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Volby do poslanecké sněmovny Paralamentu ČR
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
v Kojetíně, Popůvkách a Kovalovicích ve dnech 25. - 26. října 2013
V předčasných volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byla volební účast
49,98%. V Kojetíně a jeho místních částech obdržely
kandidující politické strany a hnutí následující počet
hlasů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ČSSD
KSČM
ANO 2011
Úsvit
KDU - ČSL
ODS
TOP 09
Strana zelených
DSSS
Česká pirátská strana
Strana svobodných občanů
SPOZ
Změna
LEV 21
Suverenita
Strana soukromníků ČR
Hlavu vzhůru
Koruna česká

549 hlasů
478 hlasů
457 hlasů
190 hlasů
183 hlasů
180 hlasů
120 hlasů
56 hlasů
54 hlasů
52 hlasů
49 hlasů
38 hlasů
20 hlasů
10 hlasů
8 hlasů
2 hlasy
1 hlas
1 hlas

Z občanů Kojetína kandidovali v těchto volbách Jaromír
Dvořák (CSSD), Luděk Vrtěl (ODS), Květoslava Švédová (SPOZ) a Vojtěch Krybus (LEV 21). Žádný z nich se
do Poslanecké sněmovny nedostal.
Jiří Šírek

22,42%
19,52%
18,66%
7,76%
7,47%
7,35%
4,90%
2,28%
2,20%
2,12%
2,00%
1,55%
0,81%
0,40%
0,32%
0,08%
0,04%
0,04%

foto: Jana Večeřová
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 74. zasedání konaném dne 2. října 2013
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- zřídila hlavní inventarizační komisi (HIK) na funkční období od
1. října 2013 do 30. září 2014
a inventarizační komise (IK) k provedení jednotlivých inventur za rok
2013,
- jmenovala předsedu HIK - Ilonu Kapounovou, místostarostku
a členy HIK: Jiřího Šírka, starostu,
Jiřinu Zdařilovou, tajemnici, Janu
Nakládalovou, vedoucí odboru
VVŠK, Hanu Večeřovou, vedoucí
FO, Jiřího Stava, vedoucího odboru
VŽPD,
- stanovila Plán inventur za rok
2013,
- uložila ředitelům příspěvkových
organizací (ZŠ Sv. Čecha, ZŠ nám.
Míru, DDM, MŠ, ŠJ, MěKS, CSS)
a) předložit finančnímu odboru MěÚ
v termínu do 31. 10. 2013 Plán inventur za rok 2013,
b) předložit finančnímu odboru
MěÚ v termínu do 13. 1. 2014 zprávu o závěrkových účetních stavech
majetku svěřeného příspěvkové
organizaci zřizovatelem k hospodaření,
c) předložit finančnímu odboru MěÚ
v termínu do 30. 1. 2014 závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků za rok
2013,
- schválila věcný a časový harmonogram činností k zajištění schvá-

lení účetní závěrky Města Kojetína
a příspěvkových organizací Města
Kojetína,
- jmenovala Komisi pro přípravu
rozpočtu města na rok 2014,
- schválila navýšení příspěvku na
provoz pro Základní školu Kojetín
- Svatopluka Čecha na rok 2013
o částku 29.000 Kč z důvodu dofinancování realizace projektu dotovaného MŠMT s názvem „Nechceme stát stranou“ dle žádosti ze dne
4. září 2013,
- souhlasila se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku
p. č. 633/25, ost. pl., o výměře 50
m2, v k. ú. Kojetín,
- souhlasila se zveřejním záměru
pronajmout stavbu kanalizace na
pozemku parc. č. 5748/1 v k. ú. Kojetín.
Délky jednotlivých stok a jejich provedení:
 Stoka 1 - PVC DN 300 (SN8)
v délce 1,50 m, PVC DN 250 (SN8)
v délce 42,51 m,
 Stoka 2 - PVC DN 300 (SN8)
v délce 5,53 m, PVC DN 250 (SN8)
v délce 61,41 m,
 Stoka 3 - PVC DN 300 (SN8)
v délce 1,71 m, PVC DN 250 (SN8)
v délce 21,32 m,
- vzala na vědomí žádost Úřadu
pro zastupování státu ve věcech
majetkových, k převodu pozemku

p. č. 5747/2, ostatní plocha - jiná
plocha o výměře 1451 m2, který je
ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem
státu Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových, v katastrálním území Kojetín,
- souhlasila s bezúplatným převodem pozemku p. č. 5747/2, ostatní
plocha - jiná plocha o výměře 1451
m2, v katastrálním území Kojetín,
z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem
státu Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Praha, do
vlastnictví Města Kojetína, z důvodu veřejného zájmu,
- schválila uzavření mandátní
smlouvy na přípravu a organizaci
zadávacího řízení, na zpracovatele dokumentace pro územní řízení,
stavební povolení a dokumentaci
pro provedení stavby k projektu
„Rekonstrukce Masarykova náměstí v Kojetíně“ mezi objednavatelem
Městem Kojetínem a zhotovitelem,
společností BM asistent s. r. o.,
Olomouc, ve výši 30.250 Kč, včetně DPH,
- pověřila Rostislava Kolmačku
k jednání za Město Kojetín se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, ve věci vybudování
zvýšených nástupišť v železniční
stanici Kojetín.

Rada Města Kojetín se na 75. zasedání konaném dne 15. října 2013
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- pověřila Jiřího Šírka, starostu
města a Ilonu Kapounovou, místostarostku, jednáním se zástupci

Olomouckého kraje ve věci bezúplatného převodu níže uvedených
nemovitostí - areálu bývalého učiliš-

tě na ulici Křenovská 676 v Kojetíně, ke kterým má právo hospodaření Střední škola technická Přerov.

Rada Města Kojetín se na 76. zasedání konaném dne 23. října 2013
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila termíny konání svatebních obřadů na rok 2014,
- schválila pronájem stavby kanalizace na pozemku parcely č. 5748/1
společnosti Vodovody a kanalizace
Přerov, a. s.
Délky jednotlivých stok a jejich provedení:
 Stoka 1 - PVC DN 300 (SN8)
v délce 1,50 m, PVC DN 250 (SN8)
v délce 42,51 m,
 Stoka 2 - PVC DN 300 (SN8)
v délce 5,53 m, PVC DN 250 (SN8)

2

v délce 61,41 m,
 Stoka 3 - PVC DN 300 (SN8)
v délce 1,71 m, PVC DN 250 (SN8)
v délce 21,32 m,
- schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu a provozování dílčích
úseků jednotné kanalizace pro
veřejnou potřebu ve městě Kojetín uzavřené mezi Městem Kojetín,
a společností Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.,
- souhlasila se zveřejněním záměru Města Kojetín pronajmout

parkovací místo č. 32 v garážovém
stání domu č. p. 1309 na ulici Sladovní, Kojetín v souladu s „Pravidly
pro přidělování parkovacích míst
v garážovém stání domu na ulici
Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I
- Město“, výše měsíčního nájemného činí 550 Kč + DPH v platné
sazbě,
- souhlasila se zveřejněním záměru prodeje objektu bez č. p. postaveného na pozemku p. č. st. 1637
a pozemku p. č. st. 1637, zastavě-

11/13

Kojetínský zpravodaj

Z jednání Rady Města Kojetín
ná plocha a nádvoří o výměře 258
m2, který je ve vlastnictví Města Kojetína zájemcům o koupi, za minimální kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem a za podmínky
úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícími - právní
služby, správní poplatek při vkladu
práva do KN, daň z převodu nemovitosti,
- schválila prodej plechové boudy
z železné konstrukce a pozinkovaného plechu o půdorysném
rozměru 5,1 x 8,05 m, výška cca
2 - 2,3 m, určené pro stavební nářadí a stavební materiál, která se nachází v areálu polikliniky, za DPS na
ul. 6. května v Kojetíně, která je ve
vlastnictví Města Kojetína, zájemci
za cenu nejvyšší nabídnuté kupní
ceny obálkovou metodou - minimální kupní cena je stanovena ve výši
50.000 Kč,
- souhlasila se zveřejněním záměru prodeje neobsazené bytové jednotky č. 1185/7, o velikos-

ti 2+1, která se nachází v domě
č. p. 1185, 1191 na adrese Sladovní 1185 Kojetín, včetně podílu na společných částech domu
o velikosti 6779/173448 a podílu
o velikosti 6779/173448 na pozemku p. č. st. 1529, vše ve vlastnictví
Města Kojetína, za cenu nejvyšší
nabídnuté kupní ceny obálkovou
metodou - minimální kupní cena
bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku,
- schválila předložený plán zimní
údržby a plán pohotovosti při zabezpečení zimní údržby na místních komunikacích v zimním období 2013/2014,
- uložila řediteli společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r. o., zabezpečit
realizaci schváleného plánu v plném rozsahu,
- schválila výběr dodavatele
a smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Kojetín - DPS J. Peštuky 1322 - oprava
střešního pláště“ uchazeči DACH

SYSTEM s. r. o., Olomouc, který byl
doporučen komisí pro posouzení
a hodnocení zakázek na výše uvedenou zakázku za cenu 666.653,10
Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo
na poskytnutí licence vyplývající
z autorského práva na „Víceúčelovou sportovní halu Kojetín“
mezi nabyvatelem Městem Kojetín
a autorem Ing. arch. Jaroslavem
Ševčíkem - ARCH. Z. STUDIO
Zlín, s nabídkovou cenou ve výši
151.000 Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy
o dílo na akci „Obnova kapličky
v Popůvkách“ mezi Městem Kojetín
a zhotovitelem SANATĚS Olomouc
s. r. o. s nabídkovou cenou 331.155
Kč bez DPH,
- vzala na vědomí vyhodnocení
akce Kojetínské hody a Kojetínské
hudební léto 2013, včetně celkového finančního vyúčtování.

tu variantu, která se většině zdála
nejpěknější a nejpraktičtější.
 Tradiční stolní kalendář Mikroregionu Střední Haná na příští rok
je právě v tisku, během listopadu
bude distribuován do všech členských obcí našeho mikroregionu.
V Kojetíně jej bude možné zakoupit
na informačním centru - VIC, Masarykovo náměstí 8.
 V galerii Vzdělávacího a informačního centra je otevřena výstava
„Československá republika 1935
- 1945“, představující jednu z nejtemnějších kapitol naší novodobé
historie. Autorem celé výstavy, stejně jako předešlých, vztahujících se
k období první poloviny 20. století,
je František Riegel, který zaslouží
pochvalu a uznání za to, jak tímto
způsobem připomíná našim současníkům dobu, jejíž pamětníci
pomalu odcházejí. Se svými spolupracovníky dal dohromady výstavu,
která stojí za zhlédnutí a taky za
zamyšlení.
 Dne 17. října navštívil naše město
Miroslav Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Byla to
další z návštěv významných osobností, kterou organizovalo Gym-

názium Kojetín především pro své
studenty, i když i pro nás starší bylo
setkání a rozhovor s tímto skromným a sympatickým člověkem inspirující a užitečné.
 Vzhledem k záměru města postavit v prostoru mezi gymnáziem
a mateřskou školou novou sportovní halu, se horlivě diskutuje na sociálních sítích a obrací se na mě řada
občanů s dotazy, zda zůstane zachován kopec, který využívají děti
k zimním radovánkám. Tento kopec
určitě zachován zůstane, troufám si
dokonce předpovědět, že navážkou
zeminy ze základů haly se mohou
jeho rozměry ještě zvětšit.

Jiří Šírek

Ve zkratce
 Po častých apelech ze strany provozovatelů výherních hracích přístrojů (VHP) a zástupců firem, které
je vlastní s výzvami ke změně platné obecně závazné vyhlášky, která
znamená konec provozování VHP
na území města, jsem svolal schůzku členů rady města a zástupců
stran zastoupených v Zastupitelstvu města. Na schůzce byly sděleny argumenty provozovatelů VHP
a uvedena možnost danou vyhlášku změnit. Všichni přítomní členové
rady města i zástupci stran ze zastupitelstva města se až na jednoho
shodli na tom, že není důvod a vůle
platnou OZV jakkoliv měnit či rušit
a nebudou iniciovat v tomto směru
žádné změny.
 Letošní oslava Dne stromů proběhla tentokrát v Kovalovicích,
především za účasti našich dětí.
U kaple na návsi byla vysazena
vrba, která by měla po letech vyrůst a vytvořit dominantu návsi i se
všemi pozitivními vlivy na okolí. Zájem mladých lidí a dětí mě potěšil.
A u „Kovalovčáků“ mě potěšilo i to,
že se dovedli shodnout na novém
způsobu ozelenění tamního hřbitova a ze tří předložených si vybrali

Pěkný podzim!				
Jiří Šírek

Sledujte
aktuální dění
ve měste
na webových stránkách
Města Kojetín
NOVÝ VZHLED A DESIGN
na adrese

www.kojetin.cz
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Došlo do redakce
Vánoční hvězda
již po šestnácté
Ve dnech od 25. listopadu do
9. prosince 2013 bude probíhat neuvěřitelný šestnáctý ročník sbírky
Vánoční hvězda. Charitativní sbírku organizuje Sdružení Šance, což
je sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných
dětí při Dětské klinice ve Fakultní
nemocnici Olomouc. Výtěžek z kaž-

Prevence zdraví
Dle WHO (světové zdravotnické organizace) je zdraví stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody, nikoliv pouze nepřítomnost nemoci.
Faktory, které se podílejí na zdraví:
- genetika 10 - 15%,
- prostředí 15 - 20%,
- zdravotnictví 10 - 20%,
- životní styl 50 - 60%.
Na naše zdraví má největší podíl
životní styl. Nejvíce úmrtí je v důsledku oběhové soustavy (až 50%),
následují onkologická onemocnění
(cca 26%), pak následují úmrtí na
vnější příčiny a další onemocně-

