výstavy, muzeum) a zabezpečuje 
provoz a chod Městské knihovny 
s regionální funkcí pro devět míst-
ních knihoven (Kovalovice, Polko-
vice, Uhřičice, Měrovice, Troubky, 
Stříbrnice, Oplocany, Lobodice 
a Křenovice).
MěKS je zřizovatelem pěti sou-
borů zájmové umělecké činnosti  

(národopisný soubor Hanácká be-
seda,  amatérský divadelní soubor 
Hanácká scéna, - tvůrčí skupiny 
„Signál 64“, která sdružuje zájem-
ce o výtvarné a fotografické umění,  
country taneční soubor Lucky While 
a pěvecký soubor Cantas).
Je rovněž vydavatelem měsíčníku 
Kojetínský zpravodaj, který má re-
gionální působnost.
MěKS Kojetín má ve výpůjčce čtyři 
budovy, o které se náležitě a řádně 
stará - budovu Sokolovny, budovu 
Vzdělávacího a informačního centra, 
budovu v Husově ulici (depozitář mu-
zea) a Kulturní dům v Kovalovicích.
Při uskutečňování kulturních akcí 
MěKS dobře spolupracuje s místní-
mi školami, Domem dětí a mládeže 
v Kojetíně, Centrem sociálních slu-
žeb v Kojetíně a ostaními organiza-
cemi, spolky a sdruženími.
Chod MěKS Kojetín zajišťuje 
devět pracovnic, ale také několik 
desítek pracovníků na dohodu  
a několik dobrovolníků.

Co se děje 
● V měsíci lednu odstartoval Stuž-
kovací ples Gymnázia Kojetín letoš-
ní plesovou sezónu (každý víkend 
až do poloviny března), která čítá 
celkem  devět plesů a bálů včetně 
karnevalu pro děti.
● V lednu pro děti koncertovala 
hranická Abraka Muzika (učitelé ze 
ZUŠ Hranice). 
● V galerii VIC byla otevřena nová 
výstava fortografií skupiny SNAFO 
2008 z Přerovska, která potrvá do 
2. března 2012.
● V sále Sokolovny v rámci diva-
delního předplatného vystoupilo 

špičkové Rádobydivadlo Klapý 
s dojemným dramatem Josefa Tejk-
la, škoda jen, že Koječáci nezvedli 
své „prdýlky“ od televizorů a přišla 
jen hrstka diváků, tato hra by si to 
zasloužila. Ti, co přišli prožili nád-
herný divadelní večer plný emocí 
a odcházeli plni otázek o slastech 
a strastech života.
- „Byl to skvělý divadelní zážitek. 
Díky.“                       Jaroslav Bělka
- „Ještě teď mám husí kůži, bylo to 
emočně silné, hercům jsem vše vě-
řila, až jsem se dojetím rozplakala.“ 

S díky Marie Němečková

Došlo na „kultůru“
„Dobrý den, nedávno jsme přemýš-
leli s kamarády a zjistili jsme jeden 
krutý fakt... zdá se nám, že upadá 
hudební scéna v Kojetíně. Kromě 
Majálesu a Opičího guláše jsou zru-
šeny všechny hudební akce:-) Zdá 
se nám to, nebo tomu tak skutečně 
je? Pokud ano, plánuje se něco no-
vého?“              Díky, Tomáš Müller
Díky Tomáši za dotaz, ale ano,bohu-
žel máš pravdu, jedná se o krutý fakt. 
Letos zřejmě bude jen Majáles, Opičí 
guláš a plánujeme nějaké klubovky 
v pekle. Festivaly Bethrayer, Bož-
kov i Haluz se letos konat nebudou 
(některé akce jsou spíše tento rok 
pozastaveny). Uvidíme, co bude...
Důvod je jednoduchý a velmi prostý 
- malá návštěvnost, vysoká finanč-
ní ztrátovost a přehršel festů a akcí 
v okolí, kterým zřejmě nemůžeme 
konkurovat:-(
Je hezké, že se „naši mladí“ zajímají 
o kulturní dění, které jim není lhos-
tejné. Novému se nebráníme...

