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Nastává adventní čas...
Adventní doba nastává čtyři neděle před svátkem
Narození Páně, to je před 25. prosincem, Božím hodem
vánočním. Nese se v duchu příprav každého z nás na
oslavy nejkrásnějších svátků v roce - Vánoc.
Advent naštěstí není pouze časem horečných nákupů.
Má především svůj duchovní obsah - měl by být dobou
zklidnění, střídmosti v jídle a pití, časem dobrých skutků
a zamyšlení se nad vlastním životem.
V čase adventním také můžete v našem městě navštívit
nespočet kulturních akcí, které pro vás připravily
kojetínské organizace a školy.
Dům dětí a mládeže Kojetín láká všechny děti na nádvoří
Vzdělávacího a informačního centra v pátek 6. prosince

2013 na akci „Čertoviny aneb Žerty s čerty“.
Základní umělecká škola Kojetín připravuje hned dva
vánoční koncerty - Mikulášské vyhrávání s žáky ZUŠ
(pondělí 9. prosince 2013 v 17.30 hodin) a Vánoční
koncert učitelů ZUŠ Kojetín a jejich hostů (čtvrtek
12. prosince 2013 v 18 hodin). Oba koncerty se budou
konat v sále Sokolovny Kojetín.
Městské kulturní středisko Kojetín zajišťuje návštěvu
z nebes Mikuláše, anděla a čerta přímo k vám domů
(5. prosince 2013). Také vás zve nasát pravou
předvánoční atmosféru do galerie Vzdělávacího
a informačního centra, kde bude denně, včetně
sobot a nedelí, otevřena tradiční výstava betlémů
(1. - 22. prosince 2013).
Příjemnou událostí a zastavením se v předvánočním
shonu bude jistě koncert pěveckého souboru Cantas
s názvem „To k Vánocům patří zpěvy“, kde zazní vánoční
písně i známé tradiční koledy, které si můžete v sále
Sokolovny společně se sborem zazpívat.
Vážení čtenáři Kojetínského zpravodaje, nezapomeňte
vyslovit svá přání při zapalování svíček na adventním
věnci - první „svíci proroků“ rozsviťte za naději
a očekávání, druhou „betlémskou“ zapalte za lásku, na
třetí adventní neděli prosvětlete své domovy svíčkou
„pastýřskou“, která představuje radost. Poslední čtvrtá,
„andělská“, představuje mír a pokoj. Ať se vám vyplní
všechny Vaše sny a přání nejen o Vánocích, ale
i v novém roce 2014…
-svah-
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 77. zasedání konaném dne 13. listopadu 2013
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- vzala na vědomí přerušení provo- hlášku č. 1/2013, po zapracování v rozpočtu města na rok 2013,
zu MŠ Kojetín ve dnech 23. prosin- připomínek MV ČR, odbor dozoru - schválila pojistnou smlouvu o hace 2013 - 3. ledna 2014 a uzavření a kontroly veřejné správy Olomouc, varijním pojištění vozidel - Partner
provozu Školní jídelny Kojetín, pří- k projednání zastupitelstvu města H59, mezi Městem Kojetín a Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna
spěvkové organizace, během vá- 12/2013,
nočních prázdnin, tj. od 23. prosin- - souhlasila se sazbou poplatku za lnsurance Group, Praha na dobu
ce 2013 do 3. ledna (včetně) 2014, provoz systému shromažďování, určitou od 14. 11. 2013 do 13. 11.
- vzala na vědomí předloženou sběru, přepravy, třídění, využívání 2014,
zprávu o hospodaření Města Koje- a odstraňování komunálních odpa- - vzala na vědomí výroční zprávy
dů pro rok 2014 v částce jako v roce ZŠ Kojetín, náměstí Míru 83, ZŠ
tína za období 1 - 9/2013,
Kojetín Svat. Čecha 586, Mateřské
- předloží danou zprávu o hospo- 2013, tedy 550 Kč na osobu,
daření Města Kojetína za období - schválila poskytnutí peněžitých školy Kojetín, Domu dětí a mláde1-9/2013 Zastupitelstvu města Ko- darů občanům, kteří se v roce 2013 že Kojetín za školní rok 2012/2013;
angažovali na úsecích samosprávy: zprávy předloží Zastupitelstvu
jetína v 12/2013,
- souhlasila s návrhem Obecně bytová problematika, problematika města Kojetín k projednání 10. 12.
závazné vyhlášky č. 1/2013, o míst- životního prostředí, problematika 2013,
ním poplatku za provoz systému občanských záležitostí, problemati- - schválila výběr dodavatele zashromažďování, sběru, přepravy, ka školství a kultury a problematika kázky „Sdružené služby dodávky
třídění, využívání a odstraňování sociální se zaměřením na rodiny elektrické energie pro Mikroregion
s dětmi. Celková výše peněžitých Střední Haná“ pro rok 2014 společkomunálních odpadů,
- předloží Obecně závaznou vy- darů činí 35.200 Kč a je zahrnuta nost ČEZ Prodej, s. r. o. Praha.

Ve zkratce
 Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo žádost Města Kojetín
o bezúplatný převod areálu bývalého Středního odborného učiliště
(OSP) v Křenovské ulici. Je to dobrá zpráva a vstřícný krok snahám
města, které tak chce zamezit záměrům zřídit zde ubytovnu. Celou
záležitost bude ještě projednávat
také naše městské zastupitelstvo.
První důležitý krok však byl tímto
rozhodnutím uskutečněn.
 Po 33 letech práce velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kojetín končí v této funkci pan Václav
Baďura. Jako zodpovědný a dlouholetý velitel končí v době, kdy do

jednotky přichází nové vozidlo, na
jehož pořízení měl díky své buldočí
povaze nemalou zásluhu. Zúčastnil
se a pomáhal při všech krizových
situacích, které naše město postihly, a byl neúnavným členem krizového štábu města. Svým přístupem
k funkci velitele vychoval řadu
mladších členů jednotky. Václave, díky za Město i za mě osobně
a přeji vše dobré v hasičském „důchodu“.
 Rozpočet na rok 2014 je připraven ke schválení na zastupitelstvu
města dne 10. prosince 2013. Zahrnuje provozní výdaje a příjmy, bez
některých zásadních investičních

akcí. Ty budou do rozpočtu zahrnuty formou rozpočtového opatření
v lednu 2014 a budou odpovídat
výši přebytku hospodaření za letošní rok, jehož výše bude známa
počátkem příštího roku.
 Projekt sportovní haly bude zpracovávat firma Hutní projekty Frýdek - Místek, a. s., která zvítězila
ve výběrovém řízení. Ke konzultacím k projektu pozvu jak ředitele škol, které budou halu využívat
k tělesné výchově, tak zástupce
sportovních klubů a oddílů z Kojetína, kteří budou v hale trénovat
a hrát zápasy.
Jiří Šírek

Sledujte

Omezení provozní
doby Městského
úřadu Kojetín

Pozvánka

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

www.kojetin.cz
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Městský úřad Kojetín bude
z provozních důvodů ve dnech
23. prosince a 31. prosince 2013
pro veřejnost uzavřen.
V období od 23. prosince 2013
do 12. ledna 2014 bude z provozních důvodů uzavřena pokladna
Městského úřadu. Provoz bude
opět zahájen 13. ledna 2014.
Děkujeme občanům za pochopení.

Jiřina Zdařilová
tajemnice MěÚ Kojetín

Starosta města Kojetína
zve na 23. zasedání
Zastupitelstva Města Kojetína,
které se bude konat
v úterý 10. prosince 2013
od 16 hodin
v sále Vzdělávacího
a informačního centra,
Masarykovo náměstí 8, Kojetín.
Jiří Šírek
starosta města
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Informace pro občany
Kampaň varující před
nebezpečnými plyny
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje přichází v měsíci
listopadu s kampaní, která varuje
před nebezpečím plynů a požárů
v domácnostech. HZS Olomouckého kraje se tak připojuje k hlavnímu
iniciátorovi celé preventivně výchovné akce, České asociaci hasičských
důstojníků a k HZS Moravskoslezského kraje a chce upozornit všechny občany v kraji, že na trhu existují
zařízení, která jsou schopná detekovat i malé množství unikajícího plynu nebo počínající požár.
S kampaní přicházíme z několika
důvodů:
1. Hlavním důvodem je reakce na

výbuchy plynů, a to v únoru 2013 ve
Frenštátě pod Radhoštěm, v dubnu 2013 v Praze v Divadelní ulici
a v září 2013 v Havířově. Při těchto
událostech bylo usmrceno a zraněno mnoho osob.
2. Dalším důvodem je reakce na
obavy občanů z celé České republiky, kteří stále častěji volají na tísňové linky hasičů, že v okolí svého
domu a bytu cítí plyn.
3. Posledním, neméně však důležitým, důvodem je skutečnost, že
při požárech a únicích plynů v objektech určených pro bydlení dojde
ročně k úmrtí nebo zranění stovek
spoluobčanů.
V Olomouckém kraji zemřelo při požárech v objektech určených k bydlení (tj. rodinné domy, bytové domy,
chaty, chalupy apod.) v letošním

roce už pět osob a zraněno bylo
21 osob. V roce 2012 při 208 požárech v objektech určených pro bydlení byly usmrceny 2 osoby a zraněno bylo 31 lidí. Požáry způsobily
škodu 42,2 milionů korun.
Detektory kouře:
- jsou jednoduchá zařízení pro rychlé zjištění vznikajícího požáru,
- montují se na strop a vizuální
a akustickou sirénou dají obyvatelům informaci, že detekovaly přítomnost kouře,
- pořizovací cena se pohybuje v řádech stokorun.
Detektory plynů:
- fungují na podobném principu jako
detektory kouře (vizuální i akustická
siréna při detekování určité hladiny
nebezpečného plynu),
- pořizovací cena není vysoká v porovnání s uchráněným majetkem
a životy.
Oba druhy detektorů instalujte podle návodu výrobce. Zařízení lze zakoupit v supermarketech nebo specializovaných elektro prodejnách.
Každý pátý požár v Olomouckém
kraji se odehraje v objektu určeném pro bydlení a každý pátý
den hasiči v Olomouckém kraji
zasahují u událostí s únikem nebezpečného plynu.
Další doplňující informace najdete
na webu Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje www.hzscr.cz/hzs-olomouckeho-kraje nebo
na webu České asociace hasičských důstojníků www.cahd.cz.
Vladimíra Hacsiková
HZS Olomouckého kraje

CD DÁL ZA VOZEM...
pěveckého souboru
Cantas MěKS Kojetín

zakoupíte na informacích
Vzdělávacího a informačního
centra Masarykovo náměstí 8
za cenu 50 Kč.
Na CD naleznete dvacet jedna
písní - lidové z Čech,
Slovenska, Afriky, spirituály
a tradicionály i písně moderní...
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Anketa
Anketní otázky k blížícím se vánočním svátkům
položily studentky Gymnázia Kojetín a zněly:
1. Těšíte se na Vánoce? A proč?
2. Máte nějaké vánoční zvyky, a pokud ano, tak jaké?
3. Jíte na Štědrý den tradičně rybu, nebo máte vlastní specialitu?
4. Navštěvujete v Kojetíně předvánoční akce,
např. rozsvěcování vánočního stromečku nebo vánoční koncerty?
Zdeňka Horáková
1. Ano, strávím společné chvíle s rodinou.
2. Nemám žádné.
3. Jím ryby, nejčastěji
kapra nebo lososa.
4. Ano, chodím na
rozsvěcování stromečku na náměstí nebo na vánoční akce na sokolovně.

Dana Dvorníková
1. Ano, těším se.
Hlavně kvůli svým
dětem.
2. Ano, krájíme jablíčko a zvoníme zvonečkem.
3. Jím kapra.
4. Ano, chodíme na rozsvěcování
stromečku a na vánoční koncert
sboru Cantas.

Jana Zdráhalová
1. Ano, moc. Trávím
čas s rodinou a užiji
si tradiční svátek.
2. Dříve jsme měli
kvůli dětem, teď už
ne.
3. Tradičně rybu.
4. Ano, předvánoční koncerty, rozsvěcování stromečku a výstavy na
VIC.

Zdeňka Kapounová
1. Ano, je to svátek
pohody, klidu. A užívám si vánoční atmosféru společně s rodinou.
2. Nemám žádné.
3. Jím různé druhy
ryb.
4. Ano, chodím na jarmark a rozsvěcování stromečku.

Dominik Kantor
1. Ano, těším se na
to, že se sejdeme
s rodinou.
2. Ano, pouštění lodiček a poslouchání
koled.
3. Tradičně kapra.
4. Ne, spíš chodím na akce u nás
v Chropyni.

Anketu připravily
Barbora Zatloukalová
a Lucie Hanáková,
Gymnázium Koejtín

Školní jídelna Kojetín informuje
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Důležité informace
pro strávníky

V případě neoprávněného odebrání
dotované stravy, bude strávníkovi
oběd doúčtován v plné výši.

- Každé poslední dva dny v měsíci
je pokladna otevřena do 16.00 hodin.
- V první den neplánované nepřítomnosti (př. nemoc) strávníka ve
škole je možno si oběd pro žáka vyzvednout. V případě zájmu o odebrání stravy i v dalších dnech nepřítomnosti žáka ve škole se platí
plná cena oběda dle kalkulace cen
stravného na dané období. V první
den nemoci žáka si oběd vyzvedněte na základě náhradní stravenky,
kterou obdržíte na pokladně. Bez
této stravenky vám oběd pro žáka
nebude vydán.
Pokladní hodiny:
po, st, pá: 6.30 - 9.00 hodin
11.00 - 12.00 hodin
12.30 - 15.00 hodin
út, čt:
11.00 - 12.00 hodin
12.30 - 13.30 hodin

V době veškerých prázdnin se obědy automaticky odhlašují žákům
i pedagogickým pracovníkům.
Ve dnech výletů, či jiných aktivit
mimo školu, si strávníci obědy odhlašují sami!