Nová poradna
pro rodiny s rakovinou
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Cíl poradny je pomáhat v nepříznivé životní situaci
onkologicky
nemocným klientům
a jejich rodinným příslušníkům, aby
získali základní potřebné informace,
které slouží k řešení jejich situace.
V poradně se klienti dovědí o možnostech pomoci v sociální oblasti
a možnostech následné péče apod.
Poradna nabízí nové služby v regionu s lepší dostupností pro seniory. Klientům pomůžeme zlepšením
sociální situace zapojit se zpět do
běžného života.
ARCUS - ONKO CENTRUM poskytuje pomoc onkologicky nemocným
lidem již 20 let na území celé České republiky. Vypořádat se s touto
skutečností je pro každého nepředstavitelně obtížné, zvláště tehdy,
zůstane-li v této situaci osamocen.
Proto Občanské sdružení ARCUS
- ONKO CENTRUM zaměřuje svou

dého ročníku sbírkové akce putuje
na konto určené na humanizaci hemato-onkologického oddělení a na
program Sociální pomoc rodinám
takto nemocných dětí. V Kojetíně
tato sbírková akce bude letos probíhat již třetím rokem pod mým vedením. Vánoční hvězdy vám nabídnu
tak jako v letech minulých přes školky a školy, najdete nás i dne 1. prosince 2013 u rozsvěcení vánočního
stromečku v budově místní radnice
a v budově Vzdělávacího a infor-

mačního centra.
Věřím, že nás
přijdete podpořit v tak
hojném
počtu, jako v letech minulých
a že společně
překonáme loňskou
nádhernou sumu 55.450 Kč.
Těším se na vás.

ní. Je potřeba zdravě a pravidelně
jíst, dodržovat pitný režim, odpočívat (aktivně i pasivně), dostatečně
spát, nestresovat se a chodit na pravidelné lékařské prohlídky. Pokud
správně jíme, dodržujeme pitný režim, sportujeme, odpočíváme, jsme
v psychické pohodě, mohli bychom
se dožít ve zdraví vysokého věku.
Na co tedy lékaře? Preventivními
prohlídkami se utvrdíme, že jsme
zdraví, chodíme-li pravidelně. Případně se může onemocnění odhalit v zárodku a tím je lépe léčitelné
a v mnoha případech vyléčitelné. Ke
komu kdy jít, pokud jsme zdrávi?
Praktického lékaře je potřeba na-

vštívit jedenkrát za dva roky, gynekologa jedenkrát za rok, stomatologa jedenkrát za rok a další vyšetření v pozdějším věku, jako např.
Mamografie u žen od 45 let, sono
prsu od 40 let po dvou letech, od 50
let vyšetření stolice na okultní krvácení, dále nepodceňovat znamínka
na kůži, muži prostatu a jiné potíže,
které jsme dříve neměli.
Proti rakovině děložního čípku jsou
v současné době děvčata ve čtrnácti letech očkována. Je možné
tuto jednu vakcínu použít za úhradu
i pro chlapce, kteří jsou přenašeči.
I proti jiným nemocem se můžeme
preventivně očkovat.

činnost k přímé pomoci onkologickým pacientům i jejich rodinným
příslušníkům. Významná je oblast
zdravotní prevence, ozdravné pobyty pro nemocné a zajištění účasti
na tradičních Mezinárodních onkologických kongresech.
Za tuto činnost sdružení dosáhlo mnoha ocenění i mezinárodních uznání. Mezi nejvýznamnější
v České republice patří Cena Olgy
Havlové.
Poradna otevřena každou středu
zdarma, další dny dle telefonické
domluvy v době od 8 do 12 hodin
a od 12.30 do 16.30 hodin.
Místo: senátorská kancelář Boženy
Sekaninové - Prostějov, Rostislavova 5
Kontakt: Hana Šopíková, mobil:
606 076 063, e-mail: hana.sopikova.arcus@email.cz
Dále rozšiřujeme služby ve městech: Kojetín, Němčice nad Hanou
a Konice vždy jeden den v měsíci.
Hana Šopíková

Vladimíra Štáblová

Výzva A PROSBA
občanům
Vyzýváme a prosíme všechny
občany, kteří vlastní jakékoliv
betlémy (i domácí výroby),
aby je zapůjčili na adventní

výstavu BETLÉMY
která bude otevřena v prostorách
galerie Vzdělávacího
a informačního centra
od 1. prosince 2013
do 20. prosince 2013
na památku zakladatelky
této každoroční výstavy
Marie Kalovské z Kojetína.
Betlémy můžete přinést a předat
na informace Vzdělávacího
a informačního centra,
Masarykovo náměstí 8, Kojetín,
do 28. listopadu 2013 v době
od 9 do 11 a od 12 do 17 hodin.
Děkujeme všem
za podporu TÉTO krásné
adventní tradice!
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Došlo do redakce
Podzimní tvoření
První říjnové odpoledne proběhlo
v Mateřské školce v Křenovicích
Podzimní tvoření rodičů a dětí.
Z přírodnin, dýní, bramborů a větviček, které si děti samy nasbíraly

Poděkování
zaměstnancům
Školní jídelny Kojetín

English Corner
a donesly, vznikli skřítci podzimníčci, malí ježečci a strašáčci.
I když v dnešní době jsou rodiče
velmi vytíženi, byli jsme rádi, že si
našli čas a přišli i s dětmi prožít pěkné odpoledne. Už se všichni těšíme
na další společné setkání.
kolektiv MŠ

Již několikrát jsem byla v anglických školách s ubytováním a stravou v rodině. Doposud jsem měla
štěstí na dobré rodiny, které nabízely chutné jídlo, braly mě na výlety,
a dokonce odvezly na letiště, i když
to nebyla jejich povinnost. Nyní
jsem se vrátila ze dvoutýdenního
pobytu z Bournemouthu na jihu

Anglie. To, co tam paní domácí dávala k jídlu, byly jen nechutné mrazené polotovary té nejhorší kvality
a nejlevnější. Už jsem se těšila na
domácí jídlo ze školní jídelny. Po
tom zážitku z Bournemouthu mi
připadá jídlo ze školní jídelny jako
nejvybranější pokrmy z tříhvězdičkového hotelu. Žáci a studenti by
si měli vážit dobrého jídla, které je
připravováno ve školní jídelně. Za
to patří zaměstnancům jídelny moje
poděkování.
Anna Šubíková

K 780. výročí
první písemné zmínky o Kojetíně
byla vydána
publikace autorů
Jiřího Šírka a Josefa Bibra

K 85. výročí
vzniku národopisného souboru
Hanácká beseda Kojetín
byla kolektivem pracovníků
MěKS Kojetín vydána brožura

Kojetín
na starých pohlednicích

HANÁCI Z POHLEDU MARIE
GARDAVSKÉ KDYSI A DNES

(výběr historických pohlednic
Kojetína, Popůvek a Kovalovic)

(soubor fotografií a pohlednic,
doplněné textem Milana Zahradníka)

cena: 150 Kč

cena: 50 Kč

Publikace si můžete zakoupit na informacích Vzdělávacího a informačního centra
Kojetín, Masarykovo nám. 8, Kojetín, telefon: 581 202 202, 774 001 403

At the end of October in America,
we celebrate Halloween. It is
always on the 31st of October.
It is said that the holiday started
in Scotland and Ireland. It is
a celebration of the fall harvest
and some believe it is also
a time when spirits and ghosts
communicate with the living.
In America it is a tradition for
children to dress in costumes
and go from house to house
collecting candy - this is called
“trick-or-treating.” Adults also
dress up in costumes and go
to special Halloween parties. In
America it is also popular to go to
“haunted houses” on Halloween.
These are houses or buildings
that have been decorated to
resemble hell or some other
scary place. Participants walk
along a prepared path through
the building. Along the way they
see scary things and the staff do
various things to try and scare
them.November 1st, the day after
Halloween, is called All Saints
Day. It is a Christian holiday
that gives honor to all the saints
and godly people throughout
history. On Halloween the spirits
and ghosts have their chance
to speak and then on All Saints
Day they must shut up! :-)
october (ok’təubə) - říjen
it is said (it iz sed) - říká se
celebration (seli’breišn) - oslava
spirit (spirit) - duch
ghost (gəust) - přízrak
communicate (kə’mju:nikeit )
		
- komunikovat
costume (kostju:m) - kostým
haunted (ho:ntid) - strašidelný
(pouze ve spojení s duchy)
resemble (ri’zəmbl) - podobat se
scary (skeəri:) - děsivý
participant (pa:’tisipənt)
		
- účastník
path (pa:θ) - trasa
staff (sta:f) - personál
give honor (giv onə) - vzdát čest
saint (seint) - svatý
godly (godli) - zbožný
shut up (šat ap) - být zticha
Jay Davis
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Galerie čestných občanů města Kojetín od roku 1861
Na slavnostním zasedání Zastupitelstva Města Kojetín k 775. výročí od první písemné zmínky
o Kojetíně 2. prosince 2008 byli jmenováni čestnými občany města Jindřich Riegl, Otomar Schick
a Jan Šenk, všichni významní sokolští pracovníci v Kojetíně a účastníci protifašistického odboje
za 2. světové války. O Jindřichu Rieglovi a Janu Šenkovi jsme psali již dříve, v čísle 4/2013
a v dvojčísle 7 - 8/2013 Kojetínského zpravodaje.

Otomar Schick

aktivně se věnoval také výtvarnému
umění. Od mládí se zabýval výtvarnou tvorbou. Z počátku to byly lepty, dřevoryty, oleje, později také fotografie. Amatérské fotografii věnoval všechen svůj volný čas. V tomto
oboru dosáhl významných úspěchů
a vystavoval na četných výstavách
nejen doma, ale i v zahraničí.
Otomar Schick byl členem v mnoha
významných spolcích: Spolek posluchačů chemie na ČVUT Praha,
Spolek výtvarných umělců Mánes,
Brněnský klub výtvarných umělců
Aleš, Sdružení výtvarných umělců
moravských aj.
Jako ředitel kojetínského lihovaru
byl členem Tělocvičné jednoty Sokol Kojetín a členem výboru jednoty. Při rozsáhlém zatýkání dne
1. září 1939 byl také on zatčen. Prošel několika koncentračními tábory
- Dachau, Oranienburg, Buchenwald. Zemřel na následky mučení
21. října 1942.
Schickovy práce uložené ve Slez-

ském muzeu v Opavě a také
v Moravské galerii v Brně nám poodkrývají nejen nelehkou dobu, ve
které vznikly, ale autorův pohled na
severní Moravu, kde vznikly. Výmluvnýn uměleckým dokumentem
této doby je především jeho cyklus
„Ruce“.
řez

Vojtěch Štolfa,

tvarných umění v Sofii.
Od října roku 1950 působil v Brně.
Věnoval se olejomalbě, vytvářel
vitráže, grafiky a nejosobitějších
úspěchů dosáhl v kresbě.
Od roku 1962 působil jako umělecký šéf výpravy Státního divadla
v Brně, kde spoluvytvářel základní
scénicko - výtvarný profil souborů
státního divadla. Ve svých návrzích
nezapřel základní malířské vidění. Vytvářel a realizoval také divadelní scény ve Slováckém divadle
v Uherském Hradišti.
Jako scénograf se Štolfa postupně
vypracoval na prvořadého výtvarníka české operní klasiky. V tomto
období (1961 - 1986) vznikly např.
jeho inscenace Smetanovy „Prodané nevěsty“ s moderním a přece tolik lidovým ornamentem, „Dalibora“,
ve kterém výtvarný návrh vychází
z ducha vladislavské gotiky, ale
i Ibsenova „Petra Gynta“ a mnohé
další.
Vedle scénografie Vojtěch Štolfa
vytvořil četné práce společenského

charakteru - vytvářel leptaná skla,
vitráže, plakáty. Byl zaujat přírodou,
květinami, travami, spolupracoval
s botaniky. Podílel se na grafickém
zpracování publikací Kvety Tater,
Teplomilná květena jižní Moravy,
Mohelenská step, Květnice a příroda Tišnovska, Květy moravského
krasu 2000, Trávy a obilí, Rybník
Kolečko u Tovačova a mnohé další.
V roce 2001 uspořádal Vojtěch Štolfa spolu s MěKS Kojetín v Kojetíně
výstavu s názvem „Kresby - květiny
- divadlo“ Na vernisáži této výstavy
dne 17. srpna 2001 byla slavnostně
pokřtěna kniha
„Rybník Kolečko
u Tovačova“ autorů Jiřího Šírka,
Vojtěcha Štolfy
a Jiřího Polčáka.
Vojtěch Štolfa
zemřel v Brně
4. září 2002.
řez

ředitel lihovaru v Kojetíně,
sokolský pracovník, účastník
protifašistického odboje
O t o m a r
Schick
se
n a r o d i l
25.
dubna
1890 v Praze.
Vzdělání
získal
na obecné
a měšťanské
škole v Rakovníku,
na reálném
gymnáziu v Rakovníku a na Vysoké škole technické v Praze, kde
v letech 1907 - 1912 studoval obor
technická chemie.
Po ukončení vzdělání a získání titulu inženýr chemie pracoval v Rakovníku, Větrušicích, Novém Jičíně
a Lipotvaru a jako ředitel lihovaru
v Kojetíně.
Otomar Schick projevoval zájem a

moravský
grafik
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malíř,

scénograf,

Vojtěch Štolfa se narodil
12. prosince
1921 a vyrůstal v Kojetíně, kde
také získal
počátky svého vzdělání.
V srpnu 1939
byl přijat do
zakládajícího ročníku Školy umění ve Zlíně,
kde působili také profesoři jako Richard Wiesner, Jan Sládek, Albert
Kutal a jiní. Po absolutoriu pokračoval ve studiu na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové v Praze ve
třídě profesora Josefa Kaplického.
Spolupracoval se scénografem Janem Sládkem, šéfem výpravy Realistického divadla. Po absolvování
Vysoké školy uměleckoprůmyslové
byl jako stážista na Akademii vý-
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Galerie čestných občanů města Kojetín od roku 1861
Vladimír Novotný,

spisovatel, herec, dramatik, zakládající člen divadelního souboru Hanácká scéna Kojetín.
Čestné občanství města Kojetín mu
bylo uděleno
25. května
2011.
Vladimír Novotný je mezi
kojetínskou
veřejností
známý hlavně jako herec divadelního souboru Hanácká
scéna Kojetín, kde vytvořil řadu divadelních postav, kterými se zapsal
do paměti diváků. Narodil se 29.
května 1921 v Kojetíně. Po absolvování Obchodní akademie v Přerově, pracoval v Ostravě, v Kojetíně
a na úseku kultury státní správy.
V letech 1973 - 1989 vedl kroniku
města Kojetín.
Divadlo hrál již jako student, byl členem divadelního spolku Studentské
sdružení a hrál také v různých diva-

delních souborech ve městě. V roce
1949 stál u zrodu divadelního souboru Hanácká scéna Kojetín a členem zůstal až do své smrti. Vladimír
Novotný byl všestranně činný. Byl
nejen nezapomenutelným hercem,
ale také režisérem, organizačním
pracovníkem, ale též dramatikem,
který psal pro soubor divadelní hry.
Jako filmový herec spolupracoval
s tvůrčí skupinou Signál 64. Za
těch více než padesát let vytvořil
na amatérském jevišti mnoho krásných divadelních postav, kterými se
zapsal do paměti a srdcí diváků.
Kromě své herecké práce se věnoval Vladimír Novotný také literární
činnosti. Psal prózu, verše, rozhlasové, divadelní a televizní hry.
Československý rozhlas postupně
vysílal jeho sedm rozhlasových her.
Za své hry získal v celostátních
rozhlasových soutěžích významná
ocenění. Patřil také ke spolupracovníkům Československé televize
Praha, Ostrava a Bratislava.
Také pro svůj domovský soubor, pro
Hanáckou scénu Kojetín, napsal
Vladimír Novotný několik her. V roce

