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Přání do roku 2014
Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu roku 2014. Jsou za námi vánoční
svátky, kdy jsme si přáli klid, pohodu, lásku a nezbytné
štěstí a přízeň osudu, který nás tímto světem provází.
Dovolte mi, abych Vás všechny pozdravil z úvodní
strany dalšího ročníku našeho Kojetínského zpravodaje,
ze kterého se i v letošním roce budeme snažit informovat
Vás o dění v Kojetíně, Popůvkách, Kovalovicích i obcích
našeho mikroregionu. Přeji Vám i sobě, aby to byly jen
zprávy dobré, takové, které budou znamenat rozvoj našeho Kojetína, úspěchy v životě jeho občanů, školáků,
firem, institucí a každého jednotlivce. Budu se snažit,
aby takové zprávy z kojetínské radnice zaznívaly, i když
sami dobře víte, že není úplně jednoduché je v současné
době přinášet.
Ohlédnu-li se za
rokem 2013, musím
jej hodnotit vcelku
pozitivně. Pro Kojetín se nám i v době
hospodářské recese
a nijak pevné politické stability v naší
zemi podařilo získat
řadu významných
kladů. Dočíst se o
nich můžete na dalších stránkách tohoto zpravodaje, proto
je na tomto místě
nechci
podrobně
rozebírat. Myslím,
že řadu z nich ocení
naši občané za pár
let, jiné mohou ocenit již nyní. Dokázali jsme, že nejsme
žádným okrajovým
provinčním městečkem, ale dovedeme
se náležitě poprat
o dotace, ozvat se,
cítíme-li, že není
vše pro naše ob-

čany úplně ideální a máme vizi, jak naše město spravovat i v dalších letech. Samozřejmě, že ne vše jde
přesně podle našich představ a hladce. Co tak ale
v opravdovém životě funguje? Život je už takový, že
přináší radosti a splněná přání, ale také neúspěchy
a zklamání.
Vážení čtenáři Kojetínského zpravodaje, vážení
spoluobčané,
přeji Vám z celého srdce, aby klid, pohoda, láska a nezbytné štěstí a přízeň osudu, který nás tímto
světem provází, stály vždy na Vaší straně nejen na
jeho počátku, ale po celý rok 2014!
Váš starosta Jiří Šírek
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Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na 23. zasedání konaném dne 10. prosince 2013
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- vzalo na vědomí předloženou - uložilo ředitelům zřízených pří- o vyhodnocení provozu koupaliště
zprávu o   hospodaření Města Ko- spěvkových organizací zajistit do- za rok 2013 a žádost společnosjetína za období 1-9/2013 a aktu- držení stanovených závazných ti Technis Kojetín s. r. o. o úhradu
ální informaci o plnění rozpočtu ukazatelů rozpočtu na rok 2014,
vyrovnávacího příspěvku na provoz
k 30. 11. 2013,
schválilo
prodej
budovy koupaliště v roce 2013,
- schválilo rozpočet Města Kojetí- s č. p. 595 postavené na pozem- - schválilo poskytnutí finančního
na na rok 2014, který obsahuje:
ku p. č. st. 424/2, včetně pozemku příspěvku ve výši 352.162 Kč spo- příjmy ve výši 81,944.150 Kč p. č. st. 424/2 zastavěná plocha lečnosti Technis Kojetín s. r. o., za
- výdaje ve výši 78,462.530 Kč a nádvoří o výměře 214 m2, nachá- účelem kompenzace nákladů vyna- financování
- 2,563.100 Kč zející se v katastrálním území Ko- ložených k zajištění služeb,
- přebytek rozp.      918.520 Kč, jetín, z vlastnictví Města Kojetína, - vzalo na vědomí zprávu hodnotí- schválilo rozpočtový výhled na za dohodnutou kupní cenu ve výši cí komise o posouzení a hodnocení
roky 2015 a 2016,
275.000 Kč. Kupní cena bude uhra- nabídek na podlimitní veřejnou za- uložilo radě města zabezpečit zena do čtrnácti dnů od podpisu kázku „Refinancování úvěrů města
hospodaření Města Kojetína v roce kupní smlouvy,
Kojetína“, ze dne 2. prosince 2013
2014 podle schváleného rozpočtu,   - vydalo Obecně závaznou vyhláš- a schválilo přijetí úvěru ve výši
- svěřilo radě města pravomoc:
ku č. 1/2013, o místním poplatku za 25.631.000 Kč od České spořitel- schvalovat a provádět v průběhu provoz systému shromažďování, ny a. s., za účelem refinancování
roku 2014 změny schváleného roz- sběru, přepravy, třídění, využívání stávajících úvěrů města Kojetína
počtu formou rozpočtových opatře- a odstraňování komunálních odpa- u Komerční banky a. s., Hypoteční do výše 500 tis. Kč v rámci jedno- dů,
ní banky a. s. a České spořitelny
ho závazného ukazatele,
- vydalo Obecně závaznou vyhláš- a. s., s dobou splatnosti do deseti let
- schvalovat a provádět rozpočto- ku č. 2 /2013 Požární řád,
od poskytnutí úvěru, fixní úrokovou
vá opatření k veškerým průtokovým - vzalo na vědomí výroční zprávy sazbou po celou dobu trvání úvětransferům určeným pro zřízené ZŠ Kojetín, náměstí Míru 83, ZŠ ru a za podmínek specifikovaných
příspěvkové organizace,
Kojetín Svat. Čecha 586, Mateřské v Nabídce na poskytnutí úvěru, ze
- stanovilo závazné ukazatele hos- školy Kojetín, Domu dětí a mládeže dne 2. prosince 2013.
podaření zřízeným příspěvkovým Kojetín za školní rok 2012/2013,
organizacím na rok 2014,
Jiří Šírek
- vzalo na vědomí informaci

Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 78. zasedání konaném dne 27. listopadu 2013
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila uzavření Darovací
smlouvy mezi Tereos TTD, a. s., se
sídlem Dobrovice a Městem Kojetín,
která se týká daru ve výši 100 tis. Kč
na nákup nového hasičského automobilu pro jednotku SDH Kojetín
- odložila záměr prodeje plechové boudy z železné konstrukce
a pozinkovaného plechu o půdorysném rozměru 5,1x8,05m, výška cca
2 - 2,3 m, určené pro stavební nářadí a stavební materiál, která je ve
vlastnictví Města Kojetína na jednání RM v lednu 2014.
- schválila rozpočtové opatření
č. 18/2013, kterým se navyšují:
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- příjmy o částku
252 tis. Kč
- výdaje o částku
252 tis. Kč
- schválila výběr dodavatele na
vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby „Víceúčelová sportovní hala Kojetín“ mezi
objednavatelem Městem Kojetín
a zhotovitelem HUTNÍ PROJEKT
Frýdek-Místek a. s., s nabídkovou
cenou 388.000 Kč bez DPH a zároveň schválila uzavření smlouvy
o dílo na vypracování projektové domunentace pro realizaci dané stavby,
- schválila uzavření dodatku
č. 1 Smlouvy o dílo č. 22/13 na akci

„Kojetín - ul. Padlých hrdinů dostavba kanalizace, 5. etapa“, mezi
objednavatelem Městem Kojetín
a zhotovitelem MYFA Olomouc
s.r.o., s nabídkovou cenou 87.068
Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo
na vypracování projektové dokumentace v úrovni vyhledávací studie
pro akci „Cyklostezka Kojetín - Uhřičice - Lobodice - Tovačov“ mezi
objednavatelem Městem Kojetín
a zhotovitelem Ing. Lindou Smítalovou, Olomouc, s nabídkovou cenou
85.000 Kč bez DPH.
Jiří Šírek