Vánoční speciality
Milí strávníci,
blíží se čas vánoční a my vám pomůžeme tento čas zpříjemnit vánočními speciality, na které vás
srdečně zvu v týdnu od 16. do 20.
prosince 2013.

Vzhledem k tomu, že od 23. prosince 2013 do 3. ledna 2014 (včetně)
jsou vánoční prázdniny, bude v tyto
dny provoz školní jídelny uzavřen.
V případě jakýchkoliv připomínek,
stížností, dotazů nás můžete kontaktovat telefonicky 581 701 059,
e-mailem (reditelka@sj.kojetin.cz)
nebo osobně.
Jménem celého kolektivu školní jídelny vám přeji
spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční
svátky, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.
Hana Rohová
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Došlo do redakce
Mezi oceněné sociální
pracovníky Zlínského
kraje pro rok 2013 patří
také Radovan Klabal
z Kojetína
Již počtvrté ocenil Zlínský kraj pracovníky v oblasti sociálních služeb.
Právě ty, kteří dokážou pomoci potřebným a díky své empatii, svědomitosti a lidskému přístupu také řešit
každodenní i výjimečné problémy
mnoha lidí odkázaných na pomoc
ostatních. V soutěži sociální pracovník Zlínského roku pro rok 2013
představitelé krajského úřadu ocenili celkem pět osob, které vybrala
odborná komise složená se zástupců Zlínského kraje. Nominace krajskému úřadu na základě zveřejněné
výzvy posílali nejčastěji ředitelé, vedoucí pracovníci jednotlivých zaříze-

ní a zástupci městských úřadů.
Poděkování a gratulaci přijali
od hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, radního pro oblast
sociálních věcí Taťány Valentové
Nersesjan, náměstka hejtmana
pro zdravotnictví Lubomíra Nečase
i od 1. místopředsedkyně Senátu
Parlamentu České republiky Aleny
Gajdůškové.
Mezi oceněnými byl také Radovan
Klabal z Kojetína, jehož nominovala uvolněná radní města Kroměříž
Jarmila Číhalová. Jméno Radovana Klabala je od roku 1999 spojeno
s Oblastní charitou Kroměříž. Radovan Klabal se v roce 1999 podílel na
vzniku Kontaktního a poradenského
centra Plus, které se jako jediné nízkoprahové zařízení v okrese Kroměříž zabývá protidrogovou prevencí.
V rámci své profese poskytuje poradenské služby jak uživatelům drog,
tak i jejich rodinným příslušníkům.

Mimo to provádí rovněž preventivní
programy na základních či středních
školách a také přednášky pro různé
cílové skupiny, např. pedagogické
pracovníky, sociální pracovníky, pracovníky Policie ČR, soudce, státní
zástupce apod. Se svým týmem
uspořádal v letošním roce v Kroměříži již 7. ročník konference pořádané u příležitosti Mezinárodního dne
boje proti drogám, které se zúčastnilo více než 120 osob.
-RK-

k rodině. Osm let je dlouhá doba na
to, abychom někoho ztratili během
jediné vteřiny. Žádná rodina nechce
strávit Vánoce sama, a Anetka byla
největší součástí naší rodiny. Prosíme vás proto o pomoc.

Informovat nás můžete na telefonním čísle: +420 731 332 511, +420
602 540 950, +420 731 229 998.
Za vrácení Anetky nabízíme odměnu 5.000 Kč.
-SM-

nejhezčí.
V Kojetíně budou k dostání v období od 25. 11. do 9. 12. 2013. Prosím
o sepsání hromadných objednávek
do 20. 11. 2013.
Dne 1. 12. 2013 nás najdete u rozsvícení Vánočního stromečku v budově Vzdělávacího a informačního
centra v Kojetíně a v budově Městského úřadu Kojetín, takže pokud si
neobjednáte hvězdu obvyklým způsobem (přes školy, školky apod.),
přijďte nás podpořit sem.
Loňský výtěžek 1 467 012 Kč byl
rozdělen na sbírkové konto na humanizaci hematoonkologického oddělení, sdružení se podílí na platbě
regulačních poplatků za první tři

měsíce pobytu dětí a doprovodu
na oddělení, platí poplatky i dětem
léčeným v Olomouci, které nadále
postupují transplantaci kostní dřeně
v Praze a část z výtěžku byla vložena na konto sbírky, které financuje
rekondiční pobyty dětí po léčbě.
Pro lepší inspiraci vám uvádím odkaz na www stránky Šance:
http://www.sancecz.org.
Letošní výtěžek bude využit stejně
jako loňský. Pevně věřím, že letošní
prodej a penízky pomůžou nemocným dětem a jejich rodinám.

Ztracená fenka Anetka
Dne 25. května 2013 se nám na
náměstí v Kojetíně ztratila fenka
Yorkřirského teriéra jménem Anetka. Je osm let stará, byla zrovna
ostříhaná, má světle béžové nohy
a celé tělo je černé barvy. Hlava
světlá, čumáček černý. Má krásně
rovné uši a dlouhý ocásek. Je to již
pět měsíců, co ji usilovně hledáme.
Předpokládáme, že podle svědků si
ji někdo na náměstí v Kojetíně vzal
pod svou péči. Ať už si ji z jakéhokoli
důvodu nechal nebo nevěděl, že ji
hledáme, prosíme o její vrácení zpět

Vánoční hvězda 2013
Dovoluji se na vás obrátit s nabídkou
prodeje Vánoční hvězda. Jedná se
o sbírku povolenou na celém území
České republiky probíhá hlavně na
území Moravy. Květiny můžu dodat
ve dvou velikostech: velká (odborně jedenáctka jednovýhonová) je
v ceně 100 Kč, malá (odborně šestka jednovýhonová) za 50 Kč. Letos
vám je nabídnu
pouze v barvě
červené, po
mých zkušenostech z loňského roku tyhle hvězdy byly

Vladimíra Štáblová
mob.: 737/416168,
vladimirastablova@seznam.cz
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Došlo do redakce
Sdružení šance
Sdružení rodčů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných
dětí
Fakultní nemocnice Dětská klinika
Puškinova 6, 775 20 Olomouc
www.sancecz.org
Vánoční hvězda
Pod záštitou Prof. MUDr. Vladimíra
Mihála CSc,
přednosty dětské kliniky FN v Olomouci
Zakoupením Vánoční hvězdy po-

můžete těžce nemocným dětem.
Děkujeme vám.
Výtěžek z prodeje bude věnován
Dětskému hemato-onkologickému
oddělení v Olomouci.
Informace týkající se prodeje Vánoční hvězdy:
- kytky se budou prodávat v týdnu
od 25. 11. do 9. 12. 2013,
- velikosti: malá za 50 Kč, velká za
100 Kč
- barva: červená.
Na odběrná místa dovezeme Vánoční hvězdy v předem stanove-

ném termínu, bude možný i osobní
odběr dne 1. prosince 2013 v budově Vzdělávacího a informačního
centra a v budově Městského úřadu
Kojetín!!!
Výtěžek z prodeje Vánoční hvězdy
putuje na sbírkové konto hematoonkologického oddělení Fakultní
nemocnice Olomouc.
Bližší informace
na tel: 737/416168,
vladimirastablova@seznam.cz
Vladimíra Štáblová

Zprávy z Mikroregionu Střední Haná
Dýňová slavnost
v Polkovicích
V sobotu 19. října 2013 jsme v Hanáckém dvoře v Polkovicích přivítali
přes 200 návštěvníků - strašidel,
dýňových človíčků, víl, bubáků, čarodějnic, a dalších, kteří se tu sešli
na Dýňové slavnosti s podtitulem

Ať žijí duchové! Tuto podzimní akci
připravil již druhým rokem Hanácký
dvůr, o. s. ve spolupráci s DDM Kojetín, s finančním příspěvkem Olomouckého kraje.
Užili jsme si odpoledne plné tvoření, her a zábavy. V průběhu akce se
především vyřezávaly dýně, vyráběly podzimní dekorace, probíhala
řada soutěží pro děti a taneční bu-

bušou. Pro vyhládlá strašidla byly
připraveny dýňové speciality, grilované dobrůtky, zákusky, kouzelný
lektvar a další dobroty.
V závěru došlo i na vyhodnocení
nejzajímavějších vyřezaných dýňových strašidel a kostýmů. Ceny
získali také autoři nejzdařilejších
skřítků podzimáčků vyrobených
z přírodních materiálů, kteří vznikli v rámci výtvarné soutěže určené
pro děti ze ZŠ a MŠ Polkovice.
Na dýňovou slavnost letos zavítalo
i sluníčko, tak jsme moc rádi za
krásný prosluněný den a hojnou
účast všech návštěvníků! Těšíme
se na vás opět v příštím roce.
Martina Hlavinková
Hanácký dvůr, o. s.

Divadlo žije také
v Křenovicích
V neděli 17. listopadu 2013 zavítal
do Křenovic Divadelní spolek Na
Štaci z Němčic nad Hanou, aby
zpříjemnil divákům podvečer hrou
Zdeňka Podskalského s titulem
Žena v trysku století. Hra je určena především ženám, ale nejen
jim! Je duchaplným průvodcem
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po dějinách ženské nadvlády nad
mužským pokolením. Věčný boj
mezi muži a ženami, kdo je silnější
a chytřejší, se odehrává od prvopočátku stvoření Adama a Evy,
přes různé etapy dějin až po budoucnost. V průběhu staletí nastal
v myšlení žen převrat a svou chytrostí převzaly nad muži vůdčí postavení. V režijním podání Jaroslava Lejnara jsme v rolích viděli Martinu Klevetovou, Pavlínu Wintero-

vou, Antonína Bartošíka, Antonína
Bartošíka ml., Lenku Gardavskou,
Milku Poláčkovou, Jana Dvořáka,
Adélu Palíškovou, Lukáše Blaška
a Aleše Skoupila.
Do kulturního domu zavítali místní
i přespolní a určitě svého času stráveného ve společnosti němčických
ochotníků nelitovali. Děkujeme divadelnímu spolku za kulturní podvečer!
-alži-
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Mateřská škola Kojetín
Listopad v MŠ Kojetín
Listí ze stromů pozvolna opadalo,
větvičky zůstávají holé a máme tady
sychravé počasí. Nastává čas, kdy
se nám kolikrát ani nechce z domu
„vystrčit nos“. Není pochyb, že zima
už o sobě dává vědět.
Naše aktivity se pomalu přesunuly do tepla. V listopadu čekala děti
hned dvě kulturní představení.
Opět jsme v obou mateřských školách s nadšením přivítali Kašpárka
s maňáskovou pohádkou, kterou si
pro děti připravily učitelky. V pondělí 18. listopadu 2013 navštívily děti
sál sokolovny, kde zhlédly divadelní
představení O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku, které uvedla Mladá scéna Ústí nad Labem. Představení pro nás připravilo MěKS
Kojetín.

V pátek 29. listopadu 2013 nejstarší děti z obou MŠ ukončily předplavecký výcvik v plaveckém areálu
města Přerova. Děti se s vodou doslova sžily a za svou aktivní účast
a získání plaveckých dovedností
dostaly na závěr „Mokré vysvědčení“. Jsme rádi, že děti získaly
základy plaveckých dovedností
a věříme, že v příštím roce budeme
v tomto programu pokračovat.
A co nás v nejbližších dnech čeká?
Svatý Mikuláš ani čerti nespí a chystají se určitě na návštěvu i k nám do
obou školiček. Všechny děti s nadšením čekají na 5. prosinec, až za
nimi přijde Mikuláš, anděl a čert.
Uvidíme, jestli tam bude od Mikuláše i nějaká ta sladká nadílka.
V polovině prosince pozveme své
nejbližší na vánoční besídky, které
nám přiblíží atmosféru Vánoc a vůni
pečeného cukroví. Nezapomeneme

popřát ani babičkám a dědečkům
z Centra sociálních služeb, seniorům
a zaměstnancům MěÚ Kojetín a zaměstnancům Školní jídelny Kojetín.
A protože tyto řádky většina z vás
čte již v čase předvánočním, přijměte od vedení i zaměstnanců MŠ
Kojetín přání pohodového prožití
svátků vánočních v kruhu svých
nejbližších a úspěšný vstup do roku
2014.
vedení MŠ