1957 nastudovala Hanácká scéna jeho hru „Dorotka“, v roce 1980
hru „Trápení přespolního jezdce“
a divadelní soubor Tyl Přerov v roce
1971 hru „Báječný večer“.
Vladimír Novotný - spisovatel - byl
členem pobočky Svazu spisovatelů
v Ostravě. Psal povídky, fejetony,
verše. Publikoval v ostravském literárním měsíčníku Červený květ.
Některé jeho povídky byly přeloženy také do polštiny. V roce 1965
vydalo Krajské nakladatelství v Ostravě jeho soubor povídek „Druhé
slunce“.
Vladimír Novotný zemřel 9. června
2002 ve věku 81 let.
řez

lík, vzpomíná na „výlet“ do Tovačova. Bylo to v roce 1890, datum výletu nevím, píše, kdy bylo ujednáno
podniknout do Tovačova propagační výlet, spojený s malým veřejným
vystoupením.
A vzpomínám ještě na jednu sokolskou výpravu ve společnosti Poldově, pokračuje dále (Polda - Leopold
Veselý, učitel a dobrý kamarád nás
mladých podučitelů na škole kojetínské.)
Leopold Veselý se narodil 18. září
1859 právě v Budišově u Třebíče.
Jeho otec tam byl nadučitelem.
Leopold Veselý přišel do Kojetína
1. března 1881, to ještě za (Františka) Slaměníka, dne 1. září 1890
se dostal do Radslavic na Přerovsku jako řídící učitel a ve školním
roce 1911/1912 v témže postavení
do Tovačova, odkud v roce 1921
odešel na odpočinek do Kojetína,
rodiště své manželky.
O prázdninách v roce 1889 pozval
Leopold Veselý své přátele, členy
Tělocvičné jednoty Sokol Kojetín,

Ferdinanda Venclíka a jeho kamaráda Dolfka (Adolfa) Procházku,
právníka, do Budišova na návštěvu.
Na tuto návštěvu F. Venclík vzpomíná následujícími slovy: „Zajeli
jsme tam a poněvadž v neděli, co
jsme dleli v Budišově, bylo v Třebíči veřejné sokolské cvičení vedené
už tehdy uznávaným velkým sokolským pracovníkem, třebickým
učitelem Janem Máchalem, toužili
jsme jej poznati. Měli jsme v úmyslu
zúčastniti se tohoto veřejného cvičení a vzali jsme si proto své kroje
sokolské s sebou. Byloť nám tehdy vystupování v sokolském kroji
vzácné.
Budišov, rodiště budovatele olomouckého ústavu pro vzdělání
českých dívek Pöttingea, olomouckého kanovníka Emanuela hraběte
Pötting - Persinga, jenž tam také
jest pochován, je pěkné městečko.
Jeho zvláštností je, že na věži farního kostela místo kříže je na železné tyči otáčivá figura vysoká 4 m sv.
Gottharda ze silného plechu, jenž

Letem sokolím
Při studiu vzpomínek čestného
starosty Tělocvičné jednoty Sokol
Kojetín Ferdinanda Venclíka (1866
- 1942), jsem našel vzpomínku
na zájezd několika členů kojetínské sokolské jednoty do Budišova
u Třebíče. Tato vzpomínka mě zaujala, protože je v ní obsažena idea
sokolské vzájemnosti, spolupráce
a soudržnosti.
Tělocvičná jednota Sokol Kojetín
byla ustavena na valné hromadě
28. března 1888, když její stanovy byly schváleny c. k. místodržitelstvím v Brně již 23. ledna 1888.
První výbor jednoty tvořili: Josef Vrtěl, starosta jednoty, Josef Habáň,
místostarosta, Julius Kopp, náčelník, František Olšaník, jednatel
a Leopold Veselý, pokladník.
V prvním období své činnosti se
jednota zaměřila na veřejná pochodová cvičení do sousedních obcí
(tzv. výlety), často spojená s malým
veřejným vystoupením.
Autor vzpomínek, Ferdinand Venc-
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Letem sokolím
svou polohou ukazuje směr větru
a dává souditi na možné počasí.
Od Třebíče je Budišov vzdálen asi
12 km, tedy přes 2 hod. cesty pěší.
Poldova máti zásobila nás bohatě
poživou a my v neděli ráno vyrazili jsme všichni tři k Třebíči.
Veřejné cvičení za krásného počasí bylo zdařilé a přítomnost nás
tří Sokolů až z Hané
budila
pochopitelně pozornost. Že
večer jsme zůstali
na taneční zábavě je
samozřejmé. Holdovali

jsme statečně Terpsichoře (řecká bohyně tance) až přes půlnoc,
zvláště já a Dolfek. Já bavil jsem se
velmi dobře s dceruškou nějakého
třebického koželuha - jméno už mi
dávno uteklo z paměti. Po půlnoci
vyrazili jsme na zpáteční cestu
k Budišovu. Já s Dolfkem
zahalili se, protože noc
byla chladná, do svých
haveloků, Polda oděl se
tatínkovým kaiserockem.
Na pohled na Sokola
s pérem za čapkou, ve
vysokých botech, oděného černým císařským kabá-

tem, bylo nutno si zvyknout. Byl
krajně komický. Přišli jsme do lesa
a černá tma ztemněla ještě víc. Bez
řečí prošli jsme lesem. Poldova maminka uvařila nám dobrou snídani
a hajdy do postele. Odpoledne
jsme si prohlédli Budišov a okolí,
zajímavé ohromnými masivy žulovými, kde v četných lomech zpracuje se tento tvrdý prahorní nerost
v různé předměty lidské potřeby.
Potom jsme přes Brno opět odjeli
do Kojetína.“
Podle vzpomínek
Ferdinanda Venclíka uvedl
František Řezáč

Anketa měsíce listopad
Mezinárodní den tolerance 16. listopadu připomíná, že respekt si zaslouží všichni lidé
okolo nás. Ptaly jsme se občanů Kojetína, jak tento den vnímají.
1. Je důležitá tolerance? A do jaké míry?
2. Jsou lidé kolem Vás a ve Vašem okolí tolerantní?
3. Máte zkušenosti s netolerancí?

Jarmila Voždová
1. Myslím, že tolerance je důležitá.
2. Ano, ale toto je tvor
nejtolerantnější. (Myšlen čtyřnohý
tvor na snímku.)
3. Určité zkušenosti mám.

Aneta Lalošáková a Petra Ošťádalová
1. Určitě by měl být každý člověk tolerantní, ale záleží na tom, v čem.
2. Někdo je a někdo není, je to na
každém z nás.
3. Bohužel, s nepřizpůsobivými občany.

Zdenka Veselá
1. Každý člověk by měl být tak
úměrně tolerantní.
2. Ano, myslím si, že jsou, ale najde
se i pár výjimek. Já si myslím, že
v dnešní době se hranice posunuly
trošku dál, než to bylo za nás.
3. Všeobecně ne.
Hana Rohová
1. Tolerantní by lidé určitě být měli,
ale otázkou je, do jaké míry. Myslím si, že by se lidé měli navzájem
pochopit a brát toho druhého s jeho
názory, které má.
2. Ne vždy.
3. Ano.

8

Hana Svačinová
1. Jasně, že ano, podle mě je tolerance velmi důležitá jak mezi lidmi
navzájem, tak na pracovišti a hlavně v partnerství.
2. Věřím, že ano.
3. Ano.

Hana Večerková
1. To samozřejmě, ale nejde tolerovat všechno. Míra je individuální.
Záleží na situaci.
2. Určitě jsou, ale záleží na tom,
v čem.
3. Přímo ne.

Anketu připravily Martina Kavulová
a Lucie Takačová,
žákyně sexty Gymnázia Kojetín.
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Mateřská škola Kojetín
Říjen v MŠ Kojetín
Příchod podzimu se promítá ve
změnách přírody, v pozoruhodně
zbarvených listech na stromech,
v dozrávajícím ovoci, ale také v krátících se dnech a pochmurném počasí. Podzimní příroda je krásná,
barevná, a tak se přímo nabízí pestré využití všech přírodnin. Tvůrčí
nálada se tedy přenesla do všech
tříd v obou mateřských školách.
Prostory obou školiček se začaly

plnit výrobky z přírodních materiálů,
které si společně s rodiči vytvořily
děti. Děti každý den pozorně sledovaly, jaké další „podzimní strašidýlko“ na výstavě přibylo. Ale
i ve třídách zapojily svou fantazii
a vyráběly o sto šest. Využití našly
dýně, ale i kaštany, kukuřice, šípky
a barevné listí.
Opět jsme v obou mateřských školách s nadšením přivítali Kašpárka
s maňáskovou pohádkou, kterou si
pro děti připravily učitelky.
Zkraje října zahájily děti ze třídy
„Pastelek“, „Sluníček“ a „Rybiček“
cvičení v tělocvičně Sokolovny
a také kroužek anglického jazyka
pod vedením zkušené lektorky. Tyto
aktivity probíhají 1x týdně a potrvají
do konce května 2014.
„Fouká vítr fouká, drak se z mraků
kouká…“. Nejlákavější akcí tohoto
měsíce se stal již 9. ročník Drakiády, který se konal 15. října 2013
v areálu školní zahrady a přilehlém
sportovním areálu v Hanusíkově ulici. Odpoledne jsme přivítali všechny účastníky drakiády před budovou, kde proběhlo zahájení. Děti
si připravily a přednesly básničku
„Draci“ a po krátkých organizačních
pokynech jsme odstartovali pouštění draků na kopci za MŠ. Přálo nám
sluníčko, větřík se pěkně opíral do

dráčků. Po společném dračím reji
se draci usídlili na plotě hřiště, protože jejich majitele čekalo opékání
špekáčků u táborového ohně, podávání teplého čaje a sušenek. Závěrem úterního odpoledne byl nástup,
na kterém děti obdržely za účast
diplomy, medaile a sladkou odměnu. Všichni se rozloučili hlasitým
pokřikem „HURÁ, HURÁ, HURÁ“
a rozešli se s přáním, aby ta příští
10. drakiáda dopadla tak úspěšně,
jako ta letošní.
vedení MŠ

Základní škola náměstí Míru Kojetín

Srdečně vás všechny zveme
na tradiční

Den otevřených dveří
					

						
v pátek 6. prosince 2013

naší školy

od 8 do 16 hodin

Naši průvodci vám ukážou celou školu.
Můžete nahlédnout v době vyučování i přímo do hodin.
Můžete se podívat do odborných učeben
a seznámit se s jejich provozem.
Můžete se seznámit s návrhy na další rozvoj školy.
Prostě přijďte a projděte se místy, kde mnozí z vás trávili svá školní
léta. Možná je nepoznáte, ale budete je moci vyhledat.
Těšíme se na vás
žáci a pracovníci ZŠ Kojetín, náměstí Míru
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Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
Projekt na naší škole
„Nechci stát stranou“ je název projektu, který realizují žáci ZŠ Sv. Čecha
se svými pedagogy. Projekt částečně
financuje MŠMT a částečně nám přispěl náš zřizovatel - Město Kojetín.
Projekt nás má seznámit se zvyky,
obyčeji, typickými slovíčky, tanci,
kulturou různých národů - konkrétně
Slováků, Rusů, Romů, Poláků, Angličanů a Němců.
V rámci projektu plníme už od března
různé aktivity, na začátku září proběhl sportovní den pro žáky 1. stupně

Projekt „Nechci stát
stranou“
Projekt „Nechci stát stranou“ jsem
rozdělil na tři části - soutěž debatních
týmů, kultura romské menšiny
a ukázka romské kultury a tradic.
V letošním roce jsme se s žáky
druhého stupně zúčastnili debatní
soutěže smíšených týmů, která se
konala v prostorech Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci pod záštitou České debatní společnosti, kde žáci debatovali na různá témata.
Příprava na soutěž se konala vždy
ve škole, kde jsem se v roli „trenéra“
debatní ligy snažil žáky - debatéry
naučit nenásilnou formou obhajovat si názory a prezentovat je na
veřejnosti. Vyhledávat, zpracovávat
a používat informace. Věcně oponovat. Tato dvoudenní akce proběhla velmi dobře a jsem velmi rád,
že jsem mohl žáky naší školy vidět
v roli mluvčích, kde mohli volně vyjádřit své názory a myšlenky.
Soutěžní forma debaty, dle mne
motivuje žáky k lepším výkonům
a je bezpečným prostředím pro vyjadřování názorů. Žáci měli možnost srovnat své plány i s žáky jiných škol. Na své žáky jsem velmi
pyšný, jelikož tříčlenný tým ve slo-
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a na začátku října turnaj ve stolním
tenise (vítězem se stal František Ondič ze 6. ročníku).
Ve dnech 17. a 18. října 2013 se
konala velká akce - Projektové dny,
kdy žáci předvedli formou různých
prezentací, co se v rámci plnění aktivit naučili - prezentovali informace
o různých národech, zpívali, tancovali,
předváděli dramatizaci pohádek, mluvili jsme o zvycích, vařili jsme typická
jídla jednotlivých národů.
V prosinci nás čeká výstava prací
žáků s multikulturní tématikou, jarmark a vánoční prezentace pro rodiče.