 -svah- 

vadelníka a výtvarníka Josefa Tejk-
la, který tuto inscenaci napsal na 
základě vlastní životní zkušenosti. 
Jak sám řekl, vytryskla z duše táty, 
zmučeného ztrátou milovaného 
syna. Josef Tejkl vynikal skvělými 
pábitelskými texty a svědčí o tom  
i to, že text Elegie byl nominován na 
cenu Alfréda Radoka.
Hlavní postava Josef si byl vědom 
své odpovědnosti za smrt syna, ale 
odmítal absurdní soudní obvině-
ní. V zoufalém psychickém stavu a 
na pokraji sebevraždy se seznámil 

s Marií, jejíž chápavé porozumění 
pro Josefovu bolest, mu pomohlo 
překonat složité životní období. Na-
lezl znovu ztracenou víru v Boha 
a děkoval mu, že prozřel dříve, než 
stačil promarnit svou pozemskou 
pouť...
Rádobydivadlo Klapý, které se za-
měřuje na citlivá témata a jde vlastní 
cestou, s tímto dojemným dramatem 
o vině a trestu, porozumění či ztrá-
tě a znovunalezení víry zvítězilo na 
oblastních přehlídkách a bylo nomi-
nováno na Jiráskův Hronov, kde tito 

umělci vystoupili již po sedmnácté, 
a to se ještě žádnému souboru ne-
podařilo.                           

- svah -



Kojetínský zpravodaj 2/12

18

Charita Kojetín
Charita Kojetín děkuje 
a informuje o průběhu 
Tříkrálové sbírky 2012 
Stejně jako v předchozích letech se 
i letos uskutečnila celostátní Tříkrá-
lová sbírka, jejímž organizátorem je 
Charita Česká republiky. V Kojetíně 
a okolních obcích tuto sbírku kaž-
doročně realizuje Charita Kojetín. 
V sobotu 7. ledna 2012 vyšlo v této 
naší oblasti celkem 33 skupinek ko-
ledníků, z toho v samotném městě 
Kojetín 16 a jedna skupinka koledo-
vala v místní části Kojetína - Kova-
lovicích. 

Podle jednotlivých obcí byl výsle-
dek následující:
obec částka
Kojetín 45.170 Kč
Křenovice 12.360 Kč
Měrovice nad Hanou 3.976 Kč
Uhřičice 10.556 Kč
Polkovice 11.742 Kč
Lobodice 10.319 Kč
Stříbrnice 3.807 Kč
V součtu města Kojetín je i výsle-
dek z Kovalovic, kde se vybralo 
1.931 Kč.
Díky vaší štědrosti se v kasičkách 
sešlo celkem 97.930 Kč.
Podle pevně stanoveného klíče se 
vybrané peníze rozdělí na huma-

nitární projekty v zahraničí a 58 % 
z této částky zůstává pro potřeby 
Charity Kojetín.
Jak s vrácenou částkou naložíme, 
se dozvíte ke konci roku. 
Všem vedoucím skupinek i dětským 
koledníkům patří velké poděkování 
za jejich pomoc, bez které by se sa-
motná sbírka nemohla uskutečnit.  
Děkujeme také vám všem, kteří jste 
otevřeli dveře koledníkům a přispěli 
jakýmkoliv finančním obnosem do 
našich pokladniček. Děkujeme za 
to, že vnímáte potřeby jiných lidí 
kolem sebe.

Helena Gračková, 
ředitelka Charity Kojetín

Děti a mladí 
koledovali u betléma 
na Masarykově náměstí 

Možná jste i vy v pondělí 19. pro-
since 2011 dopoledne procházeli 
Masarykovým náměstím v Kojetí-
ně a překvapily vás melodie vánoč-
ních písní, které se k vašim uším 
prodraly přes dav těch, kdo se tam 
i přes chladné počasí shlukli u bet-
léma. Ten už před rokem vytvořili 
vlastníma rukama senioři z Domu 
sv. Josefa Charity Kojetín, aby při-
pomínal narození Ježíše Krista. 
Pár dní před uplynulými Vánoce-
mi proto opět vyrostl blízko kašny  
a přivítal malé i velké, kteří se ať už 
jako aktéři, nebo jako diváci, zapo-
jili do akce pořádané Charitou Ko-
jetín s názvem Koledování u bet-
léma. Jako první se přišly poklonit 
Ježíškovi děti z Mateřské školy sv. 
Josefa a ukázaly přihlížejícím, co 
všechno se k vystoupení zvládly 
naučit. Poté předvedli mladí z Ro-
dinného klubu Maria Charity Koje-
tín scénku o narození Ježíše Krista, 
proloženou tematickými písnička-
mi, jejichž obsah zdůrazňovali po-
hybem (projekt Rodinný klub Maria 
je spolufinancován Evropským so-
ciálním fondem a státním rozpoč-
tem České republiky). Následova-
lo velmi živé hudební vystoupení 
školáků ze ZŠ Sladovní, které při 
zpěvu koled doprovázela hrou na 
kytaru paní učitelka. Pozvání ak-
tivně se zapojit do této akce dále 
přijali žáci ZŠ Svatopluka Čecha  