Podzimní výzdoba

Hry ve třídě

Angličtina v MŠ

Angličtina v MŠ

Základní škola náměstí Míru Kojetín
Úhel pohledu
Říká se, že všechny začátky jsou
těžké. Učitelování není žádnou výjimkou. Nejen že si musíte zvyknout
na nové pracovní prostředí, kolegyně a kolegy, ale hlavně také překonat nervozitu, která na začínajícího
učitele padne při pohledu do 20 - 30
párů očí, které jsou upřeny pouze
na něj. Po úvodním představení se
však atmosféra uvolní a s klidem
zjistíte, že před vámi sedí přece jen
děti, které mají touhu dozvědět se
nejrůznější zajímavosti a spolupracovat, pokud je dokážete vhodně
namotivovat.
Po prolomení ledů klasickými seznamovacími hrami a kreslením
jmenovek pro usnadnění zapamatování bezmála sta jmen jsem prv-

ních pár dní byla ráda, když jsem
na chodbách poznala, kdo patří do
mých tříd. V závěru týdne už jsem
znala jména i příjmení, o čemž jsem
ze začátku silně pochybovala, že
se mi podaří alespoň do pololetí.
Hned jsem totiž pochopila, že nic
neusnadní práci jako to, když můžete pochválit, vyvolat nebo napomenout žáčka jeho křestním jménem.
I pedagogický sbor mi velmi pomohl s ostrým startem, který nastal
v prvním zářijovém týdnu. Kolegyně
i kolegové se se mnou dělili o zkušenosti nabyté léty praxe, o přípravy do hodin i o sladkosti. Uvolněná
atmosféra panující ve společné
sborovně vytváří příjemné prostředí, kde učitelé mohou během přestávek a volných hodin načerpat
inspiraci, odreagovat se a společně

se zasmát nad zábavnými komentáři žáků. Vedení školy vstřícně
odpovídalo na veškeré mé dotazy
a po úvodních týdnech vzájemné
spolupráce se nově navázané vztahy ještě utužily. Zdá se mi, že mám
štěstí, že mohu být součástí takového kolektivu.
Nyní již trefím bez zaváhání do
všech tříd, o každém žákovi i žákyni jsem se dozvěděla nějaký příběh z osobního života a užívám si
příjemné atmosféry, která začíná
ve třídách po úvodních rozpacích
panovat. Každý den je jiný a plný
neočekávaných
situací a já jsem
zvědavá,
jaké
další zkušenosti
mi přinese.
Táňa Šamalíková
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
Naše milá družina
Školní družina poskytuje zájmové
vzdělávání pro žáky I. stupně naší
školy. Zajišťuje prostor pro relaxaci a odpočinek žáků po vyučování.
V zájmových kroužcích rozvíjí zájmy a záliby. Vytváří návyky zdravého životního stylu, je prostorem
pro kamarádství a přátelství. Vede
žáky k aktivnímu využívání volného
času. Je prevencí před negativními
jevy.
Našimi klienty jsou v první řadě děti
s potřebou zábavy, dobrodružství,

volnosti a pochopení. Jejich rodiče
pak očekávají bezpečnost pro děti,
žádné problémy a kvalitní program.
Cílem nás vychovatelek je vytvářet
pohodové, moderní zařízení dostupné všem dětem, zajišťovat kvalitní nabídku všech aktivit dle zájmů
a momentální potřeby dětí.
V letošním školním roce jsme otevřeli již pět oddělení, do kterých dochází v pravidelných činnostech 120
žáků. Nabízíme šest zájmových dílen (keramika, vaření, znaková řeč,
počítače, angličtina a sportovky).
Každý měsíc pořádáme několik celodružinových akcí, např. nocování

ve školní družině, aquapark, Helfštýn, tematické soutěže aj.
Těší nás velký zájem dětí a odměnou je jejich spokojenost a spontánní projevy radosti.
„Děti neznají ani minulost, ani budoucnost a - co nám dospělým se
stává zřídka - užívají přítomnost.“
Jean de La Bruyere
Kolektiv vychovatelek

Máme narozeniny
Před nedávnem, tedy deseti lety, si
naše škola připomínala 100 let od
otevření vlastní budovy na náměstí
Míru. Připomínka to byla věru důstojná. Slavnostní akademie i se
závěrečným ohňostrojem, výstava
výtvarných prací, Den otevřených
dveří v čerstvě opravených prostorách školy, setkání pracovníků školy (i bývalých). Celá škola zahájila
nové období svého života. Ale svět
se točí stále dál, a tak nastává pří-
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hodný okamžik na malé bilancování.
Co jsme za deset let dokázali? Škola
bez žáků je smutná, u nás od posledních oslav přibylo sto žáků a museli
jsme dohodnout i navýšení kapacity
školy i školní družiny. Novou kapitolu školního dění jsme zahájili také
v nově opravených učebnách, kde
se díky přispění zřizovatele a státního rozpočtu podařilo výraznou
měrou vylepšit zázemí pro výuku.
Získali jsme nové učebny a mohli
jsme u nás umístit i školní družinu,
přebudovat šatny pro žáky, to vše
se podařilo vyřešit ve dvou etapách
rekonstrukce školy (2003 a 2004).
Dalším výrazným příspěvkem pro
nás byla také realizace víceúčelové
multimediální učebny s kapacitou
56 míst. Byla vybudována v roce

2009 z finančních prostředků EU
a zřizovatele na základě požadavků
našich vyučujících. I do budoucna
máme velikou šanci nabídnout našim dětem další zajímavé, tentokrát
přírodovědné, učebny pro mladší
i starší žáky. Podařilo se opět získat
podporu pro projekt naší školy, který podal zřizovatel - Město Kojetín.
Hlavním úkolem každé školy je
vzdělávání naší nejmladší generace - dětí. Jak se nám daří? Zvládli
jsme tvorbu vlastního vzdělávacího programu, který jsme začali
uplatňovat v hodinách postupně od
1. září 2007. Snažíme se tak do
hodin přinést nové poznatky jinými, pro děti přitažlivějšími cestami.
Rozšířila se nabídka tematických
exkurzí, pobytů v přírodě i dalších
programů, které vhodně doplnily
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
výuku. Nedílnou část tvoří i divadelní představení včetně kojetínské
přehlídky, pravidelné návštěvy kina
a samozřejmě i řada sportovních
aktivit organizovaných školou i dalšími organizacemi.
Co si zaslouží bližší zmínku? Určitě
pobyty v přírodě na Malé Morávce
nebo v hotelu Tesák i Václavov. Žáci
z I. stupně tak mají možnost aktivně
poznat krásná zákoutí moravských
hor a vyzkoušet si také řadu dovedností. Novinkou je v naší nabídce
i pobyt na základně Sluňákov - velice zajímavý přírodovědný pobyt
v prostředí plném záhad. Plavecký výcvik v kroměřížském bazénu
absolvují všichni naši druháci i třeťáci. Druhý stupeň se těší vždy na
lyžařský a snowboardový kurz, kde
se učí žáci zvládat základy zimních
dovedností a současně si pročistí
plíce čerstvým ovzduším. Zapojení
do dalších preventivních programů
nabídly těmto ročníkům šanci na řešení vnitřních problémů ve třídě.
Charakteristickým prvkem našeho
programu je i práce s žáky, kteří
mají indikované vývojové poruchy
učení nebo chování. V posledních
letech se nám podařilo získat i asistenty pedagoga, velikou podporu
pro žáky i vyučující.
Každá škola staví na práci vyučujících, těch současných, ale také

bývalých, kteří položili základní
kameny vnitřního klimatu. Máme
v nich velikou oporu, přináší řadu
námětů a dávají tak impuls k dalšímu posunu výš. Za uplynulé období absolvovali celou řadu seminářů
i projektů, které jim nabídly rozšíření
jejich dovedností. Aktivně toho využili a nabídli tím i žákům řadu novinek v samotných hodinách. Část
pracovala na vytváření moderních
pomůcek - digitálních učebních
materiálů a v naší databázi máme
několik stovek velice kvalitních
autorských děl - pracovní listy pro
žáky, prezentace z řady předmětů
od jazyků až po přírodovědné předměty. Veliký zájem o práci v naší
škole není jistě zanedbatelnou vizitkou. Naši bývalí kolegové nám jsou
oporou i v případě, že potřebujeme
pomoci při zajištění některých akcí
školy. Každá rada i postřeh i z jejich
strany je nám užitečná.

Škola bez správních zaměstnanců
snad ani nemůže být. Zajistit bezpečné a příjemné zázemí pro výuku
je hlavní úkol všech, počínaje ekonomkou školy přes školníka až po
naše uklízečky.
Rádi bychom touto cestou všem
poděkovali za vykonanou práci
a aktivní podíl na jménu naší školy
a všem popřáli do dalších let jenom
to nejlepší, co si přejí.
Vedení školy

Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
Žáci a pedagogičtí pracovníci ZŠ Kojetín Svatopluka Čecha
vás srdečně zvou

Předvánoční den v naší škole
v úterý 17. prosince 2013
od 10 do 16 hodin - Den otevřených dveří
od 10 do 16 hodin - Vánoční jarmark (práce našich žáků)
v 15 hodin - Vánoční školní divadlo (žáci školní družiny)
9
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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).

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

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).

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!

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
10

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
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Gymnázium Kojetín
Prezident Nejvyššího
kontrolního úřadu
besedoval
s kojetínskými studenty
Dne 17. října 2013 se studenti druhého, třetího, čtvrtého ročníku a tříd
sexty, septimy a oktávy kojetínského gymnázia sešli v sále Vzdělávacího a kulturního centra v Kojetíně.
Zde nás čekala asi dvouhodinová
beseda s prezidentem Nejvyššího
kontrolního úřadu panem ing. Miloslavem Kalou. Pan prezident na
sebe nenechal dlouho čekat a po

Československo
1935 - 1945
Další zajímavá výstava, kterou nabídlo Městské kulturní středisko
v Kojetíně, neunikla naší pozornosti. Byli jsme si prohlédnout dobové
fotografie, uniformy, zbraně, mapy,
dokumenty a další - dnes už cennosti - ze soukromé sbírky Františka Riegla, které se váží k „benešovské republice“ a pozdějšímu Protektorátu Čechy a Morava. František
Riegl nám věnoval maximální pozornost a svým osobním povídáním
o zážitcích z té doby celou výstavu
pro nás „zlidštil a fotografie oživil“.
Děkujeme!
Marcela Dejdarová
Gymnázium Kojetín

celou dobu přednášky se projevoval
jako milý, schopný a hlavně rozumný člověk. Nejprve nám vyprávěl
o své práci a postavení NKÚ v našem politickém systému. V druhé
části besedy dal prostor nám, studentům, k pokládání otázek, na
které nám srozumitelně a obsáhle odpověděl. Velkým pozitivem
byla dobrá nálada přednášejícího
a ochota, se kterou k našim otázkám přistupoval. Je rovněž třeba
pochválit i studenty, kteří měli velké
množství otázek a s hostem pohotově komunikovali. Na konci setkání
ocenili studenti zdařilou akci potleskem a panu prezidentovi předali ky-

tici. Doufáme, že budeme mít v budoucnu další možnost se s panem
prezidentem NKÚ opět setkat.
Alexandra Krchňáková
studentka septimy GKJ

Úspěch v pěvecké
soutěži aneb Slavíci
z Kojetína a okolí
Ve středu 6. listopadu 2013 se
ve Středisku volného času Atlas
a BIOS uskutečnilo okresní kolo soutěže Slavíci z Přerova. Jsme rádi, že
o soutěž je zájem i na našem gymnáziu a pravidelně se jí účastní naši
studenti, většinou děvčata a v posledních letech vždy žákyně jedné
třídy. Prostě se sešly, zpívání je
baví, některé vytvořily dokonce vokální trio, a všechny zkoušejí štěstí
i sólově. I letos se na soutěž vypravily a udělaly dobře. Eliška Straková
a Tereza Štěpánková si vyzpívaly
stříbrné pásmo, Kristýna Suchyňová byla v pásmu zlatém a Sabina
Neoralová získala v tomto pásmu
dokonce celkově třetí místo ve velké konkurenci 30 soutěžících. Snad
pro zajímavost lze doplnit, že v loň-

Nemáte ještě vánoční
dárek? Kupte si jej
u našich studentů!
V prvním prosincovém týdnu potkáte studenty gymnázia v ulicích
města. Budou nabízet k prodeji CD
krásných vánočních písní a koled,
které vzniklo naprosto mimořádně
pro
letošní sváteční
dny. Album
nazpívali
známí zpěváci, např.

ském roce byla na 3. místě Kristýna. Úspěch je to velký a děvčata si
zaslouží poděkování za reprezentaci školy. Lze si jen postesknout, že
letošním rokem pro ně soutěž končí,
protože jsou v kvartě, což je poslední
ročník, pro který jsou Slavíci určeni.
V hudbě samozřejmě budou pokračovat a věříme, že budou mít hodně
příležitostí se se svými dovednostmi
představit i při jiných příležitostech.
Například při pravidelných akademiích naší školy.
Miroslav Matějček
Petra Janů, Petr Kolář, Kamil Střihavka, Bára Basiková s Michalem
Pavlíčkem, Václav Noid Bárta, Lešek Semelka, Eddie Stoilow a další. Tato limitovaná edice vznikla na
popud o. s. Život dětem a všichni
zúčastnění pracovali bez nároku
na honorář. Výtěžek z prodeje (CD
se prodává za 50 Kč) poputuje za
těžce nemocnými dětmi. Mediálním
partnerem „srdíčkových dní“ je televize Prima a benefiční galavečer
můžete sledovat v přímém přenosu
15. prosince 2013.
Marcela Dejdarová
Gymnázium Kojetín
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Gymnázium Kojetín
Postaveni mimo hru
I letos nám další ročník projektu
Příběhy bezpráví umožnil setkat se
na našem gymnáziu s pamětníky
komunistických represí v 50. letech
minulého století, s Miroslavem Wildungem z Měrovic a Milanem Stavem z Kojetína.
Ještě než oni sami začali vzpomínat na příčiny svých pohnutých
osudů, společně s žáky maturitních
ročníků zhlédli dokument Postaveni
mimo hru o generaci našich hokejových mistrů světa z let 1947 a 1949,
kteří byli za reprezentaci své vlasti
„odměněni“ mnohaletými žaláři mj.
i v pracovním táboře v Jáchymově. Zde se s nimi osobně setkal

emigranty - tyto „škraloupy“ stály
za tím, že vojenskou službu absolvoval u tzv. černých baronů, tedy
v oddílech pomocných technických
praporů.
Rádi bychom poděkovali oběma
pánům, jimž ani tyto životní peripetie nic neubraly na vitalitě a smyslu
pro humor.
-emM. Wildung, jenž si za údajné napomáhání k emigraci odkroutil
v uranových dolech deset let a byl
i přímým svědkem smrti slavného
českého válečného pilota Josefa
Brykse.
Milan Stav pak studentům přiblížil,
jak se nevyplácelo mít mezi příbuznými živnostníky, či dokonce