Cílem naší práce je uvědomit si, jak
je důležité se k sobě chovat kamarádsky, vzájemně si pomáhat, tolerovat se.
Olga Odehnalová, ředitelka školy

žení Tomáš Koky (šestá třída), Jiří
Červeňák (osmá třída) a Grzegorz
Ochocki (devátá třída) se umístil na
prvním místě.
Druhý bod v rámci vzdělávání byla
návštěva žáků druhého stupně
v Muzeu romské kultury v Brně. Žákům se tu velmi líbilo a jsem rád, že
především žáci z řad majority si zde
mohou vytvořit obrázek o Romech
jakožto osobnostech, které se dokázaly prosadit a nemusí si dělat
negativní obrázek na tuto menšinu,
který převážně sdělují média.
Nepamatuji si, že bych viděl v televizi, nebo novinách článek o Romech,
kteří studují, pracují a plní si vše tak,
jak každý jiný právoplatný občan
ČR. A přitom jich znám spoustu.
Ba naopak nedávno zjistili fotomontáž, kde předělali hlavu na Roma
a za vše mohli pak Romové. Tím
netvrdím, že Romové jsou dokonalí, ale znám mnoho různých lidí,
různých národností, ať už majoritní společnosti nebo menšin, které
u nás žijí, a nemohu tvrdit z vlastní
zkušenosti, že by jedna, nebo druhá byla o něco lepší nebo horší než
právě Romové.
Bohužel to ale v dnešní době není
„in“, aby se mluvilo o někom z řad
Romů v kladu tak,
jak to skvěle funguje
v záporu a tak si velmi vážím toho, že se
žáci mohou dozvědět
i klady o této komunitě díky Muzeu romské
kultury v Brně.
Třetím konečným bodem tohoto projektu
byla ukázka žáků samotných v prostorech

školy, kde ukázali, jak jsou skvělými
hudebníky, tanečníky a samozřejmě zpěváky.
Marian Gábor
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Základní škola Sladovní Kojetín
Den zdravé výživy
a zdravého
životního stylu
Den zdravé výživy a zdravého životního stylu se na Základní škole
Kojetín, Sladovní 492 uskutečnil ve
čtvrtek 26. září 2013.
Nejprve jsme si společně připomněli, že důležitými faktory ovlivňujícími
kvalitu života člověka jsou zdravá
strava, dostatek pohybu, pitný režim, relaxace, spánek, zvládání
stresu, dobrá nálada…
Myslím si, že náš Den zdravé výživy
a zdravého životního stylu splňoval
téměř všechny tyto složky.
1) Zdravá strava
Mladší děti připravily dva druhy
ovocných salátů: jablečný s pomeranči, nektarinkami a mrkví; hruškový s pomeranči rozinkami a ořechy.
Žáci druhého stupně uvařili výbornou zeleninovou polévku.

cházku ke stadionu.
3) Pitný režim
Dostatečný pitný režim jsme zajistili
tím, že žáci uvařili mátový čaj s medem. Mátu natrhali na školní bylinkové zahrádce.
4) Relaxace
Výbornou relaxační činností byla
pro děti kresba na chodníku.
5) Zvládání stresu
Nebylo potřeba. Vše probíhalo v klidu a pohodě.
6) Dobrá nálada
Ta panovala ve škole opravdu po
celý den. Jestli nevěříte, podívejte
se na přiložené fotografie!

Co říci na závěr?
Snažíme se přispět k tomu, aby
zdravá strava našich žáků nebyla výjimkou, ale spíše pravidlem.
I proto je naše škola již několik let
zapojena do dotovaných projektů
Ovoce do škol a Mléko do škol.
Žáci prvního stupně tak dostávají
asi dvakrát za měsíc ovoce či zeleninu ve škole zcela zdarma, druhý projekt zajišťuje všem žákům
některé mléčné výrobky za zhruba
poloviční cenu.
Ovoce a zeleninu si děti zamilovaly
již dříve, nárůst odběru mléčných
výrobků nastal až v loňském roce.
Hana Jarmerová

2) Dostatek pohybu
Vypravili jsme se na krátkou vy-

Návštěva Olomouce
Ve čtvrtek 17. října 2013 navštívili
žáci 6. - 9. ročníku naší školy město Olomouc. Cílem bylo poznávání
našeho regionu.
První zastávkou byla návštěva
a prohlídka katedrály sv. Václava.
Tato katedrála patří neodmyslitelně k panoramatu města. Žáci měli
možnost prohlédnout si nádhernou
stavbu postavenou v gotickém slohu s její 102 metry vysokou věží,
která je nejvyšší kostelní věží na
Moravě. Prohlédli si celý interiér
kostela, oltář i varhany, které patří
k nejlepším nástrojům u nás.
Druhou zastávkou bylo Vlastivědné muzeum. Navštívili jsme stálou
expozici - Příroda Olomouckého

kraje, která seznamuje návštěvníky s přírodními poměry našeho
regionu od nížin v okolí Olomouce
až po vysokohorský terén Hrubého
Jeseníku. Expozice byly doplněny
interaktivními prvky, kde si kousky
přírody Olomouckého kraje mohli
žáci nejen důkladně prohlédnout,
ale i vyzkoušet, osahat nebo se do
nich zaposlouchat.
Další expozicí, kterou jsme navštívili, byly Poklady starého Egypta.
Měli jsme možnost vidět čtyři rakve
a dvě mumie, desítky hodnotných
předmětů, které ilustrují vývoj faraonské civilizace, a poskytuje tak
jedinečný obraz starověké kultury
země na Nilu.
Třetí zastávkou byla radnice s orlojem. Měli jsme štěstí a viděli orloj
v celé své kráse, když právě odbíjel
dvanáct.
Poslední, čtvrtou zastávkou byl
Krajský úřad v Olomouci. V této
výškové budově jsme s žáky vyjeli
do 18. patra a odkud se nám naskytl úžasný, prosluněný pohled z ptačí
perspektivy na město Olomouc.
Všichni žáci se vrátili domů spokojení, se spoustou nových zážitků.
Radka Dufková

HLEDÁM ZEDNÍKA
Hledám zručného zedníka
při rekonstrukci
rodinného domu v Kojetíně.
Požadavky:

kvalitní práce
spolehlivost
samostatnost
Platba dohodou
Mobil: 720 142 738
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Gymnázium Kojetín
Česko - polské
partnerství škol
na Gymnáziu Kojetín
V rámci programu Comenius měli
žáci tercie možnost účastnit se výměnného pobytu, který proběhl ve
dnech 16. až 25. září 2013 v polském Jamielniku. Pro žáky byly
připraveny netradiční aktivity, soutěže, interaktivní výuka a spousta
krásných výletů, které jim přiblížily
polskou kulturu, tradice a každodenní život lidí v tamním regionu.
Po příjezdu do Jamielniku na nás
čekalo velmi milé přivítání od vedení školy, učitelů a také rodičů
polských dětí, u nichž naši žáci po
celou dobu bydleli.
V úterý dopoledne si žáci prohlédli
školu, pracovali ve skupinkách na
interaktivním slovníčku a věnovali se výtvarné činnosti. Odpoledne
navštívili Mszanowo a setkali se se
zástupci města. Večer strávili venku u táboráku s řádem Německých
rytířů, kteří pro ně připravili spoustu

zajímavých aktivit.
Ve středu se děti učily česko-polské
písničky, prošly se po Jamielniku
a odpoledne jely na výlet do Ilawy.
Tam se koupaly v aquaparku a potom se plavily po jezeře na lodi.
Ve čtvrtek jsme jeli na celodenní výlet do Gdynie, Sopot a Gdaňsku.
Páteční den strávili žáci ve škole.
Nejprve měli výuku česko-polské
historie a literatury, potom předvedli
své dovednosti v talentové soutěži a odpoledne vytvářeli suvenýry
a věnovali se sportovním aktivitám.
V sobotu jsme se vydali na další celodenní výlet. Navštívili jsme skanzen v Olsztynku, hrad, muzeum
a planetárium v Olsztynu.
Neděli strávili žáci s hostitelskými
rodinami. Většinou se společně
vydali na výlet po okolí nebo se
jeli podívat na dožínkové slavnosti,
které se konaly v Jamielniku.
V pondělí se žáci opět sešli ve škole. Učili se o česko-polských kulturních rozdílech a podobnostech českého a polského jazyka. V tělocvičně pak probíhala ukázka bojových

umění a odpoledne se jelo na výlet
do Kacze Bagno. Zde se žáci učili
péct chleba, hrát na buben a chodit
na chůdách.
V úterý dopoledne probíhala výuka
česko-polských tradic a sportovní aktivity. Odpoledne jsme zhlédli
cirkusová vystoupení a večer byl
pro žáky připraven večírek na rozloučenou. Přijeli i rodiče a pohostili
nás vynikajícími domácími koláči,
zákusky a jinými dobrotami. Místní
hasiči připravili táborový oheň. Tento předposlední den jsme ukončili
opékáním klobásek.
Poslední den se s námi přišli žáci,
učitelé i rodiče rozloučit. Předávaly se dárečky a certifikáty. Loučení
bylo velmi dojemné a nebralo konce. Všichni si slibovali, že se snad
zase brzy uvidí. Pavla Minaříková
Tento projekt byl
realizován za finanční
podpory
Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá
výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich
obsahem.

Přírodovědný Klokan
Dne 15. října 2013 proběhla na
Gymnáziu v Kojetíně tradiční soutěž Přírodovědný Klokan pořádaná
Přírodovědeckou fakultou Univerzity
Palackého v Olomouci ve spolupráci
s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci a Jednotou českých matematiků a fyziků pobočky Olomouc.
Cílem soutěže bylo vzbudit zájem
žáků o technické a přírodovědné
obory.
Soutěžilo se v kategoriích Kadet
(studenti tercie a kvarty) a Junior
(studenti 1. a 2. ročníku a kvinty
a sexty).
Pravidla soutěže obou kategorií byla
obdobná jako v soutěži Matematický
klokan:
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- v obou kategoriích řešili soutěžící
24 soutěžních úloh, úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle obtížnosti
a bodování,
- čas na zpracování byl 45 minut,
- při řešení nebylo dovoleno užívat
kalkulačky, tabulky ani žádnou literaturu.

Soutěže se zúčastnilo 20 studentů
za kategorii Kadet a 37 studentů za
kategorii Junior.
Vítězům blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za projevený zájem o přírodní vědy.
gkj

Umístění na prvních třech místech v kategorii Kadet bylo následující:
Pořadí
1. - 2.
1. - 2.
3.

Příjmení a jméno
Langr Petr
Kubalík Martin
Žák Petr

Třída
V3
V4
V3

Počet bodů
75
75
70

Umístění na prvních místech v kategorii Junior bylo následující:
Pořadí
1.
2. - 4.
2. - 4.
2. - 4.

Příjmení jméno
Klauda Ondřej
Havlíková Petra
Hás David
Szcotka Erik

Třída
V5
2.
V6
V5

Počet bodů
77
73
73
73
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Gymnázium Kojetín
„Naše posvícení“
v Kojetíně
Dne 16. října 2013 proběhla na
gymnáziu akce nazvaná „Naše posvícení“, zaštiťovaná společností
Člověk v tísni. Jednalo se o akci
v rámci mezinárodní kampaně
„Food Right Now - Postavme se
hladu“ a proběhla v celé republice
u příležitosti Světového dne výživy.
Během dne se vystřídaly všechny
třídy gymnázia na projekci filmů
k tématice zajištění potravy pro obyvatele v různých regionech světa.
Třídy nižšího gymnázia zhlédly film
„Malavaj“ o dvanáctiletém chlapci
z Ghany, kterého prodala matka
místnímu rybáři, a film „Punam“
o devítileté nepálské dívce, která
musí zvládnout školní povinnosti
i péči o domácnost a své dva sourozence.
Třídy vyššího gymnázia viděly film
„Investoři chudoby“ o nerovném boji
zemědělců z Ghany a zahraničních
investorů. Navíc se tři třídy zapojily

do dalších aktivit: sekunda do programu Plýtvání potravinami, sexta
se zamýšlela nad Geneticky modifikovanými potravinami a 2. ročník
se seznámil s Válkou a životem po
ní (humanitární pomoc a rozvojová
spolupráce v Asii). Tyto aktivity byly
takto poprvé prakticky vyzkoušeny
v třídním kolektivu a stanou se součástí připravované publikace, která
vzejde z projektu EnviGlob - ten pořádá ekologické centrum Sluňákov
a agentura ARPOK.
Pro samotný projektový den a následnou výuku jsme na gymnázium
zapůjčili od neziskové organizace
NaZemi výstavu „Pod slupkou tma“,
která prostřednictvím šestnáct plakátů pojednává o pěstování banánů
a ananasů ve Střední Americe.
Do projektového dne byla zapojena
i kojetínská školní jídelna. Jídelna
16. října vařila z domácích (kojetínských) surovin, čímž podpořila lokální spotřebu potravin. Na jídelníčku byl vepřový vývar s masovými
knedlíčky, smažený vepřový řízek,
brambory s pažitkou, obloha a me-

ruňkový táč. Ředitelka školní jídelny
Hana Rohová oslovila místní firmy
a suroviny dodali: Agro-družstvo
Morava Kojetín (maso z kojetínského chovu, obilí z kojetínských polí
na mouku - semleto ve Mlýně Kojetín) a Jaroslav Minařík (brambory
z kojetínských polí).
Dana Dýmalová
a Marcela Dejdarová
Gymnázium, Kojetín
Svatopluka Čecha 683
vás zve na

DNY
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
v sobotu 7. prosince 2013
v době od 9 do 12 hodin
v úterý 21. ledna 2014
v době od 14 do 17 hodin
Během obou dnů otevřených
dveří si můžete:
- vyzkoušet testy přijímacího
řízení všeobecných znalostí
a dovedností,
- pohovořit s vedením školy,
vyučujícími i studenty,
- zhlédnout připravený program
- prohlédnout si školu.
Více informací na:
tel. 581 705 333
www.gkj.cz

Rozhovor
s Josefem Haldinou
Josef je žákem druhého ročníku
osmiletého gymnázia, je nadějným
a velice úspěšným tanečníkem latinskoamerických a standardních
tanců.
Jak dlouho se věnuješ tanci
a kdo tě k němu přivedl?
Už to bude 5 let a byli to rodiče od
mé první taneční partnerky. V současné době navštěvuji taneční klub
KST Swing Kroměříž.
S kolikátou partnerkou teď tancuješ?
Zatím jsem měl čtyři a v současné
době hledám pátou.
Kolikrát týdně trénuješ a jaké
máš úspěchy?