a společné chvíle na náměstí zpří-
jemnili hromadným zpěvem vánoč-
ních písní. Děkujeme za milou spo-
lupráci Mateřské škole sv. Josefa 
Kojetín i oběma základním školám 
a doufáme, že se nám s jejich po-

mocí podaří podobný program zor-
ganizovat zase příště. Díky také 
všem vám, divákům, za podporu  
a pomoc při společném vytváření 
radostné atmosféry.

Marie Ležáková

Inzerce



2/12 Kojetínský zpravodaj

19

Církev Československá husitská

Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov 

 

1. 2., 8. 2., 15. 2., 22. 2. a 29. 2. 2012 (středa)
Modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

2. 2., 9. 2., 16. 2. a 23. 2. 2012 (čtvrtek)
Biblická hodina

od 16.00 hodin v Husově sboru

5. 2. 2012 (neděle) 
Bohoslužby ve Skalce

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

5. 2.. 12. 2., 19. 2. a 26. 2. 2012 (neděle)
 Bohoslužby v Kojetíně

od 10.00 hodin v Husově sboru

PROGRAM SETKáNÍ V ÚNORU 2012
(V ČASE „ZJEVOVáNÍ“ PáNĚ A POČáTKU „POSTNÍ“ DOBY)

„Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“  Lukáš 19,10

V době konání obřadů a setkání jsou prostory Husova sboru (synagogy) otevřeny veřejnosti. 
Pokud máte zájem o prohlídku sboru s výkladem, kontaktujte předem farní úřad či VIC Kojetín.

Naše společenství je „otevřené“ všem lidem bez rozdílů.
Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách: 

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

 6. 2., 13. 2.*, 20. 2. a 27. 2. 2012 (pondělí)
Duchovní výchova

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

7. 2., 14. 2.*, 21. 2. a 28. 2. 2012 (úterý)
Duchovní výchova

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

7. 2. 2012 (úterý)
Biblická hodina v Tovačově

od 15.00 hodin v DS Tovačov (společenská místnost)

19. 2. 2012 (neděle)
Bohoslužby v Polkovicích

od 8.15 hodin (obřadní síň Obecního úřadu)

Seznam postních nedělí:

1. neděle postní - Invocavit: „Bude 
mě volat a já mu odpovím, v dobách 
soužení budu s ním, vysvobodím jej 
a oslavím.“ Žalm 91,15

2. neděle postní - Reminiscere: 
„Pamatuj, Hospodine, na soucit svůj 
a na svou lásku, která je od věků.“ 
Žalm 25,6

3. neděle postní - Oculi: „K Hos-
podinu stále mé oči hledí, on moje 
nohy z pasti vyprostí!“ Žalm 25,15

4. neděle postní - Laetare: „S 
Dcerou jeruzalémskou se veselte, 
všichni, kdo ji milujete, jásejte! Ra-
dujte se, radujte spolu s ní, všichni, 
kdo jste nad ní truchlili!“ - „Když pak 
byl Ježíš v Betanii a stoloval v domě 
Šimona Malomocného, přistoupila 
k němu žena (Marie Magdaléna!) 
s alabastrovou nádobkou velmi 
vzácné masti a vylila mu ji na hla-

* v případě jarních prázdnin se hodina koná v Husově ul. 
- farní dům CČSH (kancelář v přízemí)

vu.“ Izaiáš 66,10 a Matouš 26,6-7

5. neděle postní - Judica: „Zjed-
nej mi právo, Bože, buď mým ob-
hájcem před bezbožným národem, 
zachraň mě před lstivým a podlým 
člověkem!“ Žalm 43,1

6. neděle postní - Palmarum 
(Květná): „Povězte Dceři sionské: 
Hle, tvůj král přichází k tobě, mírný, 
sedící na oslu, na oslíku, osličím 
hříbátku.“ - „Hosana, Synu Davi-
dův!“ „Požehnaný, jenž přichází 
v Hospodinově jménu!“ „Hosana na 
výsostech!“ Matouš 21,5.9

  

přináší nadčasové poselství Bible 
v současné, čtivé češtině. Usilu-
je o maximální věrnost původním 

hebrejským, aramejským a řeckým 
textům, zároveň však chce oslovit 
dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí 
čerpat z této knihy inspiraci pro kaž-
dý den, anebo ji otevírají poprvé.