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

DDM Kojetín informuje
Podzimky
Na podzimní prázdniny jsme naplánovali dva výlety a to do aqua parku
ve Vyškově a výlet do obce Ústup na
ekofarmu U Lamáka. V úterý jsme se
vypravili vlakem do Vyškova. Cestou
na bazén jsme si prošli místní park

12

a pomalu došli do aqua parku, na který se děti velmi těšily. Všechny děti se
vyřádily na tobogánu, v bublinkách
i v protiproudu a příjemně unavení se
vraceli domů.
Ve středu cestování bylo o něco delší, ale určitě tento výlet stál za to. Málokdo totiž může říci, že byl na procházce s lamou. Vlakem, autobusem

i pěšky jsme dorazili do obce Ústup
v okrese Blansko, kde nás čekal program na farmě. Děti se dozvěděly vše
o chovu lam, učily se, jak tato krásná
zvířata česat a ovládat. Po ukázkách
na farmě jsme se vypravili na lama
trek podzimní přírodou. Po návratu
na farmu jsme vznešená andská zvířata odměnili za společnost suchým
chlebem a jablíčky. Na procházce
na čerstvém vzduchu nám vyhládlo,
tak jsme si na ohni opekli špekáček.
Pomalu se blížil čas odjezdu. Děti se
naposledy rozloučily se zvířaty, která
nás doprovodila až k bráně a vypravili jsme se na cestu domů. Plní dojmů
z výletu jsme ve vlaku vyprávěli každý své zážitky s lamou a přemýšleli,
co podnikneme příště.
AZ
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DDM Kojetín informuje
Skřítek Podzimníček
Do výtvarné soutěže „Skřítek Podzimníček“ se zapojilo celkem 120
účastníků od tří do patnácti let
a pět rodinných týmů. Porota měla
velmi těžký úkol, vždyť hodnotila
96 skřítků namalovaných a vyrobených z různých materiálů. Ocenění
patří všem, kteří nelenili a zapojili svou
fantazii, nápaditost i zručnost a Podzimníčky vyrobili.

Cesta
za pokladem skřítků
V pátek 8. listopadu děti s lampionky a jinými světýlky procházely
městem a hledaly poklad. Cestu
jim ukazovali skřítkové Lesněnka,
Pomněnka, Huhulák, Šišulka a Zaratil. U všech děti plnily jednoduché
úkoly. Cesta vedla nejen městem,
ale i tajemnými parky, kde děti přivítali „živí“ skřítkové. Úkoly zde již
byly náročnější. Přesto všechny
děti trasu zvládly a z kouzelné truhlice si mohly vybrat sladkou odměnu. Skřítkovská veselice, na které
si všichni vyrobili skřítka „Šišulku“

a pěkně si zatančili, ukončila krásný, teplý, podzimní podvečer.
Poděkování patří všem kamarádům
z klubu instruktorů, kteří se podíleli
na přípravě programu pro své mladší kamarády.
-ddm-

Kurz práce s FIMEM
Během sobotního dopoledne 9. listopadu 2013 jsme pracovali s polymerovou hmotou. Vyrobili jsme si
krásné svícny pro podzimní večery
a drobné přívěšky. Práce nás tak
zaujala, že už se těšíme na další
lednový kurz.

Připravujeme:
30. 11. 2013 - 1. 12. 2013
Sraz účastníků
letního tanečního tábora
„Smím prosit“

6. 12. 2013
Čertoviny aneb Žerty s čerty
7. 12. 2013 - Patchwork

JUNPING pro dospělé
Cvičí se pravidelně
v úterý 18.00 - 19.00 hodin
a ve čtvrtek 18.30 - 19.30 hodin.

3. 12. 2013
Adventní tvořivá dílna
Dárky z FIMO hmoty

10. 12. 2013
III. Adventní tvořivá dílna
Výroba svíček z medových plátů

více informací na:
DDM Kojetín
www.kojetin.cz/ddm

Jednodenní výlety
na hory
s výukou lyžování
a snowboardingu
- v termínech: 4. , 11. , 18. a 25.
ledna, 8. února 2014

HORY 2014:

Tradiční jednodenní výlety na hory
začínáme téměř s příchodem nového roku a to hned 4. ledna 2014. Již
od listopadu máte možnost se na
tyto zájezdy přihlásit a po vánočním
odpočinku se provětrat na horách.
Cena jednoho zájezdu je 300 Kč
(v ceně je zahrnuta doprava, pojiš-

tění, pedagogický dozor, kvalifikovaní instruktoři lyžování a snowboardingu, první zájezd nutno uhradit
do 12. 12. 2013) a permanentka je
za zvýhodněnou cenu 150 Kč.
Těšíme se na všechny příznivce
zimních sportů!
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DDM Kojetín informuje
„Pololetky na horách“
- Kouty nad Desnou
- 31. 1. - 2. 2. 2014
Pololetní prázdniny jsou odměnou
za vysvědčení. Letos může být takovou odměnou i třídenní výlet na
hory. Dvě noci na horách v nadstandardním ubytování za 1.200
Kč (permanentka za zvýhodněnou
cenu 150 Kč na den, v ceně je doprava, celodenní strava, instruktor,
pojištění a pedagogický dozor).
Toto ubytování je vzdálené pouze
500 m od skiareálu Kareš. Pololetky na horách jsou určeny pro děti
od deseti let. Pozor! Pouze v omezené kapacitě patnácti osob.

Dárek pro vaše děti
Na DDM Kojetín máte možnost
zakoupit dárkové poukazy na
akce, které pořádáme. Například
jednodenní a pobytové zájezdy na
hory, na výlety, tábory i na zájmové kroužky. Tento poukaz můžete zakoupit nejen na vánoce, ale
i během celého roku.
AZ

„Týdenní lyžovačka“
- Kouty nad Desnou
- 15. - 22. 2. 2014
Kouty nad Desnou jsou místem,
které je v zimě již takovou naší základnou. Týdenní lyžovačkou si můžete prodloužit jarní prázdniny, užít
si karneval na sněhu, naučíme Vás
lyžovat nebo jezdit na snowboardu
a večery trávit hrami. V ceně 4.410
Kč je zahrnuto ubytování v hotelu
v 3 - 4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím, 5x denně
strava, instruktoři a pedagogický
dozor, pojištění a odměny. Škola se
dá dohnat, ale sníh na horách je jen
pár měsíců v roce.

Lyžování v Krkonoších
- 27. 2. - 2. 3. 2014
Krkonoše jsou místo, které pravidelně navštěvujeme. Tento zájezd je určen pro všechny věkové kategorie.
Cena pro děti do deseti let je 2.100
Kč a od deseti let 2.600 Kč (v ceně
je zahrnuta doprava autobusem,
ubytování, polopenze, instruktoři
a pedagogický dozor během výuky
lyžování nebo snowboardingu). Ski
areál Šachty nabízí až 4 km sjezdových tratí a takové atrakce jako
snowtubing a nebo sněžné skútry.
Na své si přijdou i běžkaři anebo
i ti, kteří se spokojí s procházkami po
horách.
AZ

Upozornění
Provoz DDM Kojetín bude v roce 2013 ukončen v pátek 13. prosince
2013. DDM Kojetín je od 14. prosince 2013 do 5. ledna 2014 uzavřen.
Činnost zájmových kroužků bude opět zahájena 6. 1. 2014.
Naši milí přátelé a kamarádi, chtěla bych vám touto cestou za všechny
pracovnice DDM Kojetín popřát klidný čas adventní, plno krásných chvil
se svými nejbližšími o čase vánočním a do nového roku přání pevného
zdraví, spokojenosti, štěstí, pohody a spoustu krásných okamžiků prožitých s naším domečkem.
Jana Hrušáková, ředitelka DDM Kojetín

Městská knihovna MěKS Kojetín informuje...
Beseda Pod hanáckou
oblohou
Před měsícem proběhla beseda
„Pod hanáckou oblohou“, tentokrát pro Centrum sociálních služeb
Kojetín - ve víceúčelové klubovně.
Krátce před besedou nás navštívil
u nás v knihovně pan Vinkler, velký
čtenář a sběratel hanáckých knih.
Přijel do Kojetína vrátit knihy o Hané
a věnoval nám ze své sbírky dva
kouzelně napsané recepty v hanáckém nářečí. Obdarovali jsme
účastníky výše uvedené besedy
a nyní, v čase předvánočním, jeden
z nich také posíláme čtenářům Kojetínského zpravodaje:
„Hanácky sochare“
Na jedno porco (to só asi tře pleche)
mosíš smichat pul kila hladké móke
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Z akcí, které se konaly:
ze sténó dávkó móčkovyho cokro,
předáš taliř nasekanéch vlašskéch
ořechu (čém vic, tém lepši, to dá
rozum), prášek na pečeni a štere
véca, co ti snesle ráno sliepke. Jak
to pořádně zamicháš a zpracoješ,
mosi to bet tak akorat hosty, abe se
to dalo rozvalet na vále. Ten mosí
bet řádně pomóčené, jináč se ti to
slepi všecko dohromade.
Válečkem těsto rozváliš na tlóšťko
pul centimetra, potom ho dáš na vemaštěné a pomóčené plech. Než to
strčíš do tróbe, potřeš to po vrcho
rozšlehanym vécem. Pak čekáš
a dófáš, že to tentokrát nespáliš.
Je to rychly, za deset až patnáct
minot vetahneš dozlatova opečenó
bochto. Mosiš jo krájet hneď tepló,
jináč po patnácti minotách ztvrdne
a je nedobetná. Nélepší tvar só obdelničke. Pro zlepšeni chotě doporočojó stařeček předat do těsta tro-

cho rumo. Hotové vérobek možeš
pocágat čokoládovó polevó, tém
nic nepokaziš.
Za deň te sochare změknó a možó
jich jest take stařenka. Za tédeň
zase ztvrdnó, a to jož natrvalo. To
se jim pak řiká protézáke. Ale furt
só dobry a dež bes na ně zapomněl,
tož tě vedržijó aji dva měsice. A dež
be tě vadilo, že majó ztvrdnót, strčíš jich do sáčka z igelito a zostanó
měky. Jak to jednó ochotnáš, tak
temo propadneš a seš ztracené,
říkale stařeček, dež mě ten recept
dávale. A měle pravdo.
Půjčovní doba
v době vánočních svátků
Městská knihovna půjčuje
do soboty 21. prosince 2013
Od 23. prosince 2013
do 1. ledna 2014 ZAVŘENO
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Městská knihovna MěKS Kojetín informuje...
„Utajené životy
slavných Čechů“
...K. H. Mácha a B. Němcová
trochu jinak
Beseda se spisovatelkou Martinou
Bittnerovou pro studenty gymnázia
(sexta a 2/4).
Martina Bittnerová se snažila ve své
besedě přiblížit známé osobnosti
literatury 19. století poněkud odlišným způsobem, protože za „učesa-

nými životopisy se leckdy skrývají
dramatické osudy“. Spisovatelka
však „nechce své hrdiny skandali-

Pokračuje další ročník lekcí informační výchovy. Fotografie z lekce
pro 6. třídy - vyhledávání v elektronickém katalogu knihovny

zovat, ale představuje nám je jako
nevšední postavy naší minulosti“.
Což se jí, domníváme se, podařilo.

„Znáš Helenu Zmatlíkovou?“ Soutěž pro školní družiny, doplněná
výstavkou knih známé ilustrátorky

Připravujeme na prosinec:
„Mikuláš, Ježíšek,
pan Vrána a my“
Povídání o nejkrásnějším
měsíci v roce
pro 3. třídy základních škol

„Draka je lepší pozdravit“
- besedy o slušném chování
podle knihy Daniely Krolupperové
pro 2. třídy ZŠ

„Čekání na Vánoce“
Besedy pro všechna předškolní
oddělení mateřských škol

„Vyzdob si
svou knihovnu!“
Tvůrčí dílničky pro děti
ve školních družinách
(a nejen pro ně),
vyrábění nekonečného
vánočního řetězu do dětského
oddělení, vyrábění vánočních
přáníček, ozdobné balení dárků

Městská knihovna MěKS Kojetín přeje svým čtenářům pohodové Vánoce.