Trénink je 4x až 5x týdně a o víkendech máme soutěže. Jsem držitelem nejvyšší třídy v juniorské kategorii a semifinalistou Mistrovství
České republiky.
Máš ještě nějaké jiné záliby?
Chodím do ZUŠ a hraji na bicí sólově i v komorním souboru.
Jak jsi spokojený na gymnáziu,
co tě nejvíc baví? A co známky?
Jo, spokojený jsem, máme dobrý kolektiv ve třídě. Nejraději mám
tělocvik a angličtinu. Známky jsou
průměrné, není to nejlepší (smích),
ale snažím se. Na posledním vysvědčení jsem měl trochu víc dvojek, než bych si přál.
Už máš představu, co bys chtěl
dělat po gymnáziu?
Představu mám. Jestli se vyplní, to
se uvidí. Chtěl bych na sportovní

školu do Brna udělat si trenérskou
a porotcovskou licenci.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně
dalších úspěchů.
Rozhovor připravila
Martina Kavulová
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Gymnázium Kojetín
Rozhovor
s Olgou Sehnalovou

Olga Sehnalová, lékařka, poslankyně Evropského parlamentu. Vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a od dokončení studia pracovala lékařka v nemocnici v Kroměříži. V červnu roku
2009 byla zvolena poslankyní Evropského parlamentu. Koncem listopadu 2012 se přihlásila na výzvu
Jana Čunka a nabídla spolupráci
na řešení problému „Řádění exekutorů v ČR“. V Evropském parlamentu je členkou Výboru pro dopravu
a cestovní ruch Výboru pro vnitřní
trh a ochranu spotřebitele a stínovou zpravodajkou hodnocení směrnice o nekalých obchodních praktikách v zemích EU. Mezi nejčastěji
skloňované praktiky v České republice patří zejména problematické
předváděcí akce, na které upozornil film Šmejdi. Paní poslankyně na
problém opakovaně poukazuje i na
evropské úrovni, v minulosti kvůli
tomu interpelovala Evropskou komisi a v průběhu září chystala přímo v Evropském parlamentu v Bruselu promítání zmiňovaného filmu.
Vedle toho však Olga Sehnalová
pokračuje i v dalších aktivitách nejen v Bruselu, ale i v ČR, zejména
na Moravě, a samozřejmě při tom
nezapomíná ani na Kojetínsko.
Paní poslankyně Sehnalová,
v Kojetíně jste již dvakrát pořádala seminář nejen pro seniory
s cílem vysvětlit jim, jak se bránit
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nekalým obchodním praktikám.
Jak Vás vlastně napadlo, organizovat tyto semináře?
V Evropském parlamentu se zabývám tématem ochrany spotřebitele.
Zdálo se mi, že skutečně praktických informací ke každodennímu
použití je mezi lidmi obecně velmi málo a poznatků o otřesných
praktikách zejména vůči seniorům
v té době přibývalo. Nyní semináře
pořádáme již třetím rokem a myslím, že ohlasy od lidí jsou příznivé.
Lektorem je Zdeněk Krul, který má
s problematikou ochrany spotřebitele mnohaleté profesní zkušenosti
a jsem opravdu ráda, že s ním mohu
spolupracovat.
Mají semináře nějaký efekt? Jaká
je podle Vás nejúčinnější prevence proti problematickým předváděcím akcím?
Nejúčinnější rada je samozřejmě
na tyto akce prostě nejezdit a lákavé pozvánky ignorovat. Smyslem
našich seminářů ale není upozorňovat pouze na předváděcí akce.
Pojem nekalých obchodních praktik je mnohem širší. Můžete se
s nimi setkat v kamenném obchodě, stejně jako třeba při prodeji prostřednictvím internetu. Myslím si,
že od doby, kdy jsme se semináři
začali, je informací mezi lidmi mnohem více a problematika ochrany
spotřebitele se pomalu ale jistě dostává i díky filmu Šmejdi do centra
pozornosti médií. A to je základ pro
to, abychom měli dobře informované a mnohem sebevědomější spotřebitele, kteří si nenechají všechno
líbit.
Byla nějaká reakce, která Vás během seminářů překvapila?
Možná mne znovu a znovu překvapuje to, jak skutečně důvěřivě a bezelstně lidé přistupují k podpisům
různých smluv. Často nemají ani
kopie ani žádný jiný doklad a spoléhají na to, že se jim nemůže nic
hrozného stát. Zajímavé jsou i reakce lidí na různé příklady nekalých
praktik, kdy je vidět, že s nimi mají
bohaté zkušenosti. Jakmile slyší,
že jejich případ není ojedinělý, je
debata hned živější a otevřenější.
Na co se lidé během seminářů
nejvíce ptají a co jim odpovídáte?

Během debat se lidé často ptají na
konkrétní situace, do kterých se
sami nebo jejich příbuzní a známí
dostali. Pravidelným dotazem lidí
je ale i to, jak je možné, že je stát
nechrání, co dělala naše vláda, poslanci? Já se pak snažím vysvětlovat evropskou agendu ochrany
spotřebitelů, co mohu dělat a dělám
jako poslankyně Evropského parlamentu. Snažím se vysvětlit, že
evropské standardy jsou ve většině případů standardy minimálními
a že jednotlivým členským státům
EU se nebrání, aby měly přísnější
pravidla, což je třeba případ severských států. Musím proto dát lidem
za pravdu, že u nás máme v ochraně spotřebitelů stále mnoho co napravovat. Proto doufám, že se nová
vláda a poslanecká sněmovna tématu zlepšení ochrany spotřebitelů ujmou zodpovědně. Změny jsou
skutečně naléhavé.
A kdy vás zase uvidíme v Kojetíně?
Do Kojetína se v nejbližší době
chystám na debatu se studenty kojetínského gymnázia, která se uskuteční v prostorách Vzdělávacího
a informačního centra v pátek 22.
listopadu. Ale kromě toho, soukromě jsem v Kojetíně mnohem častěji, protože tady žije moje maminka.
Děkuji za čas, který jste nám věnovala.
K. Švédová
Gymnázium Kojetín
zve občany města Kojetína
na besedu
o problematice vnitřního trhu
a ochrany spotřebitelů

s europoslankyní
Olgou Sehnalovou
Beseda se bude konat
v pátek 22. listopadu 2013
od 10 hodin
v sále Vzdělávacího
a informačního centra
v Kojetíně.
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Základní umělecká škola Kojetín
Základní umělecká škola Kojetín
a Městské kulturní středisko Kojetín
pořádají
v pondělí 9. prosince 2013
od 17.30 hodin

Mikulášské vyhrávání
žáků ZUŠ Kojetín
Jako host vystoupí:
Dětský pěvecký sbor Zvonky Hulín
Korepetice: Lenka Polášková
Sbormistr: Dana Zapletalová
Sál Sokolovny Kojetín

Základní umělecká škola Kojetín
a Městské kulturní středisko Kojetín
vás zvou na

Vánoční koncert
učitelů ZUŠ Kojetín

který se uskuteční
ve čtvrtek 12. prosince 2013 v 18 hodin
v sále Sokolovny Kojetín
Jako host vystoupí:
Smyčcový komorní orchestr Konzervatoře
P. J. Vejvanovského Kroměříž
Sólo harfa: Petra Bubeníčková
Dirigent: Miroslav Bubeníček

Školní jídelna informuje
Naše posvícení
Stejně jako v loňském roce i letos
se těšíme z přízně našich strávníků. Jídelníčky vylepšujeme pokrmy
dle nových receptur, rozšiřujeme
sortiment výrobků studené kuchyně
a pořádáme akce nejen pro naše
strávníky. V rámci celosvětové akce
„Naše posvícení“, která mimo jiné
upřednostňuje vaření z kvalitních
domácích surovin, jsme 16. října
2013 z těch kojetínských připravili:
- vepřový vývar s masovými knedlíčky,
- smažený vepřový řízek, brambory
s pažitkou, obloha,
- meruňkový táč.
Suroviny dodali: Agro-družstvo
Morava Kojetín (maso z kojetínského chovu, obilí na mouku z kojetínských polí - semleto ve Mlýně
Kojetín) a Jaroslav Minařík (brambory z kojetínských polí). Uvařené
menu konzumovalo 760 strávníků
a zaznamenali jsme pouze příznivé
ohlasy.

Na listopad a prosinec
připravujeme
Pondělí 11. listopadu - „Martinská
husa“ - k svátku sv. Martina neodmyslitelně patřila dobře vykrmená
a upečená tzv. “Martinská husa“.
Původ spojitosti mezi svatým Martinem a husou můžeme nalézt

ve dvou legendách. Ta prvá praví,
že husy svatého Martina při kázání
tolik rušily, že nyní pykají na svatomartinském pekáči. Druhá legenda
praví, že se svatý Martin před svou
volbou biskupem ze skromnosti
skrýval v husníku, ale husy ho svým
kdákáním prozradily.
Druhá polovina listopadu - specialita z hovězího masa dle nové technologie pečení - v rámci projektu
„Kuchaři na cestách“ bude u nás
hostovat kuchař, který bude připravovat hovězí maso metodou pomalého pečení přes noc.
Začátkem prosince - zabíjačkové
speciality - v rámci našeho jídelníčku budou moci strávníci ochutnat
zabíjačkové speciality. Ty budou
zařazeny do jídelníčku na tzv. „dvojku“, abychom těmito speciality nezatěžovali ty nejmenší strávníky.
V rámci doplňkové činnosti jsme
v průběhu měsíců srpen a září
uspořádali některé slavnostní akce
jako např. Hodový večer, Slavnostní zahájení školního roku, Soukromé akce - narozeniny, slavnostní
pohoštění k pracovním výročím…
Akce se vydařily a spokojenost
strávníků byla veliká, viz. přiložené
fotografie.
Blíží se předvánoční čas a tedy doba
slavnostního posezení při dobrém
jídle a pití se svými kolegy a přáteli.
Nabízíme konání vánočních večírků
pro podniky i soukromé společnos-

ti. Dle vašeho přání vám připravíme
teplou i studenou kuchyni - speciality z masa, včetně ryb, sýrů, ovoce
a zeleniny, dále sladké moučníky
i slané pečivo. Na zajištění širokého
sortimentu nápojů se lze dohodnout
individuálně. Naše gastronomické
služby jsou založeny na používání
výhradně čerstvých surovin vysoké
kvality a kulinářských dovednostech kuchařek.
Těšíme se na vás.
Hana Rohová
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Odborné učiliště Křenovice 8
Informace o možnostech studia
Ve školním roce 2014/2015 budeme otevírat
1. Obor 65-51-E/01 Kuchař
- délka přípravy 3 roky,
- učební obor je určen
pro hochy a dívky,
- způsob ukončení studia:
závěrečná zkouška (výuční list).
2. Obor 66-51-E/01 Prodavač
- délka přípravy 3 roky,
- učební obor je určen
pro hochy i dívky,
- způsob ukončení studia:
závěrečná zkouška (výuční list).
3. Obor 41-52-E/01
Zahradník, aranžér
- délka přípravy 3 roky,
- učební obor je určen
pro hochy i dívky,
- způsob ukončení studia:
závěrečná zkouška (výuční list).
4. Obor 74-41-E/01 Pečovatel
- délka přípravy 3 roky,
- učební obor je určen
pro hochy i dívky,
- způsob ukončení studia:
závěrečná zkouška (výuční list).
5. Obor 29-51-E/02 Pekař
- délka přípravy 2 roky,
- učební obor je určen
pro hochy i dívky,
- způsob ukončení studia:
závěrečná zkouška (výuční list).