Novou Bibli si můžete přečíst on-line 
na webu: http://online.bible21.cz/.
Objednat Bibli lze přímo na:  
http://www.nbk.cz/obchod/ nebo také 
na farním úřadě CČSH v Kojetíně.
Objednali jsme pro Vás: John Stott: 
ROK S BIBLÍ: Každodenní zamyš-
lení nad Knihou knih http://www.
bible21.cz/clanky/Rok-s-Bibli

Michael Keene: Kapesní průvodce 
Biblí: Bible je nejrozšířenější knihou 
na světě. Ale kolik toho o ní sku-
tečně víme? Odpověď nalezneme 
v této knize. 

http://www.bible21.cz/clanky/ka-
pesni-pruvodce-bibli

Jiří Pleva

„Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův.“ Jeremiáš 1,8
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TJ Sokol Kojetín - odbor Sportu pro všechny

30. 6.  - 8. 7. 2012
Tábornická škola dorostu

pro účastníky ve věku 15 - 19 let
 Cena: 1.800 Kč

Informace a přihlášky: 
Lucie Janoušková, tel.: 728 800 904, 
e-mail: lucka.janous@seznam.cz

8. 7. - 21. 7. 2012
Tábor žactva

pro děti ve věku 10 - 14 let
Cena: 2.450 Kč

Informace a přihlášky:
Lenka Urbánková, tel.: 777 030 811, 
e-mail: lenicka.nemeckova@centrum.cz

PRáZDNINY POD STANEM VE VRáŽNéM V ROCE 2011
Pořadatel: TJ Sokol Kojetín - odbor Sport pro všechny 

Spolupráce: lektoři CPP ČASPV

 21. 7. - 28. 7. 2012
Tábor Rodiče a děti I

pro děti ve věku 2 - 7 let
Informace a přihlášky:

Ivana Stavinohová, 
tel.: 606 415 262

28. 7. - 4. 8. 2012
Tábor Rodiče a děti II

pro děti ve věku 2 - 9 let
Informace a přihlášky: 

Zuzana Veselá, 
tel.: 608 505 280,

 e-mail: veselazuzana@seznam.cz
nebo na www.vrazne.net

4. 8. - 11. 8. 2012
Rodinné hry 

- táborová základna pronajata
Informace a přihlášky:
www.rodinnehry.wz.cz 

13. 8. - 20. 8. 2012
 Tábor Rodiče a děti III. 

- táborová základna pronajata 
Informace a přihlášky: 

Petr Musil, tel.: 731 558 566

MIMOřáDNá NABÍDKA: 
Cvičitelům, kteří mají zájem získat zkušenosti ve vedení táborů nabízíme možnost stáží na jednotlivých bězích.

DALŠÍ AKCE VE VRáŽNéM:
27. 6. - 30. 6. 2012 - Stavění tábora   18. 8. - 19. 8. 2012- Bourání tábora

Informace: Broněk Bobiš, tel.: 777 116 443, 
veškeré informace na www.sokolkojetin.estranky.cz

Veškeré informace najdete
 na webu: 

www.sokolkojetin.estranky.cz

Ze života katolické farnosti
Milí čtenáři,
ani přestupný den, který nás letos 
na konci února čeká, nemůže nic 
změnit na skutečnosti, že jsme prá-
vě vstoupili do nejkratšího měsíce 
v roce a zároveň do posledního 
skutečně zimního měsíce. Chlad  
a mráz mohou trvat ještě dlouho, 
prodlužování dne a přibývání slu-
nečního svitu už ale nic nezastaví. 
Nastává doba čekání na jaro a na 
vše, co sebou toto roční období při-
náší.
Podobný čas čekání prožívají před 
Velikonocemi, svátky jara, křesťané 
celého světa. Je jím postní doba, 
čtyřicetidenní období, jehož cílem 
je poskytnout věřícím prostor, aby 
se zamysleli nad svým životem, od-
stranili z něj všechny špatné skut-
ky a návyky a posilovali ty dobré.  
K postní době patří vážnost a stříd-
most, jak napovídá už samo slovo 
půst. Zároveň je to období trpělivé-
ho čekání, které tuší, proč je nyní 
nezbytné si něco odepřít: zdržen-