Nová publikace z historie Kojetína
K historii Kojetína
neodmyslitelně patří
i zaniklé seníky
V okolí hanáckého Kojetína stálo
dříve mnoho seníků. Jejich existenci lze vysvětlit z ryze praktického
hlediska. Louky v povodí Moravy
byly často zamokřené, půda byla
měkká a rašelinovitá. Povozy se na
louky v době senoseče nedostaly,
proto se seno po sklizni ukládalo
do seníků, kde zůstalo uloženo až
do zamrznutí půdy. Teprve v tento

moment se seno začalo svážet do
Kojetína. Stejné samozřejmě platilo
i o jiných lokalitách se seníky.
Seníky byly zpravidla drobnější
jednoprostorové stavby jednoduché konstrukce, vypletené z proutí,
roubené z trámů nebo postavené
v drážkové konstrukci obložené
prkny. Střechy seníků byly valbové
nebo sedlové. Na pokrytí střech se
používaly došky (snopky z dlouhé
žitné slámy, rákosu nebo kukuřice),
šindele, v pozdější době eternitové
šablony či tašky. Do podstřeší se
seno ukládalo dvířky umístěnými

většinou ve štítu střechy, případně spodním záklopovým otvorem.
Rohy a prostřední části objektu byly
podloženy kameny, jež za účelem
ochrany sena před navlhnutím nadzvedávaly celou stavbu nad úroveň
terénu.
Louky se rozkládaly na šesti polních
tratích okolo Kojetína (Horní louky,
Dolní louky, Suché louky, Račová,
Rumplov a Včelín). Podle map stabilního katastru z roku 1833 se tehdy na těchto loukách nacházelo 126
seníků, jež stejně jako louky patřily
místním sedlákům. Památkář Josef
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Kšír (1892 - 1978) v roce 1958 zjistil, že seníků se dochovalo již pouze jedenáct. Většina z tohoto počtu
navíc zanikla v průběhu několika
následujících let. Některé seníky
byly pravděpodobně rozebrány lidmi, kteří si následně doma zatopili
starým dřevem.
Jeden z mála dochovaných seníků
byl v roce 1962 zapsán do státního
seznamu nemovitých kulturních památek. Seník, jenž dříve patřil Františku Uhrovi, byl umístěný v lukách
u bývalé dostihové dráhy (v trati Za
Trávníky). Byl vybudován rámovou konstrukcí se sloupky a deskovou výplní, střecha byla tenkrát
kryta eternitem. Vznik stavby odborníci datovali do druhé poloviny
19. století. Cenná památka lidové
architektury bohužel nepřežila ničivé povodně z léta 1997.
V průběhu zimy 2011/2012 byl
zbourán poslední seník v katastru
Kojetína. Stál poblíž samoty Včelín
a zřejmě byl rozebrán kvůli založení nové školky v jeho bezprostřední
blízkosti. Navíc se v tomto případě

nejednalo o památkově chráněný
objekt. Dochované seníky lze najít
v jiných částech Moravy, např. na
Uherskobrodsku existuje několik
památkově chráněných seníků.
Seníky tvořily důležitou složku obrazu krajiny, proto se jim nevyhnul
zájem výtvarných umělců. Kojetínské seníky zobrazil např. Jan Sázel
(1898 - 1968), akademický malíř
a místní rodák. Později se seníky
staly inspirací pro tvorbu dvou členů místní tvůrčí skupiny Signál 64:
Josefa Bibra (1931 - 1992) a Ing.
Jaroslava Kačírka (1926 - 1993).
Louky okolo Kojetína byly ve 20.
století postupně vysušeny a přeměněny na úrodná pole. Zachovaly se
Včelínské louky, představující ucelený komplex vlhkých luk a mokřin
s rozptýlenými skupinami stromů.
Část tohoto území o rozloze téměř
35 hektarů je územně chráněna
jako významný krajinný prvek. Geologický podklad tvoří neogenní mořské usazeniny, které jsou překryty
čtvrtohorními náplavami Moravy.
Na této bázi se vyvinula rozmanitá

luční a mokřadní společenstva se
zastoupením chráněných druhů.
Více informací k tématu nabízí publikace Zaniklé kojetínské seníky
od Petra Jiráka a Josefa Bibra, jíž
nedávno vydalo Městské kulturní
středisko v Kojetíně.
Petr Jirák

Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Hanácká scéna
na cestách...
V sobotu 16. listopadu 2013 jsme
se s inscenací „Ještě jednou, profesore“, již potřetí zúčastnili soutěžní
přehlídky amatérských divadelních
souborů „O Václava“ ve Václavově,
což je malá vesnička - místní část
Zábřeha na Moravě.
O co menší je vesnička, o to větší je
přehlídka. V letošním roce z důvodu
velkého zájmu soutěžících souborů
proběhla ve dnech 8. - 10. listopadu 2013 v Kulturním domě Zábřeh
a ve dnech 14. - 17. listopadu 2013
ve Václavově. Celkem bylo odehráno šestnáct soutěžních a dvě
nesoutěžní představení. Hanácká

S písničkou
se v Kojetíně mládne
Pěvecký soubor Cantas Kojetín
se opět po roce zhostil pořadatele
a zároveň účastníka setkání pěveckých souborů a sborů, jež
v Kojetíně nese název „S písničkou
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scéna Kojetín nezískala žádné ocenění, ale náš kroměřížský hostující
člen Jirka Kalmus, obdržel čestné
uznání za ztvárnění role Randyho
v inscenaci „Vymítač ďábla“.
Nás však velmi potěšil zájem publika, který kojetínský soubor nominoval v divácké soutěži na krásné
4. místo. Po slavnostním ukončení
přehlídky se na nás obrátil Divadelní spolek Šok ze Starého Města pod Sněžníkem, protože se jim
naše hra moc líbila. V únoru 2014
tam pořádají divadelní přehlídku
Šokáček a i tam se pokusíme uspět
v souboji dobrých divadel.
V pátek 22. listopadu 2013 jsme
odehráli inscenaci „Modré z nebe“
ve Fulneku, místní části Jerlocho-

vice. Na tak malé jeviště by se nevešla ani polovina naší scény, proto
jsme hráli na úrovni diváků a to tak,
že Berta při svém úklidu vymetala
přímo mezi publikem. Atmosféra
byla úžasná. Diváci při hře reagovali tak bouřlivě, že jsme čekali, až
se uklidní a závěrečné ovace diváků ve stoje jsme zažili snad poprvé.
Toto představení bylo v pořadí již
třiatřicáté a my pro vás připravujeme na středu 18. prosince 2013
slavnostní derniéru.
Ale o tuto hru je v našem regionu
stále zájem. Přijďte - odlétáme naposledy! Nebo snad ne?

se mládne“. Letošní čtvrtý ročník,
který proběhl v sobotu 9. listopadu 2013, se mohl pyšnit vysokou
účastí pěveckých těles - přehlídky
se zúčastnilo celkem dvanáct sborů
z moravských měst a obcí.
Každý soubor, který uvedl moderátor Čestmír Novotný, se po svém
představil ve vlastním dvacetiminu-

tovém bloku - zpívaly se písně lidové, muzikálové, spirituálové, traditionálové, jazzové, popové, rockové,
veselé, vážné i smutné, převážně
„a capella“, ale i za doprovodu
klavíru či kytary, zazněla čeština,
hanáčtina, slovenština, angličtina,
ruština, němčina, ale latina, vystupovalo se v divadelních kostýmech,

Marie Němečková
vedoucí souboru

12/13

Kojetínský zpravodaj

Z kulturních akcí MěKS Kojetín
sborových tričkách, svátečních šatech, ale i v krojích, jeviště střídal
jeden sbor za druhým, ať už smíšený, ženský, mužský, ale i dětský.
A které soubory se v Kojetíně představily? Smíšený pěvecký sbor Ze
srandy Kroměříž, Pěvecký sbor
Gymnázia Jakuba Škody Přerov,
Dětský pěvecký soubor Myšky
D-Music Kroměříž, Národopisný
soubor Týnečáci Velký Týnec, Smíšený pěvecký sbor Carmen Mohelnice, Ženský pěvecký sbor Otrokovice, Mužský pěvecký sbor Štabarc
Tečovice, Ženský pěvecký sbor Tečovice, Smíšený pěvecký sbor při

Klubu seniorů Rosénka Rožnov pod
Radhoštěm, Smíšený pěvecký sbor
Moravan Kroměříž a domácí Ženský
pěvecký sbor Cantas Kojetín.
Samotný závěr pěveckého setkání vyplnila společná píseň „V temne dzungli / Lion Sleeps Tonight“,
kterou si premiérově, bez nácviku
a společně zazpívaly všechny zúčastněné soubory. Po oficiální části
následovalo posezení a volná zábava. Městské kulturní středisko
Kojetín a pěvecký soubor Cantas
děkují všem zainteresovaným za
nádherně prožité zpěvankové odpoledne, podvečer, večer i noc čtvr-

Hannibal Lecter
a Avenue to Emptiness

Fucker, v té době bubeník kapely
My Wave a po něm kytarista Mira
alias HC System. Nahrávání CD In
The Same Rings dopadlo úspěšně
(viz recenze v časopise SPARK).
Píseň Don't Be Coward je nasazena
do hitparády Radegast Rock Chart
na rádiu Rockmax, kterou hned
první víkend s přehledem vyhrává.
Klip k úvodní písni Rescue me je
postupně puštěn v pořadu Pětka,
v Pomeranči na ČT1, Alternativa TV
a Mad House na TV Óčko. Píseň
Uncertainty je zařazena na kompilaci Rock Forever II. Kapela hodně
koncertuje, prakticky po celé ČR,
ale i na Slovensku. Rok 2011 se
stává rokem změn. Po téměř dvouletém působení definitivně odchází
Mira a kapela je znovu bez kytaristy. Vyhlašuje konkurz, když vtom
přijde další rána. Velmi nadějnému
bubeníkovi Pavlovi se nabízí hrát
v bubenické show Jumping Drums
a on neváhá. Hannibal Lecter je
v krizi! Na scénu se opět vrací Hanz
Fucker, ovšem teď jako bubeník
a ohlasy fanoušků jsou velmi přívětivé. Navíc se objevuje nová tvář,
DJ´ Kuba Pikesh. Jeho samply úplně mění ráz všech hannibalovských
skladeb. Kapela se vydává znovu do
studia, aby dotočila třetí desku. Jako
předzvěst připravovaného alba vypouští do světa nový videoklip k písničce Loneliness. Znovu se vše daří.
A jako bonus se objevuje i nový kytarista Tomáš. Šestičlenná kapela (Michael Grey (vocals), Yaro Burro (guitar), Uncle Zed (bass), Hanz Fucker
(drums), Tommy (guitar), Paul Black
(drums) a PIKESH (sampler)), na
podzim roku 2013 úspěšně vydává
nové CD Avenue to Emptiness.

Hardcore-nu-metalová kapela Hannibal Lecter působí na rockové
scéně od roku 1997. Až do současnosti kapela prošla mnoha změnami, co se týče sestavy, tak i stylu.
V roce 1999 se umístila na prvním
místě rockové hitparády Hard and
heavy na Rádiu Haná. Následovala spousta koncertů na festivalech
a v klubech. V roce 2002 se kapela
dostává do krize, která vrcholí jejím rozpadem. Po dvouleté pauze
se Hannibal Lecter dává dohromady v plné síle a nové sestavě.
Skládá se nový materiál a po dvou
letech tvrdé práce Hannibal Lecter nahrává stejnojmenné CD ve
studiu Šopa Standy Valáška. Kapela také v roce 2006 skončila na
druhém místě Rockové12 na radiu
RockMax a díky tomu si zahrála na zimním Masters of Rock ve
Zlíně. Tvůrčí úsilí vrcholí křtem již
zmiňovaného CD v prostějovském
klubu Apollo13. Následuje spousta koncertů v rockových klubech
a na letních festivalech. Z ničeho nic
odchází spoluzakladatel, kytarista
Lukáš. Kapela zkouší ve čtyřech,
ale je brzy jasné, že bez druhé kytary to nepůjde. Tak přichází Hanz

tého pěveckého setkání.
Opět jsme v Kojetíně dokázali, že
se s písničkou opravdu mládne!
Příští rok nashledanou při zpěvankovém pátém ročníku!

V listopadu 2013 nastává konečně čas
na dokončení a uvedení na svět nového CD - Avenue to emptiness. K této
příležitosti se kluci rozhodli uskutečnit
křest a to hned dvakrát. První proběhl
v Morkovicích v sobotu 2. listopadu 2013 v klubu Sýpka a ten druhý
v Kojetíně v pátek 15. listopadu 2013
v místní Sokolovně za účasti spřátelených kapel - Dark Gamballe (crossover / Vyškov), Denoisum (nu-metal-electronica / Brno), Forrest Jump
(hardcore-crossover / Bučovice)
a Helpness (thrash-crossover / Píšť Opavsko).
Kapele Hannibal Lecter přejeme
dobrou partu, super songy, vyprodané sály i haly a hlavně spokojené
fanoušky!
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Kouzlo pohádky
Pohádky jsou stále kouzelné pro
každého a v každém věku. O tom
jsme se přesvědčili v pondělí 18. listopadu 2013 při sledování divadelní
pohádky O Slunečníku, Měsíčníku
a Větrníku, kterou nejmenším kojetínským dětem zahrála Mladá scéna
z Ústí nad Labem.
Tento soubor vznikl před více než
dvaceti lety a za celou dobu své
existence se snaží ukázat dětem
kouzelný svět pohádek a probudit
v nich jejich představivost. Vybírá si
ty nejlepší divadelní texty a v posledních několika letech přímo pro soubor dramatizuje slavné pohádky ta-

Pardubické
Brýle Eltona Johna
Brýle Eltona Johna jsou nejúspěšnější hrou mladého britského dramatika a režiséra Davida Farra.
Crazy komedii, ve které hrají velkou
roli skutečné reálie z historie watfordského fotbalového klubu, zahrálo kojetínským divákům v rámci
divadelního předplatného pardubické Divadlo Exil ve středu 20. listopadu 2013.
Černý humor a nadsázka Davida
Farra diváky rafinovaně nutila k smíchu tam, kde byly věci spíš k pláči.
Komedie se odehrávala v jediném

Cvičme v rytme (12)
Dopoledne plné pohybu bylo určeno nejen pro všechny ženy a dívky,
které si přišly zacvičit v sobotu 23.
listopadu 2013 do kojetínské Sokolovny na sportovně zaměřenou akci
s názvem Cvičme v rytme. Všichni
zúčastnění si řádně protáhli svá těla
ihned na první hodině s cvičitelkou

Travesti Screamers
Travesti skupina Screamers se
představila nadšenému kojetínskému publiku s novým premiérovým
pořadem s názvem Retro Screamers v pátek 22. listopadu 2013.
Travesti skupina vystupuje se
spoustou hvězd naší i světové populární hudby. Skupina se stala semifinalisty 1. ročníku soutěže Česko Slovensko má talent. Protože se
zde sešli pánové nejvyšších kvalit
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lentovaná autorka Kristina Herzinová. Aby dětem co nejvíc přiblížil svět
kouzel a imaginace, klade zvláštní
důraz na výtvarnou složku inscenací. Zajímavá scénografie, využití luminiscenčního divadla, bohaté kostýmy, světelné a pyrotechnické efekty, to vše činí divadlo jedinečným
a pro děti nesmírně lákavým.
Pohádka O Slunečníku, Měsíčníku
a Větrníku, která původně vzešla
z pera Boženy Němcové, je další
perlou dramaturgie, která vybírá pro
děti to nejlepší z pokladů české tvorby. Pro dnešní děti a jejich rodiče se
tato pohádka díky filmovému zpracování Václava Vorlíčka stala hvězdou,
která poprvé zazářila v roce 1978

a od té doby je příběh prince a Večernice stálicí, která nikdy nezhasne. Pohádka ovšem nebyla pouze
divadelním zpracováním filmu a jistě
přinesla malému i dospělému divákovi výjimečný zážitek.

dni a jeho hodiny autor přeplnil
k prasknutí komickými a absurdními náhodami jako z toho nejhoršího
snu a spojil v ní dva typicky ostrovní
fenomény, a to fotbal a rock.
S bláznivou groteskou, v níž se na
pozadí skutečné události z dějin
anglického fotbalu rozehrávalo nosné téma životního outsiderství, se
mladý herecký ansámbl vypořádal
důstojně. Bláznivé situace gradovaly, herci se snažili navodit dojem,
že fotbal a rocková hudba zaujímají
veškerý duševní obzor jednajících
postav.
Lze říct, že inscenace byla příjemným osvěžením večera a pokud di-

vák přistoupil na její princip, umožnila mu vydechnout si po celodenní
dřině stejně tak, jako by si odpočinul na fotbale nebo na rockovém
koncertě.