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

v 9. třídě slabý až velmi slabý prospěch a u nichž není pravděpodobné, že by úspěšně zvládali náročnější
učivo na SOU, popřípadě těm, kteří
nebudou ke studiu na SOU přijati.
Škola nabízí ubytování ve vlastním
internátu, stravování ve vlastní školní
jídelně a finanční odměny za produktivní práci žáků.
Další informace rádi poskytneme
při osobní návštěvě školy, na telefonních číslech 581 769 045, 581
769 059, 581 701 199, 607 943 000
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 5. prosince 2013 od 8.00 do 17.00 hodin
CO ZÍSKÁTE:

- informace o studiu ve školním
roce 2014/2015
- 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
- zdravotnické služby - pečovatel

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

DDM Kojetín - Z akcí, které se konaly
Dračí mistrovství
kojetínských škol
V měsíci září již tradičně připravujeme akce k Evropskému týdnu mobility. Zde také patřilo dračí klání pro
žáky druhého stupně základních
škol a odpovídajících ročníků gymnázia v Kojetíně. Původní termín
musel být z důvodu nepřízně počasí
přesunut o týden později a tak se na
řece Moravě závodilo až na konci
měsíce. Od osmé hodiny ranní se
trousily hloučky žáků se svými vlajkami, dresy a pokřiky. Závody byly
zahájeny poradou kapitánů a poté
se nasedalo do lodí. Závodníci byli
rozděleni na dvě kategorie, mladší
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a starší. Bojovalo se na trati 200 m,
kde ve dvou jízdách o postupu do
finále rozhodovaly oba časy. Závody zpestřily i doplňkové disciplíny.
A to silový trojboj, který se skládal ze
sedů a lehů, dřepů a kliků a přetahování lanem. Zvlášť u přetahování lanem se ukázala bojovnost a soutěživost všech týmů ve fandění i samot-

ném přetahování. Po vložených disciplínách byly vyvrcholením celých
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DDM Kojetín - Z akcí, které se konaly
závodů finálové jízdy, které rozhodly
o celkovém pořadí v závodech dračích lodí. Vždy musí být vítěz i poražený a vítězové tohoto dne byly týmy
z GKJ. Za mladší žáky Prima borci
a za žáky starší Mirova lízátka.
Celé závodní klání bylo zakončeno
vyhlášením vítězů. Týmy na stupních vítězů byly odměněny poháry,
medailemi a sladkou odměnou v podobě obrovského koláče z místní
pekárny. Výbornou atmosféru navodil moderátor Lukáš Kobza z rádia Haná, který všechny společně
roztancoval. Na hladký průběh zá-

vodů dohlíželi strážníci Městské
police Kojetín a členové Kanoistiky
Kojetín, kterým patří velký dík. Odměnou pro všechny zúčastněné
i pořadatele bylo slunečné počasí.
Dračím mistrovstvím se otevřela
i celoroční soutěž pro třídní kolektivy
Velká cena DDM Kojetín - O putovní pohár ředitelky DDM Kojetín. Informace o průběžném pořadí týmů
a o akcích spojených s touto soutěží se vždy dozvíte na webu DDM
Kojetín a facebookových stránkách
Velká cena DDM. Cílem této soutěže je zapojit třídní kolektivy i do

Den stromů

ní stromů. Podzim je také časem,
kdy jsou stromy asi nejkrásnější
a hrají všemi barvami. Dalším důvodem bylo, že pro dřevosochaře
měl tvar data 20. října 2000 zvláštní
poezii. A posledním důvodem bylo,
že šansoniérka a přítelkyně stromů
Hana Hegerová má v tento den narozeniny.
Letošní Den stromů byl v Kojetíně
spojen s první říjnovou sobotou.
V devět hodin ráno odjížděl z Kojetína autobus plný dětí i dospělých
směr Kovalovice. Zde nás u kapličky čekali již obyvatelé Kovalovic
a starosta města Kojetína Jiří Šírek, abychom společně vysadili
vrbu u kapličky. Jedná se o vrbu
„Matsudovu“, latinský název je Salix matsudana ‚Tortuosa‘, která má
pokroucené velice dekorativní žlutohnědé až šedozelené větévky.
Úzké válcovité žluté jehnědy vykvétají ještě před rašením v březnu až
dubnu a na podzim se listí barví do
žlutozelena. Vrba již dříve krášlila
prostory u kapličky a byla zde znovu vysazena proto, aby „vytahovala“ vlhkost ze zdí kapličky.
Po vysazení vrby jsme všichni šli
procházkou do lesa. Průvodce nám
dělali usedlíci z Kovalovic, kteří nás
dovedli až k „boudě“, kde bylo již přichystáno pro všechny občerstvení.

Myšlenka slavit Den stromů se začala šířit kontinenty již před 150
lety. Průkopník, který strhl ve Spojených státech svým nadšením velké množství lidí, aby společně po
jeho vzoru vysazovali stromy, se
jmenoval J. Sterling Morton. Lidem
vysvětlil, jaký mají stromy význam,
zastavují erozi půdy a poskytují stín
před sluncem. Tento významný den
si našel místo i v České republice.
Poprvé se Den stromů slavil na
začátku dubna roku 1906. Tradice
přerušená válkou a komunistickým
režimem byla znovu obnovena až
v roce 2000. S nápadem slavit opět
Den stromů přišli ředitel botanické
zahrady UK a známý popularizátor
stromů Václav Větvička a dřevosochař Martin Patřičný. Datum první
oslavy Svátku stromů bylo stanoveno na 20. 10. 2000. Důvodů stanovení tohoto data měli několik. Předně je to v mnoha lokalitách České
republiky vhodný termín pro sáze-

mimoškolních aktivit, aby se naučily týmové spolupráci, kamarádství
a měly radost ze společných zážitků.
AZ

Opékaly se špekáčky, hrálo se na
kytaru, vyráběli se skřítci Podzimníčci a někteří hledali v lese houby.
Každý nasával příjemnou atmosféru
tohoto podzimního slunečného dne.
Zpět do Kovalovic jsme se vypravili
kolem jedné hodiny. Rozloučili jsme
se s místními a za pár chvil pro nás
přijel opět autobus, který nás dovezl zpět do Kojetína.
AZ

Keramické dopoledne
pro děti z MŠ
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DDM Kojetín - Z akcí, které se konaly
Šťastná 8
Šťastná 8 je celoroční soutěž pro
děti a jejich rodiče. Jedná se o druhý ročník této soutěže, do které se
může zapojit každá rodina.
Během školního roku 2013/14 bude
zveřejněno osm úkolů. Splněním
všech těchto úkolů se zařadíte do
této celoroční soutěže. Prvním úkol
byl vyrobit „Skřítka Podzimníčka“.
Hodnotí se vaše kreativita, nápaditost a zapojení celé rodiny.
Sledujte nástěnky, naše internetové
a facebookové stránky.
Slavnostní vyhodnocení soutěže
a předání cen proběhne na konci
měsíce května 2014 v rámci Festivalu volnočasových aktivit DDM
Kojetín.
AZ

HORY 2014
Jednodenní výlety na hory
s výukou lyžování
a snowboardingu
v termínech:
4. 1. 2014, 11. 1. 2014,
18. 1. 2014, 25.1. 2014
a 8. 2. 2014
31. 1. - 2. 2. 2014
„Pololetky na horách“
Kouty nad Desnou
15. 2. - 22. 2. 2014
týdenní lyžovačka
- Kouty nad Desnou

Pochod slováckými
vinohrady
V letošním roce se opět uskutečnil
v Mutěnicích „burčákový pochod“
pro dospělé, a to v sobotu 12. října
2013, kde účastníci poznávají krásy
vinařského kraje. Obliba této akce
vzrůstá a i tentokrát bylo počasí
jako na objednávku.
AZ

Připravujeme:
1. listopadu 2013
Uzávěrka výtvarné soutěže
„Skřítek Podzimníček“
8. listopadu 2013
„Cesta za pokladem
skřítků“

23 . - 24. listopadu 2013
Sraz účastníků letního
tábora Nejdecká
akademie 2013
28. listopadu 2013
1. vánoční dílna
„Výroba adventních
věnců“

8. listopadu 2013
a každý další pátek
Kurz keramiky
pro dospělé
9. listopadu 2013
Kurz práce
s polymerovou
hmotou FIMO
od 8.00 do 12.00 hodin,
- počet míst omezen,
přihlášky do 7. listopadu 2013
na DDM

4. prosince 2013
2. vánoční dílna
„Dárky pro radost
a výroba vánočních
svícnů“
JUNPING pro dospělé
Cvičí se pravidelně
v úterý od 18 do19 hodin
a ve čtvrtek od 18.30 do 19.30 hodin.
Počet míst omezen!

23. listopadu 2013
Kurz
Patchworku

více informací na:
www.kojetin.cz/ddm

24. 2.- 28. 2. 2014
Příměstský tábor Kojetín

Fotografie z proběhlých akcí DDM si můžete prohlédnout na:
ddm-kojetin.rajce.idnes.cz

27. 2. - 2. 3. 2014
Lyžování v Krkonoších

Rozpis kroužků pro školní rok 2013/2014 naleznete na adrese:
http://www.kojetin.cz/ddm/docs/krouzky2013.pdf

Městská knihovna MěKS Kojetín informuje...
Týden knihoven
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Měsíc říjen se v knihovně odehrával
ve znamení akcí celostátního „Týdne
knihoven“ (30. září - 6. října 2013).
A bylo opravdu rušno! Do knihovny
se v tomto týdnu přihlásilo 116 nových čtenářů, kteří využili mimořádné nabídky bezplatné registrace,
dále si 398 návštěvníků obou oddělení vypůjčilo 709 knih a časopisů
a nejrůznějších akcí se zúčastnilo
147 žáků a studentů kojetínských
škol.
-div-

Z akcí Týdne knihoven

Exkurze žáků základních škol a gymnázia
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Městská knihovna MěKS Kojetín informuje...
Z akcí Týdne knihoven

„Tvůrčí dílnička“ pro děti ze školních družin

„Pod hanáckou oblohou“ - beseda nad vzácnými knihami starých hanáckých autorů pro Centrum denních služeb v Kojetíně, výstavka knih

„Malovali jsme dráčka Mráčka“
(jednoho z nejhezčích dráčků vytvořil tvůrčí tým ve složení Daneček
a Radimek z oddělení Pastelek
- MŠ Kojetín)

„Bráškové“ - beseda pro I. stupeň
ZŠ Sladovní o knihách spisovatelů
Chaloupka, Líma a Felixe, spojená
se soutěží a výrobou záložek do
knih

Anketa „Moje oblíbená knížka“
Informace o dalších akcích včetně
výsledků stále probíhající ankety
uveřejníme v příštím čísle.

Připravované akce na měsíc listopad
úterý 12. listopadu 2013
Utajené životy
slavných Čechů
K. H. Mácha a B. Němcová
Dvě nejvýraznější osobnosti
české literatury 19. st. opředené
tajemstvím aneb „Co jsme
ve školních učebnicích neměli“
Besedy se spisovatelkou
Martinou Bittnerovou
pro studenty GKJ, sál VIC Kojetín

Lekce
informační
výchovy
pro 7. a 8. třídy základních škol
Znáš
Helenu Zmatlíkovou?
Soutěž pro malé čtenáře
k 90. výročí narození
oblíbené ilustrátorky
dětských knih

VÝPRODEJ STARŠÍCH
VYŘAZENÝCH KNIH
Vyřazené knihy
se budou prodávat
v pondělí 18. listopadu
a v úterý 19. listopadu 2013
v době od 9 do 11 hodin
a od 12 do 17 hodin
v přízemí Vzdělávacího
a informačního centra Kojetín,
Masarykovo náměstí 8.

Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Básník a kočka
V úterý 22. října 2013 zhlédli návštěvníci dlouho očekávané
představení Básník a Kočka. Už
hvězdné obsazení divadelní hry
protagonisty Lukášem Vaculíkem
a Kateřinou Hrachovcovou svědčilo o nesporné kvalitě představení. Další zárukou dobré zábavy
byl fakt, že tuto hru autora Wiltona
Manhoffa režíroval kroměřížský rodák Antonín Procházka. Děj hry byl
zasazen do domu na Manhattanu,

kde si neúspěšný spisovatel Felix
(Lukáš Vaculík) zpestřuje svůj nudný život sledováním své sousedky
Doris (Kateřina Hrachovcová), která se živí příležitostnou prostitucí.
S tímto faktem se svěří domácímu, od kterého se to vzápětí dozví
i Doris. Ta vtrhne do Felixova bytu,
kde mu vynadá. Poté se rozehrává
děj plný výčitek, slzí, lásky a hlavně komických situací, kterými je
hra protkána až do samého konce.
Vynikající herecké výkony Lukáše
Vaculíka a Kateřiny Hrachovcové

si získaly i srdce kojetínských diváků, kteří odměňovali herce salvami
smíchu a potlesku.
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Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Výstava
Československá
republika 1935 - 1945
V pondělí 14. října 2013 byla otevřena vernisáží výstava Františka
Riegla Československá republika
1935 - 1945. Tato výstava mapuje vývoj Československé republiky
a jejich obyvatel od poklidných třicátých let 20. století až po konec
druhé světové války.
Autor rozdělil výstavu do významných přelomů, které byly osudové
pro náš národ. Zachycuje bezstarostnost první republiky, pozvolný nástup nacismu, mnichovskou

Vymítání ďábla
V rámci divadelního předplatného
zahrál Divadelní spolek Kroměříž
ve středu 16. října 2013 představení s názvem Vymítání ďábla.
Už název napovídá, že se jednalo o drama. Dívka Sheron (Šárka
Bukovská), která se vrací po dlouhé době domů, aby se vyrovnala
se svou minulostí, zjišťuje, že za
tu dobu, co byla pryč se změnilo
jen málo. Její příjezd do klidného
upjatého městečka znamená pro
mnohé rozruch, zvlášť pro mladíka
(Jiří Kalmus), který se do ní zamiluje. Okolí Sheron nepřijímá takovou
jaká je a snaha po smíru a odpuštění skončí fiaskem. K vyhrocení
celé situaci přispívá i zaslepený

Hubertova jízda Kojetín
V sobotu 19. října 2013 v ranních
hodinách se sešli příznivci jezdectví na louce za Račovou. Krásné
podzimní počasí slibovalo, že se
Hubertova vyjížďka vydaří. Po vydatné snídani a uvítání účastníků organizátory, se dvacet jezdců
a pět povozů vydalo na cestu. Diváci využili možnost svézt se na vlečkách tažených traktory. Po cestě
Včelínem následovalo několik zastavení na loukách, kde mohli jezdci předvést divákům svůj um, při
přeskakování předem připravených
překážek. První část cesty byla
završena obědem na myslivecké
chatě v Uhřičícich, kde si i nejmenší přišli na své při hledání pokladu
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zradu, druhou světovou válku
i osvobození. Výstava je doložena
zajímavými doklady doby. Jímavě
působí, hned u vstupu, fotografie
krásné židovky Amálie Marčíkové,
která zahynula i se svými dětmi
v Osvětimi, v roce 1944. Autor také
přiblížil a vzpomněl osudy kojetínských Sokolů Jindřicha Riegla
a Jana Šenka, kteří byli umučeni
nacisty. Atmosféru celé expozice
dokreslují soudobé zbraně a dobové uniformy, tematická literatura,
výstřižky z novin a německé protektorátní vyhlášky. Vlastenecky působící výstavu si nenechte ujít, dozvíte se i některé zajímavosti, které se
váží k historii Kojetína a naší České

republiky. Snad si i po návštěvě výstavy uvědomíme pravdivost hesla
z jedné vystavené mapy, že Česká
republika je malá, ale naše. Vástavu můžete navštívit v Galerii Vzdělávacího a informačního centra na
Masarykově náměstí 8, od 14. října
do 22. listopadu 2013.