Rada Města Kojetín se na 79. zasedání konaném dne 10. prosince 2013
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- vzala na vědomí žádosti je ve vlastnictví Města Kojetína, leží 656/2, ostatní plocha - ostatní koo odprodej pozemků a souhlasila v katastrálním území a obci Uhřiči- munikace a části pozemku p. č. st.
1637, zastavěná plocha a nádvoří,
se zveřejněním záměru prodeje po- ce,
zemku p. č. 65/5, ostatní plocha - - souhlasila se zveřejněním zá- celkem o výměře cca 170 m2, které
jiná plocha, o výměře 783 m2, který měru prodeje části pozemku p. č. jsou ve vlastnictví Města Kojetína,
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Z jednání Rady Města Kojetín
- schválila uzavření Smlouvy
o sdružených službách dodávky
elektřiny ze sítí VVN a VN mezi
Městem Kojetínem a ČEZ Prodej,
s.r.o., pro odběrné místo na poliklinice, datum zahájení dodávky je
1. 1. 2014, ukončení dodávky je
31. 12. 2014,
- schválila poskytnutí peněžitého
daru:
- Fyzické osobě ve výši 10.000 Kč,
jako příspěvek na částečné pokrytí
nákladů na léčebné programy pro
její dceru,
- Hospici na Svatém Kopečku, Olomouc, ve výši 20.000 Kč jako příspěvek na zajištění provozu uvedeného zařízení,
- Federaci rodičů a přátel sluchově postižených o. s., Olomouc, ve
výši 10.000 Kč, jako příspěvek na

částečné pokrytí nákladů k zajištění
služeb pro klienty z Kojetína,
- souhlasila s poskytnutím peněžitého daru Charitě Kojetín ve výši
70.000 Kč, jako příspěvek na částečné pokrytí nákladů na likvidaci dřevomorky v Domě sv. Josefa
v Kojetíně,
- schválila rozpočtové opatření
č. 20/2013, kterým se navyšují:
- příjmy o částku
360 tis. Kč
- výdaje o částku
360 tis. Kč
- schválila Zásady pro poskytování nájmu bytů v obecních domech,
které jsou v majetku města Kojetína, s účinností od 1. 1. 2014 a Zásady pro poskytování nájmu bytů
v domech s pečovatelskou službou,
které jsou v majetku Města Kojetína
s účinností od 1. 1. 2014,
- schválila zápis do Kroniky města

Kojetína za rok 2012,
- vzala na vědomí kalkulaci cen
stravného v rámci doplňkové činnosti s účinností od 1. 1. 2014,
- schválila uzavření dodatku
č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné
služby včetně dodatku č. 1 na úhradu ztráty ostatní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě
uzavřené mezi Městem Kojetínem
a společností ARRIVA MORAVA
a.s., Ostrava za cenu max. 510.000
Kč, včetně DPH, pro období od 1. 1.
2014 do 31. 12. 2014,
- vzala na vědomí rezignaci MUDr.
Taťány Ježkové na funkci členky Zastupitelstva města Kojetína
a osvědčila, že dnem 11. 12. 2013
nastupuje do funkce člena Zastupitelstva Města Kojetína Zdeněk Novák.                                   Jiří Šírek

ně mě velmi těší, že pro rozpočet
hlasovali všichni přítomní zastupitelé, bez ohledu na stranickou příslušnost. Takové podpory si vysoce
cením a znamená pro naše město
důležitý signál pro další rozvoj.

je výše přidělených finančních prostředků právě pro Kojetín nejvyšší.

Ve zkratce

Zastupitelstvo města schválilo
na svém zasedání dne 10. prosince
2013 rozpočet na rok 2014. Je koncipován jako přebytkový, přičemž
přebytek je ve výši necelého 1 milionu Kč. Jde o rozpočet provozní,
který zabezpečuje především základní provoz města, jeho příspěvkových organizací a chod městského úřadu. Obsahuje jen malou část
investičních akcí. Hlavní investice
budou zařazeny do rozpočtu až
na lednovém zastupitelstvu 2014,
kdy budeme vycházet z přebytku
rozpočtu roku 2013 a podle něj budou také navrženy nejvýznamnější
investiční akce na rok 2014. Osob-

Pozvánka
Starosta města Kojetína

zve na 24. zasedání
Zastupitelstva
Města Kojetína,
které se bude konat

v úterý 28. ledna 2014
od 16 hodin
v sále Vzdělávacího
a informačního centra,
Masarykovo náměstí 8, Kojetín.
Jiří Šírek
starosta města