Monikou Novákovou z Chropyně,
která se zaměřila na posilování,
formování celého těla s tanečními
prvky. Druhá hodina byla opět svižná - Marie Flejberková z Olomouce všechny přítomné zasvětila do
cvičení Tae-bo. Závěr akce se nesl
v latinsko - amerických rytmech
s cvičitelem Zumby Janem Halířem
z Olomouce.
v oboru travesti, má skupina stále
úspěch po celé České republice
i v zahraničí.
Manažerem a konferenciérem skupiny je Ladislav Černý, který zároveň při vystoupení v duetech předvádí mužské role, se původně živil
jako policista.
Jarda, uměleckým jménem Lili, už
dvacet tři let dělá profesionálně travesti show, jeho oblíbenkyně jsou
Eva Pilarová a Hana Zagorová.
Předtím prodával v obchodě.

Lukáš, uměleckým jménem Paula,
profesionálně vystupuje devatenáct
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let a předvádí například Lucii Bílou
a Helenu Vondráčkovou. Původní
profesí je studovaný zemědělec.
Alexandr, uměleckým jménem
Saša, svojí nevelkou postavou dokáže na jevišti ztvárnit Tinu Turner,
Heidi Janků, Daru Rolincovou, Báru

Basikovou, Věru Bílou a spoustu
komických scének. Travesti show
ho živí dvacet let, předtím dělal
zdravotního bratra.
Sergej, uměleckým jménem Valerie,
vystudoval v rodném Rusku balet,
travesti show se věnuje sedmnáct

let. Vypiloval k dokonalosti Marlene
Dietrich včetně originálního zpěvu.
Vojta, uměleckým jménem Nadja,
je původní profesí učitel. Travesti
show ho zlákala před patnácti lety
a rád úspěšně předvádí Halinu
Pawlowskou.

Pohodáři o Ománu

ský a muslimský svět, byl a zůstává
prostředím slavných příběhů chytré
a krásné vezírovy dcery Šahrazád
z knihy Tisíc a jedna noc, jež vypráví svému králi Šahrijárovi vedle erotických i moudře poučných zkazek
třeba o neohroženém mořeplavci
Sindibádovi, který se údajně přímo
v Ománu narodil. Je ale také místem vesměs tolerantního soužití
islámu s hinduismem, křesťanstvím
a ostatními náboženstvími. Zdejší neuvěřitelný hospodářský růst
v posledních desetiletích v kontrastu

s místy až mimozemsky vypadající
a nedotčenou přírodou učinil z tohoto koutu naší planety magnet přitahující v současné době stále více
lidí z celého světa. A to je důvod,
proč se Pohodáři rozhodli o tomto kulturně a klimaticky odlišném
a nepříliš hustě obydleném kusu
mnohotvářné pouště, barvitých hor
a svěžích oáz podat audiovizuální,
naučně zábavnou výpověď dříve,
než jej udusí ničím nezastavitelná
a strašlivě nudná globalizace světa.
-svah-

Po roce se opět v Kojetíně ukázala známá dvojice Pohodářů
z Pelhřimova - Martin Dufek a Vráťa
Kratochvíl, aby se mohli rozdělit
o své zážitky z cest s žáky základních škol a studenty gymnázia,
a tím kolem sebe šířit tolik potřebnou pohodu. V pondělí 25. listopadu
2013 představili nový audiovizuální
pořad „Východ Arabského poloostrova - Sultanát Omán“.
Již název pořadu voní trochu
omamně po kadidle a parfémech,
nebo někomu čpí velbloudím pižmem, ale v každém případě navozuje pocit exotiky. Ano, Pohodáři
nás vzali na východní část Arabského poloostrova, kterou spravuje
pro nás, lidi žijící v demokratickém
zřízení, neznámá absolutní monarchie. Seznámila nás se zemí
sultána Qaboose bin Saida. Tento
sultanát, stejně jako ostatní arab-

Plesová sezóna 2014
COUNTRY BÁL
„Country žije“

sobota 11. ledna 2014
K tanci a poslechu hraje: Telegraf Uh. Hradiště
Vystoupení - Lucky While, kovbojská exhibice,
slosovatelné vstupenky, country občerstvení...
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

HANÁCKÉ BÁL

sobota 15. února 2014
K tanci a poslechu zahraje dechová hudba
Hulíňané - hraje i prvky pop music a bigbít
a cimbálová muzika Dubina
Vystoupí: Sluníčko a Hanácká beseda Kojetín
a pozvané národopisné soubory
Společné zatančení Moravské besedy...
Občerstvení zajištěno (večeře, domácí zákusky)!!!
slosovatelná vstupenka: 100 Kč, místenka: 20 Kč
Sokolovna Kojetín

VODĚNÍ MEDVĚDA

sobota 1. března 2014, ulice Kojetína

HASIČSKÉ BÁL

S POCHOVÁVÁNÍM BASY

sobota 1. března 2014, VIC Kojetín

DĚTSKÝ KARNEVAL - Večerníček
neděle 9. března 2014, Sokolovna Kojetín

PLES RUDÝCH KONÍ

sobota 15. března 2014, Sokolovna Kojetín
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Kam za kulturou
Adventní výstava na památku Marie Kalovské
z Kojetína, zakladatelky této každoroční výstavy

BETLÉMY

Výstava otevřena 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
Otevřeno v soboty a neděle - 1. 12, 7. a 8. 12.,
14. a 15. 12., 21. a 22. 12. 2013

Adventní čas

MIKULÁŠSKÉ VYHRÁVANÍ
ŽÁKŮ ZUŠ KOJETÍN

pondělí 9. prosince 2013 - 17.30 hodin
Účinkují: Žáci a učitelé ZUŠ Kojetín

Jako host vystoupí: Dětský pěvecký sbor Zvonky Hulín,
korepetice: Lenka Polášková, sbormistr: Dana Zapletalová

Sokolovna Kojetín, vstup volný

Stálá expozice muzea

VÁNOČNÍ KONCERT UČITELŮ
ZUŠ KOJETÍN

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

Jako host vystoupí: Smyčcový komorní orchestr
Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž
Sólo harfa: Petra Bubeníčková, dirigent: Miroslav Bubeníček

ZTRACENÁ TVÁŘ HANÉ

Expozice muzea VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
Otevřeno: po - pá: 9 - 11 a 12 - 17 hodin
so, ne: po telefonické dohodě - 774 001 403
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
Závěrečný ples tanečního kurzu

ZÁVĚREČNÁ KOLONA
TANEČNÍCH

pátek 6. prosince 2013 - 18 hodin
19 hodin - Polonéza a tanec absolventů...

Ukázky standardních a latinskoamerických tanců
v podání Tanečního klubu Henzély-Swing Kroměříž,
soutěže... K tanci a poslechu hraje kapela BENNY-Q

sál Sokolovny Kojetín, vstup: 60 Kč + 10 Kč místenka

čtvrtek 12. prosince 2013 - 18 hodin

Možnost občerstvení, Sokolovna Kojetín, vstup volný
Adventní čas

VÁNOČNÍ KONCERT
PĚVECKÉHO SOUBORU
CANTAS KOJETÍN
"TO K VÁNOCŮM PATŘÍ ZPĚVY"
pátek 13. prosince 2013 - 18 hodin
Jako host vystoupí: Pavel Novák z Přerova
Možnost občerstvení
Sokolovna Kojetín, dobrovolný příspěvek
Kapela IQ Opice uvádí

OPIČÍ ŠTĚPÁNSKÝ GULÁŠ No 8

středa 25. prosince 2013 - 18 hodin
Kapely budou zveřejněny na plakátech...
Připraveno bude točené pivo, panáky všeho druhu
a oblíbený korňákův opičí guláš...
Sokolovna Kojetín

STŘEDEČNÍ DIVADLO
DIVADLO ŽIJE! aneb Neseďte doma - POJĎTE DO divadlA!
středa 18. prosince 2013 - 19 hodin
HANÁCKÁ SCÉNA KOJETÍN

MODRÉ Z NEBE

VŠECHNO NENÍ KOŠÉR

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!

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

středa 22. ledna 2014 - 19 hodin
DIVADELNÍ SOUBOR DOBRONÍN

Předprodej vstupenek

Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč

DVA

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…

Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč
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středa 19. února 2014 - 19 hodin
rádobydivadlo klapý

Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč

na informacích (přízemí)
Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,
Masarykovo náměstí 8, Kojetín
telefon: 581 202 202
mobil: 774 001 403
www.mekskojetin.cz

12/13

Kojetínský zpravodaj

Jízdní řád - vlaky
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Jízdní řád - autobusy
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Centrum sociálních služeb informuje
Podzimní dílnička
Září uběhlo jako voda, pěkným
dnům „babího léta“ již definitivně odzvonilo, a tak přišel na řadu
podzim. Roční období, ve kterém

Trénink paměti
Ve čtvrtek 21. listopadu jsme se
sešli v kulturní místnosti na DPS
J. Peštuky, abychom si v počtu osmi
seniorů procvičili opět po nějakém
čase své hlavičky, protrénovali si
paměť a také se trošku pobavili nad
přinesenými úkoly. Doplňovali jsme
chybějící slova, tvořili nová, vzpomínalo se na slova končící zadanými
koncovkami a vrcholem všeho bylo
zapamatovat si - po dvojím přečtení - co nejvíce položek z nákupního seznamu včetně nakupovaného
množství. Všichni přítomní se zasmáli nad tím, co vše nepotřebné
by přinesli domů a co by naopak
v obchodě zapomněli koupit.

se příroda představuje ve svých
nejrozmanitějších barvách a jak
se říká: „ani nejlepší malíř by takové odstíny nenakreslil.“ Nemohli jsme této příležitosti nevyužít,
a tak jsme se poslední říjnové odpoledne sešli se sedmi obyvateli
DPS J. Peštuky, abychom využili
darů podzimní přírody a jejich pestrých barev a pustili jsme se do výroby podzimních věnečků. Ty mohou sloužit buď pro výzdobu bytů,
k obdarování blízkých, nebo třeba
k výzdobě náhrobku při vzpomínce na zesnulé příbuzné či přátele.
I přes počáteční rozpaky našich
„výtvarnic“, jak se dílo podaří a zda
vůbec, výsledné výtvory dopadly

opět na výbornou. Tentokrát nebyla k dispozici žádná předloha, ani
šablona, ani nic podobného. Jedinou nápovědou a našeptávačem
byla samotná fantazie našich klientek, které si z přinesených materiálů vybíraly přírodniny jejich očím
milé. Věřím, že svými výtvory udělaly radost především samy sobě
a ač na to většina z nich ani nepomyslela, řádně si procvičily svou
jemnou motoriku. Celkem se této
výtvarné dílničky zúčastnilo třináct
seniorek. Již teď se všichni těšíme,
až se setkáme před Vánoci a opět
si vyrobíme něco pro radost.
Andrea Hrdličková

Ukázalo se, že procvičování paměti
je v seniorském věku skutečně velmi důležité a že rady, které vybízejí
ke každodennímu luštění křížovek
či podobných úloh nejsou vůbec naškodu. Po tomto náročném tréninku
jsme si opět zahráli naši oblíbenou
hru „Město, jméno…,“ která vždy
slaví mezi přítomnými seniorkami
velký úspěch. Takovýto trénink zcela určitě v brzké době opět zopakujeme.