„všeobjímající“ pastor Michales
v podání Jiřího Kašíka. Pokrytectví a fanatismus, jenž je všudypřítomný ji vrhne do situace, která
vyvrcholí její smrtí. Vrahem dívky je
samotná matka (Jana Štěpánová),
která se nedovede smířit s tím, že
její dcera se živí jako prostitutka.
Toto povolání si hrdinka hry ovšem
nevybrala dobrovolně, byla k němu
donucena okolnostmi poté, co odešla z domova, kde ji zneužíval vlastní otec. Celým příběhem provázela
jako vypravěčka Romana Malinská,
která ztvárňovala i přítelkyni Sheroniny matky. Výkony herců byly od
začátku představení takřka profesionální. Typy postav byly vykresleny
do sebemenších detailů. K dotvoření celé atmosféry děje přispěly i re-

kvizity, jenž byly tvořeny z různých
geometrických tvarů, které herci
při každé změně scény bravurně
přetvářeli. Na hře byl znát i rukopis zkušeného režiséra Ladislava
„Láry“ Koláře, který s kroměřížským
spolkem už léta pracuje.
Doufáme, že se kojetínským hra líbila a s odchodem domů měli o čem
přemýšlet.

v podobě ukrytých cukrovinek. Poté
se všichni účastníci vydali na cestu
Špalírem zpět na louku za Račovou,
kde proběhly očekávané soutěže
v kategoriích páni (vítěz Libor Krčmař z Kojetína), amazonky (vítězka Karolína Zacpalová z Tvorovic)
a hon na lišku. Králem honu Hubertovy jízdy v Kojetíně 2013 byl
slavnostně pasován Josef Večerka
z Bezměrova. Ten bravurně uzmul
pověšenou liščí oháňku.
Letošní Hubertova jízda se opravdu
vydařila, počasí přálo, mezi jezdci
i diváky panovala přátelská atmosféra i dobrá nálada, a co je hlavní,
celá akce se obešla bez úrazu. Za to
patří poděkování všem, kteří se na
Hubertově jízdě 2013 podíleli.
- miza -
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Kam za kulturou
Výstava ze soukromé sbírky
Františka Riegla z Kojetína

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA
1935 - 1945
Výstava otevřena do 22. listopadu 2013
Výstava nejen pro děti

RETRO HRAČKY

Výstava otevřena
od 29. listopadu do 1. prosince 2013
Výstava hraček ze 70. - 80. let ze sbírky
Radima Vychodila z Tvorovic. Děti si můžou hračky
nejen prohlédnout, ale i pohrát si s nimi.
Adventní výstava na památku Marie Kalovské
z Kojetína, zakladatelky této každoroční výstavy

BETLÉMY

Výstava otevřena
od 1. prosince 2013 do 22. prosince 2013
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí Kojetín
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
Otevřeno: po - pá: 9 - 11 a 12 - 17 hodin
so, ne: po telefonické dohodě - 774 001 403
Přinďite na besedo!
Národopisný soubor Hanácká beseda MěKS Kojetín
vás zve na

SETKÁNÍ BÝVALÝCH
I SOUČASNÝCH TANEČNÍKŮ
A PŘÍZNIVCŮ
HANÁCKÉ BESEDY KOJETÍN
u příležitosti 85. výročí vzniku
sobota 2. listopadu 2013 - 17 hodin
Program, muzika i občerstvení zajištěno!
Sokolovna Kojetín
Pěvecký soubor Cantas MěKS Kojetín
srdečně zve na 4. ročník

SETKÁNÍ PĚVECKÝCH SOUBORŮ
KOJETÍN 2013
"S PÍSNIČKOU SE MLÁDNE"
sobota 9. listopadu 2013 - 14 hodin
Vystoupí smíšené, mužské, ženské
i dětské pěvecké sbory:

14.00 hodin - Zahájení pěveckého setkání
14.10 hodin - SPS Ze srandy Kroměříž
14.30 hodin - PS Gymnázia Jakuba Škody Přerov
14.50 hodin - DPS Myšky D-Music Kroměříž
15.10 hodin - SPS Smetana Hulín
15.30 hodin - NS Týnečáci Velký Týnec
15.50 hodin - SPS Carmen Mohelnice
16.10 hodin - ŽPS Otrokovice
16.30 hodin - MPS Štabarc Tečovice a ŽPS Tečovice
16.50 hodin - ŽPS Vlastimila Prostějov
17.10 hodin - SPS při KS Rosénka Rožnov pod Radhoštěm
17.30 hodin - SPS Moravan Kroměříž
17.50 hodin - ŽPS Cantas MěKS Kojetín
18.10 hodin - Závěr pěveckého setkání s překvapením
volná zábava

Sokolovna Kojetín, vstup volný

Nově - Stálá expozice muzea

ZTRACENÁ TVÁŘ HANÉ

(Ze života na Hané - lidový kroj a tvorba, selská jizba,
vybavení domácnosti, řemesla, zemědělství, kuriozity...)

Expozice muzea VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
Otevřeno: po - pá: 9 - 11 a 12 - 17 hodin
so, ne: po telefonické dohodě - 774 001 403
Hannibal Lecter uvádí

HUDEBNÍ FESTIVAL
A KŘEST DESKY HANNIBAL LECTER
AVENUE TO EMPTINESS
pátek 15. listopadu 2013 - 18 hodin
Křest zatím třetího CD kapely Hannibal Lecter
Potvrzené kapely:
Hannibal Lecter (hardcore-nu-metal / Hell)
Denoisum (nu-metal-electronica / Brno)
Forrest Jump (hardcore-crossover / Bučovice)
Helpness (thrash-crossover / Píšť - Opavsko)
Dark Gamballe (crossover / Vyškov)
Sokolovna Kojetín, vstup: 100 Kč

Divadelní představení pro děti mateřských škol
a žáky základních škol

O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU
A VĚTRNÍKU

pondělí 18. listopadu 2013 - 8.15 a 10.15 hodin
Uvádí: Mladá scéna Ústí nad Labem
Sokolovna Kojetín
Travesti skupina Screamers opět v Kojetíně

TRAVESTI SCREAMERS

pátek 22. listopadu 2013 - 19.30 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 190, 180 Kč
Stále jsou volné vstupenky - předprodej na informacích
VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8, telefon: 774 001 403

Sportovní dopoledne nejen pro ženy a dívky

CVIČME V RYTME (12)

sobota 23. listopadu 2013 - 9 hodin
9.00 - 9.50 hodin - DANCE (Monika Nováková)
10.00 - 10.50 hodin - TAE BO (Marie Flejberková)
11.00 - 11.50 hodin - ZUMBA (Jan Halíř)
Sokolovna Kojetín
vstup: 150 Kč/tři hodiny, 60 Kč/hodina
Přednáška pro žáky 2. stupně základních škol
a studenty gymnázia

POHODÁŘI - OMÁN

pondělí 25. listopadu 2013 - 8.15 a 10 hodin
Sokolovna Kojetín
Mikulášská nadílka dětem přímo u vás doma
- domluvte si návštěvu a přijde k vám

MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERT

čtvrtek 5. prosince 2013 od 16 hodin
Zájemci hlaste se na VIC Kojetín telefon: 581 202
202, 774 001 403
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Kam za kulturou
Tradiční akce oznamující příchod adventu

ADVENTNÍ JARMARK

neděle 1. prosince 2013 od 13 hodin
od 10 hodin - Domácí zabíjačka (Řeznictví Na rohu - Martin Zedníček)
Masarykovo náměstí Kojetín

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ

neděle 1. prosince 2013
15 hodin - Předání cisternové automobilové stříkačky do užívání jednotce Sboru dobrovolných hasičů Kojetín
17 hodin - Otevření adventní výstavy Betlémy, hudební, taneční a divadelní vystoupení,
prodej vánočních hvězd na podporu onkologicky nemocných dětí, výtvarné dílny DDM Kojetín,
adventní jarmark, slavnostní rozsvícení stromečku, ohňostroj...
Masarykovo náměstí Kojetín

STŘEDEČNÍ DIVADLO
DIVADLO ŽIJE! aneb Neseďte doma - POJĎTE DO divadlA!
středa 20. listopadu 2013 - 19 hodin
DIVADLO EXIL PARDUBICE

středa 22. ledna 2014 - 19 hodin
DIVADELNÍ SOUBOR DOBRONÍN

V crazy komedie autora Davida Farreho hrají velkou roli
skutečné reálie z historie watfordského fotbalového klubu.
Fotbal je Billovo náboženství, které praktikuje s největší
vážností. Nabrat druhý dech a vrátit se znovu do hry
nebývá lehké ani ve fotbale ani v životě.

V komorním představení autora Jima Cartwrighta
se ocitneme jeden večer v jedné hospodě, s jednou
ženou, s jedním mužem, kteří jsou spojeni s příběhy
několika hostů. Inscenace odkrývá jemné mezilidské
vztahy, touhu zemřít či dokázat odpustit sám sobě…

středa 18. prosince 2013 - 19 hodin
HANÁCKÁ SCÉNA KOJETÍN

středa 19. února 2014 - 19 hodin
rádobydivadlo klapý

BRÝLE ELTONA JOHNA

Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč

MODRÉ Z NEBE

Derniéra komedie autora Marca Camolettiho. „Dvě by
bylo málo a více by bylo únavné. Tři je ideální“, říká
hrdina komedie Bernard, který si své vyvolené vybírá
zásadně z řad zaměstnankyň leteckých společností.
Lásky přilétají a odlétají, nesmí se ovšem změnit letový řád!

Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč

DVA

Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč

VŠECHNO NENÍ KOŠÉR

Autor Ladislav Valeš se nechal inspirovat světoznámým
americkým muzikálem Šumař na střeše, kdy si dívky
vyberou nápadníky, avšak pro tatínka nejsou zrovna košer.
Hra je namíchaná přes slzy i smích a divákům
se bude určitě líbit

Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč

Předprodej vstupenek na informacích Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,
Masarykovo náměstí 8, Kojetín telefon: 581 202 202, 774 001 403 www.mekskojetin.cz

Plesová sezóna 2014
COUNTRY BÁL

sobota 11. ledna 2014, Sokolovna Kojetín

MYSLIVECKÝ PLES

pátek 17. ledna 2014, Sokolovna Kojetín

PLES GYMNÁZIA KOJETÍN

pátek 24. ledna 2014, Sokolovna Kojetín

DRAČÍ PLES

sobota 1. února 2014, Sokolovna Kojetín

PLES GYMNÁZIA KOJETÍN

pátek 7. února 2014, Sokolovna Kojetín

22

HANÁCKÉ BÁL

sobota 15. února 2014, Sokolovna Kojetín

VODĚNÍ MEDVĚDA

sobota 1. března 2014, ulice Kojetína

HASIČSKÉ BÁL

S POCHOVÁVÁNÍM BASY

sobota 1. března 2014, VIC Kojetín

DĚTSKÝ KARNEVAL

neděle 9. března 2014, Sokolovna Kojetín

PLES RUDÝCH KONÍ

sobota 15. března 2014, Sokolovna Kojetín
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Centrum sociálních služeb informuje
Grilování s písničkou
v rámci Evropského
týdne mobility 2013
I když se z počátku zdálo, že se nám
v měsíci záři již nepodaří usednout
pod širou oblohu s kytarou a opečeným špekáčkem, na třetí pokus se
vše podařilo, počasí se umoudřilo,
a tak jsme mohli 25. září 2013 spo-

Drogy a rodina - příběh
mého vnuka
V pondělí 30. září 2013 měli možnost jak naši klienti, tak ostatní senioři a široká veřejnost, účastnit se
zajímavé besedy na téma: „Drogy
a rodina - příběh mého vnuka“, kterou pro kojetínské občany uspořádal Lubomír Klabal, vedoucí Kontaktního centra Oblastní charity
Kroměříž.
Beseda se týkala drog, jejich výroby, dostupnosti, jejich užívání

lečně s našimi seniory prožít příjemné slunné podzimní odpoledne v altánku na DPS 6. května, kde se sešli
nejen obyvatelé z jmenovaného
domu, ale přišli je navštívit a zazpívat si při kytaře i senioři z ostatních
domů s pečovatelskou službou.
Veronika Morongová, která opět
přijela se svou kytarou rozveselit
a potěšit srdce našich seniorů svým
zpěvem, pan Dobrovský, který vždy
ochotně ugriluje něco dobrého

k snědku a zaměstnankyně CSS
Kojetín, ty se postaraly o potřebný
servis a o společnost našim klientům
a seniorům, to vše přispělo k dobré
náladě a příjemně strávenému zářijovému odpoledni, které jsme pro
naše seniory připravili v rámci každoročně probíhajícího Evropského
týdne mobility.
Těšíme se, že podobnou akci zopakujeme i v příštím roce.
Andrea Hrdličková

a vlivu nejen na mladistvé, tj. potenciální vnuky a vnučky, ale i na osoby s dřívějším datem narození, což,
jak se ukázalo z vyprávění pana
Klabala, není v dnešní době nic
abnormálního. Přítomní posluchači
měli možnost alespoň virtuálně prožít příběh jednoho ze současných
klientů Kontaktního centra. Přítomní
nevycházeli z údivu, jak snadno lze
v dnešní době a za stávajících zákonů drogu jménem pervitin vyrobit,
jak na lidi působí, jak lze její užívání
(ne)rozpoznat z chování jejich uživatelů a mnoho dalších zajímavých

poznatků, které pan Klabal získal
ze své mnohaleté zkušenosti pohybu mezi drogově závislými. Jak
krátký krůček stačí k začátku užívání drog, o tom se mohlo přesvědčit
nejen devět přítomných seniorek,
které na zajímavou besedu zavítalo, ale též všechny zaměstnankyně
CSS Kojetín, které na přednášce
byly taktéž přítomny. Škoda jen, že
se tato akce setkala s nezájmem ze
strany seniorů i ostatní veřejnosti.
Tvrzení, že: „mě ani mých blízkých
se tento problém netýká“, se může
časem ukázat jako velmi mylné
a dostatečná informovanost o tomto
problému může v mnoha případech
vést k včasnému odhalení drogové
závislosti našich blízkých a ke snadnějšímu řešení nastalých osobních
i životních problémů a komplikací.
Nebuďme lhostejní k tomuto aktuálnímu problému ve společnosti!
Andrea Hrdličková

Zahájení výuky
Virtuální univerzity
třetího věku
Ve středu 2. 10. 2013 se v prostorách Víceúčelové klubovny DPS
nám. Dr. E. Beneše 3 sešli zájemci
o studium Virtuální univerzity třetího
věku, které přišla srdečně přivítat
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Centrum sociálních služeb informuje
ředitelka centra Blanka Laboňová.
Bylo pro nás milým překvapením,
že zimního semestru 2013/2014 se
rozhodlo účastnit 17 studentů! Doufáme, že kurz pod názvem: “Etika
jako východisko z krize společnosti“
splní jejich očekávání, rozšíří jejich
dosavadní znalosti v tomto oborou
a budou se rádi společně setkávat.