 V závěru loňského roku bylo rozhodnuto o přidělení dotace z Regionálního operačního programu na
opravu Masarykova náměstí. Výše
dotace činí 25 mil. Kč a představuje zhruba 85 procent předpokládaných nákladů. Zbytek bude uhrazen z rozpočtu města. Ve srovnání
s ostatními žadateli o dotaci - městy
z Olomouckého a Zlínského kraje,
Výstava
fotografické skupiny SNAFO

FANTASTICKÝ SVĚT
OKOLO NÁS
Výstava otevřena
od 13. ledna do 28. února 2014
Galerie VIC Kojetín
Masarykovo náměstí 8, Kojetín

 Další pozitivní zprávou závěru minulého roku bylo ocenění v soutěži
O keramickou popelnici Olomouckého kraje, ve které Kojetín získal
vítěznou příčku za třídění elektroodpadu a umístil se na 4. místě
za třídění v papíru, plastů a skla.
V silné konkurenci měst v rámci celého Olomouckého kraje jistě velice
krásné umístění. Dík za něj patří
hlavně našim občanům za jejich postoj k třídění odpadů a využíváním
nádob k tomu určeným.    
Jiří Šírek

Honební společenstvo
Morava Kojetín
oznamuje

konání
valné hromady

pondělí - pátek
9 - 11 a 12 - 17 hodin

která se uskuteční
v sobotu 1. března 2014
ve 13 hodin
na Střelnici v Kojetíně

sobota a neděle
po telefonické dohodě
774 001 405, 581 202 202

Tímto zve členy
honebního společenstva

Otevřeno:
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Investiční akce města v roce 2013
Také rok 2013 byl v našem městě
bohatý na investiční akce a opravy městského majetku, jejichž
objem přesáhl celkem 22,5 milionů Kč. Investovali jsme především do infrastruktury, takže polovina z celé částky byla vložena
do oprav tepelných kanálů na
sídlišti „Sever“ či do dokončení
kanalizace. Výrazně se investovalo také do oprav komunikací.
Pokračovala postupná oprava
budovy polikliniky a podstatných
oprav se dočkala jedna z budov
mateřské školy a dva domy s pečovatelskou službu. Nezapomněli jsme ani na další obnovu památek a celou řadu dalších akcí.
Z těch hlavních vybírám následující.
Největší investicí města v roce 2013
byla rekonstrukce teplovodního
kanálu na sídlišti Sever.
Stávající větve teplovodu vykazovaly značné ztráty v rozvodech
a jejich stav byl havarijní. Z tohoto
důvodu bylo přistoupeno k rekonstrukci teplovodu včetně modernizace a automatizace výměníkových
stanic na jednotlivých domech. Současně s prováděnou rekonstrukcí
teplovodu bylo provedeno napojení
na bioplynovou stanici, které bude
dodávat přebytkové teplo do systému pro vytápění a ohřev TUV, čímž
se celý systém zefektivní a nebude
docházet ke ztrátám.

Dobudování kanalizace na ulici
Padlých hrdinů bylo realizováno
5. a 6. etapou, které znamenaly de
facto ukončení budování kanalizace v našem městě. Byla vybudována sběrná kanalizace a napojena
do stávajícího sběrače „F“. Ze sběrné kanalizace byly vyvedeny kanalizační přípojky k jednotlivým domům a ukončeny plastovou revizní
šachtou pro napojení jednotlivých
nemovitostí.
Tak, jako v předcházejících letech,
i v loňském roce pokračovaly opravy na budově polikliniky. Tentokrát byla vyměněna všechna okna
za plastová a došlo k výměně vstupních dveří do objektu. Objekt starý 50 let, využívaný především pro
zdravotnické účely, vyžaduje opravy,
které zabraňují jeho chátrání.

V budově mateřské školy v Hanusíkově ulici došlo k celkové rekonstrukci objektu - vyměněna byla
okna, došlo k rozsáhlým vnitřním
úpravám, vybavení novým nábytkem, rekonstrukci kotelny a sociálních zařízení. Po 40 letech provozu
tak došlo k výraznému zásahu do
tohoto školského zařízení. Na celé
akci se podílely čtyři kojetínské firmy, celkové náklady dosáhly přes
dva miliony korun.