Andrea Hrdličková

Co je pro člověka větší štěstí než štěstí někoho obdarovat...“

Robert Walser

Protože se blíží konec roku 2013, chtěli bychom
touto cestou poděkovat všem, kteří s námi v loňském roce spolupracovali a podporovali činnost
naší organizace jak finančními prostředky, tak
svou osobní přízní. Do nového roku 2014 přejeme všem štěstí, zdraví, spokojenost a mnoho osobních i profesních úspěchů.
Kolektiv pracovnic
Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.
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Charita Kojetín
Zpráva o využití
peněz z Tříkrálové
sbírky 2013
Na počátku roku 2013 proběhl
v celé České republice další ročník
Tříkrálové sbírky. Tato sbírka má
mnohaletou tradici a pevně stanovený klíč, podle kterého jsou vykoledované peníze rozdělovány: 58 %
z vybrané částky a výtěžek z DMS
se vrátí zpět na projekty místních
Charit, do nouzového fondu se odvádí 2 %, do krizového fondu 5 %,
na projekty diecézního střediska
putuje 15 %, projekty pomoci do zahraničí jsou dotovány 10 %, na projekty sekretariátu CHČR je určeno
5 % a režie spojené s pořádáním
sbírky činí 5 %.
V Kojetíně a okolních obcích se při
Tříkrálové sbírce, která se uskutečnila 5. ledna 2013, vybralo celkem
90.814 Kč. Částku 53.794,38 Kč,
která se Charitě Kojetín vrátila zpět
a s níž jsme mohli disponovat, jsme
rozdělili následujícím způsobem:
- na opravu štítové zdi a rýny na bu-

dově v Kroměřížské ulici jsme potřebovali částku 35.806,38 Kč,
- na výměnu okna v šatníku byla
potřebná částka 7.988 Kč,
- pro přímou pomoc potřebným, kteří se na nás obracejí v nouzi, jsme
použili částku 10.000 Kč.
Touto cestou bych chtěla ještě jednou poděkovat nejen jménem naší
Charity, ale určitě především také
jménem těch, kterým jsme těmito
penězi pomohli, za to, že jste na
naši výzvu uslyšeli, a přispěli tak na
dobrou věc.
Vás všechny prosím o pomoc při
organizování sbírky roku 2014.
Potěší nás, když budete mít chuť
a čas strávit s námi sobotní dopo-

ledne 11. ledna 2014 a vyrazit s našimi koledníky do ulic. Každá Vaše
pomoc je vítána, dobrých lidí není
nikdy dost.
Pokud byste vy nebo vaše děti chtěli na naši výzvu reagovat, ozvěte se
nám nebo za námi rovnou přijďte,
budete vítáni.
Jménem Charity Kojetín a všech jejích zaměstnanců bych vám chtěla
popřát krásné a požehnané svátky
vánoční prožité v kruhu svých nejbližších a úspěšný celý rok 2014.
Kontakt: Charita Kojetín, Kroměřížská 198, telefon 581 761 828
Helena Gračková
ředitelka Charity Kojetín

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

Tříkrálová sbírka 2014
V Kojetíně a okolních vesnicích vyjdou králové do ulic
a zazvoní u vašich dveří
v sobotu 11. ledna 2014
Otevřete prosím svá srdce a přispějte tak těm,
kteří se bez vaší pomoci neobejdou
Každý vedoucí skupinky je vybaven průkazkou a zapečetěnou pokladničkou

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,ww.kojetin.charita.cz

PROGRAM NA MĚSÍC PROSINEC 2013 PRO VŠECHNY SENIORY KOJETÍNA A OKOLÍ
neděle 1. prosince 2013
od 13 do 18 hodin
Srdečně vás zveme na
prezentaci výrobků našich seniorů
při akci pořádané MěKS Kojetín
Rozsvícení vánočního stromečku
na Masarykově náměstí v Kojetíně
spojeného s výstavou betlémů
a kulturním programem s vánoční témetikou

pátek 6. prosince 2013
pondělí 9. prosince 2013
úterý 10. prosince 2013
vždy od 9.30 hodin
Pletení z papírového proutí
Pro všechny seniory Kojetínska
(materiál + provozní náklady 20kč/hod)
Nyní výroba sněhuláčků, andílků, stromečků
z motaného papírového proutí!

pondělí 2. prosince 2013
úterý 3. prosince 2013
vždy od 9.30 hodin
AŽ zavoní vanilka!
Pro všechny seniory Kojetínska
Přijďte si s námi upéct tradiční i netradiční cukroví
podle receptů našich i našich uživatelek.
Společně si upečeme perníčky,
rohlíčky a další dobroty!
Zájemci si mohou část cukroví odnést domů
(cena za suroviny + 20kč/hod. provozní náklady)

čtvrtek 19. prosince 2013 od 9 hodin
Mše svatá
za Charitu Kojetín, její pracovníky i uživatele
čtvrtek 19. prosince 2013
od 10.30 do 12.30 hodin
Předvánoční posezení
Vánoční atmosféru nám pomohou naladit děti z MŠ
sv. Josefa svým vystoupením!
Přijďte ochutnat různé druhy tradičního i netradičního
cukroví, upečeného našimi pracovnicemi i uživatelkami

Na všechny programy je možné po předběžné domluvě zajistit dovoz charitním automobilem.
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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov
„Setbě se bude dařit, réva vydá své ovoce, země vydá úrodu a nebe vydá rosu. To všechno dám pozůstatku
tohoto lidu za dědictví. Jako jste byli mezi národy kletbou, dome judský a dome izraelský, tak také budete
požehnáním, až vás zachráním. Nebojte se a vzchopte se!“ Zachariáš 8,12-13

PROGRAM SETKÁNÍ V PROSINCI 2013
v čase Adventu a svátků vánočních
1. 12. 2013 (neděle)

Adventní bohoslužby ve skalce
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
1. 12., 8. 12., 15. 12. a 22. 12. 2013 (neděle)

Adventní bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

2. 12., 9. 12., 16. 12. a 30. 12.* 2013 (pondělí)

Duchovní výchova

ve škole a na faře (2. sk. ZŠ Sladovní)
od 12.45 hodin a od 13.40 hodin
3. 12., 10. 12.,17. 12. a 31. 12.* 2013 (úterý)

Duchovní výchova

8. 12. 2013 (neděle sv. Mikuláše)

Adventní bohoslužby
v Polkovicích

od 8.15 hodin (obřadní síň Obecního úřadu)
24. 12. 2013 - Štědrý den (úterý)

Půlnoční bohoslužby v Kojetíně
od 22.00 hodin v Husově sboru

26. 12. 2013 (Boží hod vánoční, sv. Štěpána)

Sváteční bohoslužby ve Skalce
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

26. 12. 2013 (Boží hod vánoční, sv. Štěpána)

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

Sváteční bohoslužby v Kojetíně

4. 12., 11. 12. a 18. 12. 2013 (středa)

29. 12. 2013 (neděle)

od 10.00 hodin v Husově sboru

Modlitby a zpěvy z Taizé

bohoslužby v Kojetíně

5. 12., 12. 12. a 19. 12. 2013 (čtvrtek)

30. 12. 2013 (neděle)

od 18.00 hodin v Husově sboru

Biblická hodina v Kojetíně
od 16.00 hodin na faře

od 10.00 hodin v Husově sboru

Bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

* - duchovní výchova na faře
Anděl jim řekl: „Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě
Davidově narodil Spasitel - váš Mesiáš a Pán. Lukáš 2,10-11
V době konání obřadů a setkání jsou prostory
Husova sboru (synagogy) plně otevřeny veřejnosti.
Pokud máte zájem o prohlídku sboru s výkladem,
kontaktujte předem farní úřad či VIC Kojetín.
Podrobnější informace a aktuální data setkání
i mnoho dalšího najdete na našich webových
stránkách:
http://ccshkojetin.wz.cz/
nebo http://www.ccshkojetin.ic.cz/

„Všem čtenářům, členům,
příznivcům a sympatizantům
srdečně přejeme příjemné
a požehnané vánoční svátky
a šťastný nový rok L.P. 2014.“

Kalendář
Mikroregionu Střední Haná
pro rok 2014
můžete zakoupit na informacích
Vzdělávacího a informačního centra,
Masarykovo nám. 8, Kojetín
Cena: 30 Kč
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Ze sportu
Ohlédnutí
za letošním lezením
Lezením po umělých stěnách
se věnuje část lezců převážně
k udržení kondice v zimním období.
Další část leze závodně a skálu
- respektive skalní lezení mají spíše
za odměnu. Mezi ty druhé patří
i Jakub Dvouletý.
Na jaře se mu podařilo vstoupit do
družstva české lezecké reprezentace. První poznání, že stěny v naší
republice se jen lehce přibližují
k evropským bylo soustředění v Rakouském Linci. Trenér dospělých
z nich během dvou dní sedřel kůži

v převisech,
o
kterých
se jim ani
ve zlém snu
nezdálo.
Z historického města
na
Dunaji
si pamatuje
akorát spaní
v dešti pod
stanem.
Nádherný týden v Arcu - v severní Itálii s horolezeckým oddílem z Prostějova patřil spíše
k odměnám.
Mistrovství Evropy bylo tentokrát
v Rakousku za Innsbruckem
v horském městečku Imst. Česká
reprezentace, jako jediná spala
pod stanem v kempu. Naštěstí byl
pět minut od Kletterhalle s úžasnou
venkovní stěnou. Doslova horolezecký amfiteátr, který patří k nejlepším
v Evropě. Byť zástupců z naší republiky bylo dost, do finále se dostal pouze jeden na rychlost.
Pro Jakuba je 36. místo z 54
účastníků velikým úspěchem.
Po 17. místě v Norském Stavangeru
je celkově 22. místo v Evropě velice
pěkné.
Na domácích závodech se za celý
rok nepodařilo prolomit bramborovou medaili - všichni čtyři končí na

posledních dvou metrech. Náznak
změny se dostavil až po pravidelném tréninku na zlínské stěně Vertikon - jedna z nejpěknějších v okolí.
Odměnou za změnu přípravy je
5. místo v Boulderingu mezi
padesáti muži v Brně. Úplný obrat
nastal až minulý týden v Praze
- 1. místo v Praze Ruzyni.
Nečekané, ale o to cennější bylo
umístění na otevřeném mistrovství
Slovenska v Bratislavě. V podstatě
na mezinárodním závodě - Slováci,
Češi, Madaři a Rakušané - zabojoval a za domácím Tomášem
Plevkem získal 2. místo. Uznání,
kde lezl superfinále až ve 20 hodin večer, získali oba dva borci od
nadšených rodičů, trenérů a ostatních závodníků.
Všechny důležité závody jsou za
námi a začíná se trénovat už na
příští rok.
DR

Sokolská zahrada 2013
Končí rok 2013 a mou nepsanou
povinností je provést krátké zhodnocení činnosti oddílu „Sokolská
zahrada“ TJ Sokol Kojetín. Dříve,
než začnu s hodnocením, dovolte
mi, abych vám sdělil několik důležitých informací:
- Sokolská zahrada bude od 2. listopadu 2013 do 29. března 2014 pro
veřejnost uzavřena.
- Členská schůze oddílu se bude
konat ve středu 26. března 2014.
Čas a místo bude upřesněno.
- Do konce roku bude zveřejněn
na webových stránkách konečný
seznam členů roku 2013 a přehled
plnění brigádnické povinnosti.
- Aktuální informace budou zavěšeny na internetové stránky
www.teniskojetin.estranky.cz
V roce 2013 jsme si připomněli
125 let od založení TJ Sokol Ko-
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jetín. Tělovýchovná jednota byla
založena 28. března 1888. V tento den se konala v besedě „Jaroslav“ zakládající valná hromada.
(Beseda „Jaroslav“ se nacházela
v dnešním domě s pečovatelskou
službou naproti hotelu Pivovar).
U příležitosti 40. výročí založení tělovýchovné jednoty byla otevřena
sokolovna. Dne 5. srpna 1928 se
konala slavnostní akademie. Sou-

částí sokolovny byla nejen budova,
ale i zahrada. Na sokolské zahradě
tedy sportujeme 85 let. Dovolte mi,
abych připomněl nejdůležitější události, které se na sokolské zahradě
během této doby udály. Je to také
forma poděkování našim předkům,
kteří zde odvedli velký kus práce
a apel na naši mladou generaci, že
má na co navazovat.
• V předválečném Československu

Budování sokolské zahrady, r. 1927

Cvičení na Sokolovně v 30. letech
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Sokolská zahrada 2013
sloužila sokolská zahrada jako cvičiště. Probíhala zde veřejná cvičení. Byl zde rovněž vybudován tenisový kurt a položeny základy tenisu
v Kojetíně.
• V roce 1948 došlo k sjednocení tělovýchovy a od roku 1953 se
Sokol Kojetín nazýval TJ Slavoj
Kojetín. Sokolská zahrada byla využívána především jako hřiště oddílu ledního hokeje. Hokej se zde
hrál do poloviny šedesátých let.
V roce 1969 byla činnost hokejového oddílu ukončena a oddíl oficiálně zrušen.
Hokejový zápas - 60. léta

hřiště i nohejbalisté soustředěni kolem Aloise Hromady. Aktivita se ujala. Na kurtech se vystřídalo mnoho nohejbalistů různých věkových
i výkonnostních úrovní. Pravidelné
hraní trvá do dnešní doby.
• Na začátku 80. let si našli cestu na
sokolskou zahradu rovněž tenisté.
Parta kamarádů, která se soustředila kolem bratrů Šírkových založila
tenisový oddíl a začala hrát turnaj
o přeborníka oddílu. Turnaj se jmenuje SOKOL CUP. Letos byl odehrán 32. ročník. Je radostným konstatováním, že se konaly všechny
ročníky.
Zápas Sokol Cupu v roce 1984

• Na přelomu 60. a 70. let byla sokolovna sportovištěm pro veřejnost
a školy. Mnozí dnešní čtyřicátníci
a padesátníci si vzpomenou na nekonečnou práci L. Pospíšila, který na zahradě strávil mnoho času
a podílel se na výchově mnoha budoucích úspěšných sportovců.
• V polovině 70. let se na sokolskou
zahradu stěhují z „Hatí“ volejbalisté, kteří zde vybudovali svépomocí
dva antukové kurty. Začaly se zde
hrát mistrovské soutěže ve volejbale. Připomínkou této doby je turnaj Střední Moravy ve volejbalu.
V letošní sezóně byl odehrán 36.
ročník. S volejbalisty přišli na nové