livost a zpytování svědomí slou-
ží tomu, aby nadcházející svátky 
mohly být prožívány s ještě větší  
a nezkalenou radostí.
Tento prostý recept přirozeně patřil 
k životnímu cyklu našich předků, 
kterým v závěru zimy docházely 
zásoby potravin a půst tak předsta-
voval nutnost. Umět si něco odepřít 
bychom ale neměli zapomínat ani 
my, lidé 21. století, kterým ke štěstí 
nechybí žádné z těch skutečně ne-
zbytných hmotných předpokladů. 
Důvod byl už zmíněn: tehdy, když 
něco postrádáme, si toho můžeme 
začít vážit.
A nejde jenom o jídlo. V době, kdy 
se stalo zvykem nakupovat na dluh, 
tak paradoxně lidé mohou pociťovat 
jeden zásadní nedostatek: chybí jim 
radost z toho, že po vynaložené ná-
maze, sebezáporu a uskrovnění se 
mohou těšit ze zasloužené odměny. 
Na místo trpělivého čekání na ovo-
ce vlastní námahy nastupuje touha 
mít vše a mít to hned a získaná věc 

tak ztrácí na hodnotě okamžikem, 
kdy ji člověk získá.
Postní doba, do které letos vstupu-
jeme Popeleční středou 22. února, 
se tak může stát podnětem k tomu, 
vrátit do svého života prvek trpěli-
vého čekání a odpírání si požitků  
v zájmu toho, co má přijít později. 
Je vzorem, jak se připravovat na 
veliké a významné události v živo-
tě, a impulsem k očištění vlastního 
nitra od všeho, co by význam a veli-
kost těchto událostí mohlo snížit.

text: Jiří Gračka
foto: Jana Vlčková
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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 ,-

Honební společenstvo 
Morava kojetín 
oznamuje konání

valné hromady,
 

která se uskuteční

 v sobotu 11. února 2012 
ve 14 hodin 

na Střelnici v Kojetíně
a tímto zve členy honebního 

společenstva

PROSBA
Prosím občany, kteří vlastní dokumentaci (projektovou nebo 

fotografickou), týkající se kojetínských sklepů, chodeb
a jiných podzemních prostor, aby tuto dokumentaci zapůjčili

ke zpracování a zmapování podzemí  Kojetíně.
Tito občané, nechť mě kontaktují na adrese: Sladovní 685, Kojetín

popřípadě na tel. čísle: 776 898 113
S poděkováním Richard Švamberk  

Společnost působící v Hulíně 
přijme finanční poradce, 

dle praxe do vlastního týmu, možnost vyššího finančního 
ohodnocení, popř. otevření vlastní nové pobočky.

Veškeré náklady a registrace u ČNB hrazeny společností. 

Bližší informace na tel: 602 650 005 a 737 912 783.

VýZVA
Prosím všechny, kdo 
si krátí čas skládáním 

básniček, písniček  
a říkadel, aby svá dílka  
neukládali do šuplíku.

Jsem sběratel  
a skladatel lidových písní 

a vaše texty bych rád 
zhudebnil a uveřejnil  

v připravovaném 
zpěvníčku z Kojetínska  

v tištěné podobě.

Antonín Ježowicz, 
učitel zpěvu a muziky, 

vydavatel neperiodických 
publikací

tel: 581 026 089
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Vzpomínky

Blahopřání

Dne 22. února 2012 
by se dožil 100 roků náš tatínek, dědeček a pradědeček

pan Oldřich Hromada 
S úctou a láskou stále vzpomínají syn Alois a dcera Helena s rodinami

Za tichou vzpomínku děkujeme

Hluboce zarmouceni oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že 
nás navždy opustil náš drahý tatínek, dědeček, pradědeček a strýc

pan Ladislav Kvapil z Kojetína

Zemřel 30. prosince 2011 ve věku 92 let
Za projevenou soustrast děkují dcera a syn s rodinami

Dne 1. ledna 2012 
se dožil krásného životního jubilea 100 let

pan František Smažinka z Kojetína
K tomuto životnímu jubileu mu přejí dcery a syn s rodinami  

hodně zdraví, štěstí a veselou mysl.

Blahopřejeme!
V sobotu 21. ledna 2012 byly slavnostně přivítány 

do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Foto: J. Večeřová

Vítání občánků

Ondřej HájekMarek Šťastník

Radek PospíšilAdam Večerka

Eliška Tomková

Darina Hejtmánková