Už teď je jasné, že se opět sešla
výborná parta lidí, kteří chtějí svůj
seniorský věk trávit aktivně. Pro zajímavost čtenářů, nejstarší studentce VU3V v konzultačním středisku
Kojetín je 79 let. Jak je vidět, věk
nemusí být překážkou pro to, abyste se dovídali stále něco nového
a trénovali při tom i svou paměť.

Komu z vás je líto, že nemohl nastoupit do tohoto semestru, můžeme vás již teď pozvat ke studiu
semestru letního, který započne
v první polovině měsíce února 2014.
O vybraném tématu vás budeme
v Kojetínském zpravodaji opět včas
informovat.
Andrea Hrdličková

Život je kabaret

je účast přesahující počet devadesáti návštěvníků. A věřte, že bylo
na co koukat! Účinkující se svým
umem postarali o skutečně veselý
a důstojný průběh tohoto svátečního odpoledne, ze kterého snad
nikdo z návštěvníků neodešel se
smutkem ve tváři. Salvy smíchu,
které provázely vystoupení pana
Pantůčka, se střídaly se zpěvem
známých písní a pobrukováním
oblíbených melodií, které zazněly
z úst paní Chytilové i pana Šulisty.
Podle ohlasů a díků samotných návštěvníků lze usoudit, že tato akce
byla opět povedená, a že na 7. říjen
2013 budeme všichni ještě dlouho

a rádi vzpomínat. Děkujeme ještě
jednou touto cestou vystupujícím,
kteří se s citem a vkusem snaží obveselit seniory a zpříjemnit jim tak
jejich podzim života.
Andrea Hrdličková

ciálních služeb a to buď osobou
blízkou, asistentem osobní péče,
poskytovatelem sociálních služeb,
který je zapsán v registru poskytovatelů (např. pečovatelská služba), dětským domovem nebo speciálním lůžkovým zdravotnickým
zařízením hospicového typu a na
výzvu Úřadu práce využívání prokázat.
Pokud Vám bude nabízet poskytování pečovatelských úkonů osoba,
která nemá registraci a tuto činnost
vykonává na základě živnostenského oprávnění, nemůže příjemce příspěvku na péči tuto pomoc
hradit z přiznaného příspěvku na
péči, neboť taková činnost není
sociální službou. V případě, že
by příspěvek na péči byl použit na
úhradu služeb poskytovaných určitou osobou na základě živnosten-

ského oprávnění, může být výplata
příspěvku po předchozím upozornění zastavena.
Jestliže si nejste jisti, zda máte vše
v souladu se zákonem, rozhodně
vám doporučuji obrátit se na sociální pracovníky Úřadu práce ČR
kontaktní pracoviště Kojetín nebo
na sociální pracovníky odboru
vnitřních věcí, školství a kultury
Městského úřadu Kojetín, zda neporušujete některou z povinností
příjemce příspěvku na péči.
Úplné informace naleznete v právních předpisech (zákon č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, v platném znění, vyhláška č. 505/2006
Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních
službách, v platném znění).

V letošním roce jsme se rozhodli
nadělit našim klientům - seniorům
- k jejich svátku, který připadá každoročně na 1. října - nějaký opravdu pěkný dárek, něco, co by rozveselilo jejich srdce, dalo zapomenout
na každodenní starosti, umožnilo
jim setkat se se svými vrstevníky
a v jejich společenství prožít příjemné chvíle. A tak jsme hledali, až
jsme našli. Našli jsme jednu nejmenovanou agenturu, která měla ve
své nabídce vystoupení Libora Pantůčka, známého baviče, imitátora
a zpěváka. Představení neslo název: „Život je kabaret“. Když k tomu
přidáme, že součástí vystoupení
měly být zpívané hity ze známých
muzikálů a kabaretů v podání Dany
Chytilové, která za doprovodu klavíristy Jana Šulisty, vzpomíná v písních na mladá léta našich seniorů,
pak jsme neměli o čem váhat. Důkazem toho, že jsme se ve svém
výběru pořadu pro seniory nemýlili,

Upozornění pro
veřejnost, především
pro příjemce
příspěvku na péči
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Vážení, v případě, že vám nabídne
své služby nějaký subjekt (může to
být konkrétní fyzická osoba nebo
právnická osoba) v rámci pomoci
při péči o vaši osobu, je potřebné nejdříve zvážit, zda chcete ke
změně pro poskytování služeb přistoupit. Pokud pobíráte příspěvek
na péči dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, v platném znění, máte stanoveny určité povinnosti. Zákon příjemcům
příspěvku na péči ukládá využívat tento příspěvek k zajištění
potřebné pomoci nákupem so-

Blanka Laboňová
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Církev Československá husitská
NÁBOŽENSKÁ OBEC KOJETÍN A TOVAČOV
Program setkání v listopadu 2013 (v čase dušiček a vzpomínání)
„Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých; právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty,
kdo zesnuli v něm.“ 1. Tesalonickým 4,14
3. 11. 2013 (neděle)

Vzpomínkové bohoslužby

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru
4. 11., 11. 11., 18. 11. a 25. 11. 2013 (pondělí)

DUCHOVNÍ VÝCHOVA

ve škole a na faře (2. sk. ZŠ Sladovní)
od 12.45 hodin a od 13.40 hodin
5. 11., 12. 11., 19. 11. a 26. 11. 2013 (úterý)

DUCHOVNÍ VÝCHOVA na fařE
(1. sk. ZŠ Svat. Čecha a nám. Míru)
od 13.40 hodina od 14.30 hodin

10. 11. 2013 (neděle)

Vzpomínkové bohoslužby

od 8.15 hodin v Polkovicích (obřadní síň Obecního úřadu)
10. 11. 2013 (neděle)
Památka Bílé hory

SLAVNOSTNÍ bohoslužby

od 10.00 hodin v kojetínském Husově sboru
17. 11. 2013 (neděle)
17. listopad - Den boje za svobodu

SLAVNOSTNÍ bohoslužby

od 10.00 hodin v kojetínském Husově sboru

6. 11., 13. 11. a 27. 11. 2013 (středa)

20. 11. 2013 (středa)
Mezinárodní den přímluv a modliteb

od 18.00 hodin v Husově sboru

od 18.00 hodin v Husově sboru

Modlitby a zpěvy z Taizé

Modlitby a zpěvy z Taizé

7. 11., 14. 11., 21. 11. a 28. 11. 2013 (čtvrtek)

24. 11. 2013 (neděle) - Den Bible a J. A. K.

od 16.00 hodin na faře

od 10.00 hodin v kojetínském Husově sboru

bIBLICKÁ HODINA

SLAVNOSTNÍ bohoslužby

„Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná. Proto se nebudeme bát,
i kdyby se země propadla a hory hroutily se do moře...“ Žalm 46,2-3
V době konání obřadů a setkání jsou prostory Husova sboru (synagogy) otevřeny veřejnosti.
Pokud máte zájem o prohlídku sboru s výkladem, kontaktujte předem farní úřad či VIC Kojetín.
Naše společenství je „otevřené“ všem „hledajícím“.
Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách:
http://ccshkojetin.wz.cz/ nebo http://www.ccshkojetin.ic.cz/
„Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života,
z koho bych měl mít strach?“ Žalm 27,1
Poděkování:
Rada starších a farní úřad Náboženské obce Církve československé husitské v Kojetíně
tímto děkuje Městské policii Kojetín za laskavou pomoc a spolupráci při řešení bezpečnostní situace
v Husově ulici (v okolí Husova sboru - synagogy).
Za radu starších a farní úřad Olga Malá - farářka a Jiří Pleva - kazatel

Charita Kojetín
Den Charity
Na mnoha místech naší země se
každoročně kolem 27. září konají
různé akce, které mají sloužit k větší informovanosti široké veřejnosti
o práci Charity na konkrétním území. V Kojetíně se tyto akce staly tradicí. Letos se Charita Kojetín zapojila již počtvrté. Postavila si stánek

na náměstí a kolemjdoucí seznamovala s činností, aktivitami a konkrétními projekty Charity. Snahou
bylo účelně prezentovat všechna
čtyři charitní zařízení a ukázat, jaké
různé druhy pomoci potřebným občanům Kojetína a širokého okolí
může nabídnout. Skupinky pracovníků rozdávaly informační letáky
a odpovídaly na nejrůznější dotazy,
zdravotní sestřičky nabízely měře-

ní krevního tlaku a pracovnice ve
stánku předváděly výrobky aktivizačních programů jednotlivých cílových skupin. Azylový dům předvedl
malou ukázku výrobků, které vyšly
z tvořivé dílničky ubytovaných dětí.
Rodinný klub Maria se prezentoval
širokým sortimentem různé bižuterie - náramků, náušnic a přívěsků.
Dům sv. Josefa - centrum denních
služeb pro seniory nabízel nejrůz-
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Charita Kojetín
nější výrobky. Největší úspěch sklidil pečený čaj a ručně pletené košíky a ošatky z papírového proutí.
Tato aktivita se druhou sezónu těší
veliké oblibě seniorů na Domě sv.
Josefa a nutno podotknout, že některé výrobky jsou opravdu zdařilé.
V současnosti se uživatelé - senioři

i pracovníci připravují na Kojetínský
adventní jarmark, na kterém chtějí
prezentovat své adventní a vánoční výrobky pletené z papíru, včetně
adventních věnců.
A proč se slaví Den charity kolem
27. září? Protože tento den slaví
církev svátek zakladatele a patro-

na charitního díla - sv. Vincence
z Paula, francouzského kněze, který se snažil pomáhat chudým a nemocným, založil známou pařížskou
nemocnici Salpétriére a mužský
i ženský řád zasvěcený péči o nemocné a trpící.
vedení Charity Kojetín

DŮM SVATÉHO JOSEFA - CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY
Komenského náměstí 49 (bývalý klášter), 752 01 Kojetín
tel. 581 762 160, mobil 720 126 475, e-mail: cds@kojetin.charita.cz, www.kojetin.charita.cz
středa 6. listopadu 2013
od 9.30 hodin
Srdečně vás zveme na další
přednášku z cyklu
ROK VÍRY
přednáší kněz P. Karkoczka
působící v Kojetíně v letech 2008-9
pondělí 11. listopadu 2013
úterý 12. listopadu 2013
pátek 15. listopadu 2013
vždy od 9.30 hodin
Pletení
z papírového proutí
Pro všechny seniory Kojetínska
materiál + provozní náklady 20kč/
hodina
Přijďte se k nám naučit vyrábět
krásné ošatky, věnečky, zvonečky,

hvězdičky a další výrobky
z motaného papírového proutí.
Nyní výroba sněhuláčků, andílků,
stromečků!
pondělí 18. listopadu 2013
úterý 19. listopadu 2013
vždy od 9.30 hodin
Výroba
adventní dekorace
Vyrobte si u nás adventní
dekoraci z pleteného
papírového proutí
- vysoké i podlouhlé svícny,
věnečky, stromečky a další
Zájemci hlaste se na Domě
sv. Josefa do 15. listopadu
z důvodu zajištění dostatečného
množství ostatního materiálu.

pondělí 25. listopadu 2013
od 9.30 hodin
Promítání varovného dokumentu
„ŠmejDI“
Nenechte se již obalamutit
pochybnými firmami, jejich
předváděcími akcemi nekvalitních
a předražených výrobků!
Zveme všechny, zejména seniory,
na promítání českého
dokumentárního filmu, který slouží
jako prevence proti „nalítnutí“
podvodným předváděcím akcím!
čtvrtek 28. listopadu 2013
od 9.00 hodin
Mše svatá
za Charitu Kojetín,
její pracovníky i uživatele.

Na všechny programy je možný dovoz charitním autem
po předchozí osobní nebo telefonické domluvě.

Inzerce
Přijmu elektrikáře
a pomocného dělníka (DPP)
Požadavky: spolehlivost, zručnost, fyzicky
náročná práce, práce ve výškách, řidičský průkaz
sk. B výhodou, vyhláška 50 výhodou.
Telefon: 602 850 186
e-mail: elektro.patik@seznam.cz

FIRMA HG STYLE Kojetín
všechny srdečně zve na

předvánoční
výprodej
kabelek
a peněženek

který se koná
v úterý 26. listopadu 2013
od 10 do 17 hodin
v prostorách
Galerie VIC Kojetín (přízemí)
Masarykovo nám. 8, Kojetín
26
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Inzerce

Vzpomínky
Dne 19. října 2013 zemřel ve věku 70 let velký fotbalista Sparťan, kamarád

pan Jiří Brázdil
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Kamarádi.

Dne 27. října 2013 uplynulo 10 let od úmrtí
mého manžela, tatínka a dědečka

pana Vojtěcha Dvořáka
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 30. listopadu 2013 to bude 24 let, co zemřela
a dne 29. září 2013 by se dožila 101 let naše maminka a babička

paní Růžena Večerková
rozená Charuzová

Stále vzpomíná dcera Zdeňka s rodinou.
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Vítání občánků
V sobotu 26. října 2013 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Andrea Barošová

Adriana Buriánková

Dagmar Bartková

Nikola Janáčková

Aleš Křepelka

Sofie Zgodová

Blahopřejeme!

Foto: J. Večeřová

Viktorie Pěnčíková

Blahopřání
Dne 24. listopadu 2013 oslaví své 65. narozeniny

pan Norbert Korzer
Všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti
přeje manželka Milada, dcera Milada a zeť Antonín,
vnuci Marek a Tomáš s rodinami.

Inzerce

Vzpomínky
Dne 9. listopadu 2013 to budou 3 roky, co zemřel
a dne 4. února 2014 by se dožil 79 let náš bratr

pan Vladimír Charuza
Stále vzpomínají sestry Zdeňka a Růža s rodinami.
Kojetínský zpravodaj vychází v nákladu 750 výtisků. Adresa vydavatele i redakce: Městské kulturní středisko Kojetín, příspěvková organizace, nám.
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