Utkání ve volejbale v roce 1975

• V polovině 80. let volejbalisté pod
vedením Ivana Ernsta postavili svépomocí sociální zařízení, které nám
sloužilo dvacet let.
• Na začátku 90. let se rozmáhá
hraní tenisu. Je vybudován druhý
a následně třetí tenisový kurt.
• V roce 2004 byla provedena rekonstrukce
budovy
sokolovny
a kurtů na sokolské zahradě. Areál
přechází do majetku Města Kojetín.
Zástupci města nám výrazně pomáhají s provozem areálu.
• Dokončení areálu nastalo na
přelomu let 2006 a 2007, kdy byla
provedena rekonstrukce sociálního
zařízení.
Tolik krátké ohlédnutí za 85 lety na
sokolské zahradě. Je si nutné uvědomit, že tento areál vznikl také díky
nadšené práci mnoha lidí, z nichž
pro některé se tato činnost stala
celoživotním koníčkem. Tímto bych
chtěl všem dotyčným poděkovat.
Na dva bývalé členy bych chtěl
vzpomenout konkrétně. Mají společné to, že nás bohužel v letošním
roce opustili. Pracovali ve prospěch
TJ Sokol Kojetín dlouhá desetiletí.
Prvním je Ladislav Pospíšil, učitel TV, dlouholetý cvičitel a trenér.
Zesnul ve věku 84 let. Druhým

Zdeněk Mrázek - hráč, funkcionář
a dlouholetý předseda stolních tenistů. Zesnul ve věku 85 let. Oba
pánové byli držiteli vysokých tělovýchovných vyznamenání. Nikdy
nezapomeneme.
Jaká byla tedy 85. sezóna s letopočtem 2013? Udála se celá řada
věcí, z nichž velkou většinu můžeme hodnotit kladně. Žádná organizace však neexistuje ve vzduchoprázdnu a na činnost každé z nich
dopadá společenské klima, které
v naší zemi nebylo dobré.
• Rok 2013 byl dalším rokem ekonomické krize, což mělo za následek, že lidé i firmy měly hlouběji do
kapes a peníze na provoz a činnost
se sháněly mnohem hůře než v letech minulých.
• Neradostná hospodářská situace
neměla dobrý vliv na mezilidské
vztahy, které se pomalu, ale pořád
zhoršují. To také není pro sportovní
a volnočasové aktivity dobrým signálem.
• Letošní rok nám také příliš nepřálo
počasí. Po dlouhé zimě přišla letní
vedra a těch dnů s dobrým počasím
pro sport bylo méně než v letech
předcházejících. Snad budeme mít
v příštím roce více štěstí.
• O nepříliš kladném vztahu mladé
generace, jako celku, ke sportu je
zbytečné psát. Problém trvá již 20
let a nejsou signály, že v budoucích
letech nastane podstatný obrat.
Výše uvedené řádky se nás v oddíle dotkly mírným snížením členské
základny. V letošním roce se registrovala necelá stovka členů v těchto
aktivitách:
• Rekreační nohejbal
• Rekreační tenis
• Tenis - neregistrovaní
• Volejbal mládež - registrovaní
• Volejbal dospělí - neregistrovaní
Tento článek si neklade za cíl vás
informovat o výsledcích jednotlivých hráčů a družstev. To zcela jistě
již udělali nebo udělají vedoucí jednotlivých oddílů.
V roce 2013 vznikla organizační
struktura pod názvem „Sokolská
zahrada“. Jsou do ní zařazeny
všechny aktivity probíhající v areálu sokolské zahrady. Projekt se
jeví jako životaschopný. První rok
existence této organizační struktury
ukázal i některé slabiny, které bude
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Sokolská zahrada 2013
nutno do příští sezóny odstranit.
Jako největší přínos tohoto roku si
dovolím označit práce na obnově
volejbalu v Kojetíně. Pánové Radek
Ptáček, Roman Kusák a Jindřich
Krčmař vykonali obrovský kus práce. Přál bych si, aby jejich činnost
přinesla za několik let i odpovídající
výsledky. Věřím, že se jim to podaří a za vykonanou práci jim děkuji.
Musím rovněž poděkovat Davidu
Indrákovi za práci, kterou odvedl
pro naše mladé tenisty.
Největší částí našich sportovních aktivit je každodenní sportování členů a péče o „náš“ areál.
V letošním roce se nám za přispění
sponzorů podařily následující akce:
- oprava střechy sociálního zařízení,
- výměna antuky na kurtech,
- instalace nových lajn na tenisových kurtech.
V příštím roce plánujeme rekon-

Inzerce

strukci hřiště na plážový volejbal
a s ním spojeného dětského hřiště.
To samozřejmě nepůjde bez pomocí našich sponzorů, kterým bych
chtěl poděkovat za finanční, materiální i jinou pomoc.
Poslední poznámku tohoto článku
bych chtěl věnovat pořádání sprotovních aktivit na sokolské zahradě.
V roce 2013 proběhla v areálu více
než desítka různých akcí. Jmenuji
alespoň dvě nejznámější - Turnaj
Střední Moravy (36. ročník) a SOKOL CUP (32. ročník).
Každá akce si vyžádala mnoho práce. Tímto děkuji všem, kteří se na
nich podíleli. Za všechny jmenuji
Pavla Janováče, Radka Ptáčka,
Romana Dočkala, Zdenka Draveckého, Zdeňka Nováka a Ivana Ernsta. Pokud jsem na někoho zapomněl, ať se na mne příliš nezlobí.
Pevně věřím, že rozsah činnosti
z tohoto roku se nám podaří zacho-

Současnost - hráči nohejbalu
vat i do let dalších.
Vážení členové a příznivci oddílu Sokolská zahrada, pokud jste
vydrželi dočíst tento článek až do
konce, dovolte mi, abych vám za
sebe i za celé vedení oddílu popřál vše nejlepší v roce 2014. Přál
bych vám, aby rok následující byl
pro běžného občana lepší než rok
právě končící.
Vladimír Berg
předseda oddílu
Výzva k předkládání návrhů
na vyhlášení nejúspěšnějších
sportovců a osobností
v oblasti sportu města Kojetína
za rok 2012 a 2013
Vážení sportovní přátelé,
rok 2013 pomalu končí a přichází
na řadu hodnocení, jaký vlastně
byl a jací jsme byli my.
V oblasti sportu budeme v dubnu
2014 vyhlašovat úspěšné
sportovce za minulé roky.
Rada Města Kojetína schválila
Zásady pro vyhlašování
nejúspěšnějších sportovců
a osobností v oblasti sportu
našeho města.
Plné znění těchto zásad
je zveřejněno na
www.kojetin.cz
Takže neváhejte
a do 28. 2. 2014 nominujte
své kamarády, spolužáky,
trenéry a spoluhráče z různých
sportovních klubů a odvětví!
Vyhlášení nejlepších sportovců
se blíží.
Jeho termín
vám včas oznámíme.
Jiří Šírek, starosta města
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Pionýrská skupina Kojetín a MěKS Kojetín
Pionýrská skupina Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín zvou na tradiční akci

LEDOVÁ PRAHA 2014
31. ledna - 2. února 2014

O tomto víkendu budou pro děti zdarma nebo za symbolické vstupné zpřístupněny pražské památky
a muzea, ale také Bobová dráha, Žižkovská televizní věž a Aquapalác Praha (dále pak Pražský hrad,
Muzeum policie, Poštovní muzeum, Národní technické muzeum, Národní galerie, Muzeum hlavního
města Prahy, Botanická zahrada, Muzeum voskových figurín, ZOO Praha).
Pro děti (děti ve věku 10 - 16 let), které se v období pololetních prázdnin chtějí pobavit
a také rozšířit své vědomosti o kulturních památkách Prahy.
- ubytování: na ZŠ v Praze - vzít s sebou karimatku
a spací pytel,
- doprava: děti budou mít na tento víkend zlevněnou
jízdenku na MHD za 80 Kč,
- strava: snídaně a večeře si budeme připravovat
sami. V sobotu je zajištěn teplý oběd,
- pitný režim: po celý víkend,
- odjezd: v pátek ráno 31. ledna 2014 z železniční
stanice Kojetín,
- příjezd: v neděli 2. února 2013 (večer) do Kojetína,
- s sebou: spací pytel, karimatku, hrnek nejlépe
plecháček, plavky, teplé oblečení, malý batůžek,
hygienické potřeby, pevnou a teplou obuv, přezůvky,
svačinu na pátek, kapesné cca 200 - 300 Kč,

- cena za víkend: 1.200 Kč
(doprava 500 Kč, ubytování (dvě noci) - 200 Kč,
MHD 80 Kč, strava 260 Kč, vstupné: Technické
muzeum 60 Kč, ostatní vstupné 100 Kč).
Do Aquapaláce Praha v případě zájmu samostatné
vstupné 100 Kč/2 hodiny.
- informace: Marek Štětkář tel. 777 709 432
nebo na: www.ledovapraha.cz
- přihlášky: od 10. prosince 2012 na Informacích
Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo
nám. 8 Kojetín, nebo u Marka Štětkáře,Olomoucká
353, 752 01 Kojetín, m.stetkar@seznam.cz

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

Cykloznámka Kojetín č. 260
Cykloznámka je číslovaný sběratelský suvenýr
obdélníkového tvaru (charakteru oboustranné plakety)
s vkládanou barevnou fotografií pod trvanlivou fólií
na lícové straně. Na straně rubové je umístěno
pořadové číslo cykloznámky, GPS turistického
objektu, čísla dostupných cyklotras a informace
o prodejním místě cykloznámky.
Součástí cykloznámky je trvanlivá samolepka
s pořadovým číslem a názvem turistického objektu.
Samolepku je možno umístit jako upomínku
na navštívené místo na rám kola, chodecké nebo
lyžařské hole. Samolepka je doplněna kuponem
s pořadovým číslem a logem cykloznámky.
Cena cykloznámky Kojetín č. 260 je 30 Kč.
Prodejní místo - Vzdělávací a informační centrum
Kojetín, Masarykovo náměstí 8

Všem čtenářům Kojetínského zpravodaje
přejeme radostné prožití svátků vánočních
a úspěšné vykročení do nového roku 2014.
Vaše Městské kulturní středisko Kojetín
a Redakční rada Kojetínského zpravodaje
29
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VYUŽIJTE 1. MOMENT
LETNÍCH ZÁ JEZDŮ 2014
SLEVA 10% do 31. 12. 2013
Záloha jen 1 000 Kč

w w w. c k h e l e n a . c z
CK HELENA BRABCOVÁ
/ VRCHOSLAVICE /
608 81 25 81
OPRAVY A PRODEJ
ŠICÍCH STROJŮ VŠECH DRUHŮ
MOŽNO I U VÁS DOMA
PETR DVOŘÁK
TELEFON: 603 213 856
Svým klientům i čtenářům
Kojetínského zpravodaje přeji krásný,
šťastný, zdravý a radostný rok 2014.
Jitka Tvrdoňová
poradce zdravého životního stylu
tvrdonova.j@centrum.cz
Poliklinika Kojetín II. patro, Telefon: 728 944 765
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Autodílna
Otakar Pavlík

nám. Dr. E. Beneše 2, 752 01 Kojetín

Telefon: 602 542 585

- PRODEJ AUTOBATERIÍ VARTA
- OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL
-OPRAVY MOTORŮ A ALTERNÁTORŮ
- PŘÍPRAVA NA STK
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Historické fotografie

Reklamní materiál firmy Antonín Jüptner v Růžové ulici

Firma Antonína Jüptnera v Růžové ulici

Upravené auto pro hasiče v Měrovicích
zhotovil Antonín Jüptner

(Kojetínskému muzeu věnovala dcera Antonína Jüptnera Dolores Holásková Jüptnerová)

Vzpomínka
Dne 24. prosince 2013 si připomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka, babička, manželka

paní Marie Malíková
S láskou vzpomínají dcery s rodinami a manžel.
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Vítání občánků
V sobotu 9. listopadu 2013 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Tomáš Flora

Adam Gajdoš

Walter Mück

Blahopřejeme!
Dominik Hromada

Julie Bobišová

Foto: J. Večeřová

Vzpomínky
Dne 8. listopadu 2013 jsme si připomněli 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka a babička

paní Božena Zapletalová
a dne 11. listopadu 2013 jsme si připomněli také 15. smutné výročí,
kdy nás opustil náš drahý tatínek a dědeček

pan Karel Zapletal
Zůstalo po Vás velké prázdno, ale v našich srdcích žijete stále.
S láskou vzpomínají syn Karel a snacha Jana, vnučky Jana s rodinou a Klára.
Rok utekl jako voda, zdá se to být jako dnes,
v uších nám zní bolestivá slova, že jsi odešel a nevrátíš se zpět.
Najednou už tu není, nedal nám sbohem, ani žádné slůvko rozloučení.
Odešel náhle, nikdo to nečekal, osud to chtěl, proč to jen tak uspěchal.

Dne 20. listopadu 2013 jsme si připomněli 11. smutné výročí úmrtí
mého syna, bratra, švagra a strýce

pana Ladislava Bartošky
S láskou a s bolestí v srdci vzpomíná maminka, sestra se svoji rodinou a celá rodina z Anglie.
Hvězdy ti nesvítí, lunce tě nehřeje,
už se k nám nevrátíš,už není naděje.
Kam oči pohlédnou, všude tě hledají,
nikde tě nespatří, jen slzy padají.

Dne 26. listopadu 2013 jsme vzpomněli nedožité 81. narozeniny
naší maminky, babičky a prababičky

paní Emilie Krajčové z Kojetína
S láskou vzpomíná syn s manželkou, dcera s manželem a rodinou.
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