Opravy domů s pečovatelskou
službou byly provedeny na dvou
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těchto objektech. Energetické úspory na domě s pečovatelskou službou
Dr. E. Beneše znamenaly zateplení
pláště budovy, půdy a stropu ve
sklepních prostorách, dále došlo
k výměně oken a vstupních dveří.
Z důvodu stálého zatékání střešním pláštěm do budovy DPS Jana
Peštuky byla provedena celková
oprava střešního pláště. Spočívala
v instalaci zateplovacího systému
o tloušťce  20 cm, položení hydroizolační folie PVC-P pro hydroizolaci
střech a oplechování atiky.

Pokračovalo se i v opravách památek. Zrenovovány a opraveny
byly pomníky připomínající druhou
světovou válku - díky dotaci z financí EU došlo k opravě pomníku na
náměstí Republiky, kde byly nově
instalovány i pamětní desky se jmény kojetínských občanů, kteří ve
válce zahynuli.

Na kojetínském hřbitově byl zrenovován symbolický hrob z roku 1946,
jako připomínka našich spoluobčanů padlých ve světových válkách.
Na budově kostela Církve Československé husitské (bývalé synagogy) byly obnoveny nápisy se jmény
všech židovských obyvatel Kojetína, kteří byli odvlečeni do koncentračních táborů a do Kojetína se již
nikdy nevrátili. Z církevních památek, díky dotaci z programu Leader,
se podařilo opravit kapličku sv.
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Investiční akce města v roce 2013
Prokopa v Popůvkách.
Pokračovaly také opravy komunikací. Správa silnic Olomouckého
kraje opravila silnici v ulici Palackého, město pak řešilo opravy komunikací na sídlišti Sever včetně
rozšíření parkovacích míst, zrekonstruováno bylo parkoviště v ulici Dudíkova u restaurace Morava, komunikace v okolí školní jídelny a mateřské školy v Hanusíkově ulici, cesta
v Popůvkách a další dílčí úseky
místních komunikací.        Jiří Šírek

Poradna pro volbu povolání v Kojetíně
Poradna pro volbu
povolání v Kojetíně
(V systému okresní péče o mládež na Střední Moravě v 1. polovině 20. století)
Každá společnost má zájem o budoucnost své mládeže a o její uplatnění v životě. Proto příprava mladé
generace k pracovní činnosti byla
v průběhu vývoje lidské společnosti jedním z hlavních úkolů výchovy.
Vznikla potřeba vytvoření poradenských služeb, poskytujících individuální pomoc při volbě povolání,
přípravy na ně a zprostředkovatelskou službu.
Při vytváření poradenských institucí
v jednotlivých zemích se uplatňovaly dva směry:
1. Snaha pomoci mládeži v orientaci na nepřehledném trhu pracovních
sil, informace o volných místech,
o perspektivách, o požadavcích na
znalosti, dovednosti, schopnosti.
2. Vybrat ty nejschopnější a nejvhodnější pro určité povolání, určitou pracovní činnost.
První směr vedl ke vzniku poraden
pro volbu povolání, druhý pak ke
vzniku psychotechnických laboratoří (v dopravě, ve spojích, v armádě,
v policii apod.)
Poradny pro volbu povolání vznikaly ve všech ekonomicky vyspělých
zemích již před 1. světovou válkou.
K jejich průkopníkům patřili především učitelé. Za první pokusy o
zřizování poraden pro volbu povolání je možno považovat informační
střediska, vznikající od konce 19.
století např. v Německu, ve Velké

Britanii, v USA, Francii, Švýcarsku.
První odbornou poradnu pro volbu
povolání založil v roce 1908 v USA
bostonský
profesor
sociologie
Frank Parsons.  Ten také zdůvodnil
nutnost vytvoření povolání „poradce pro volbu povolání“. K zakládání
odborných poraden pro volbu povolání dochází také v Evropě.
Poradenská činnost se opírala jednak o poznatky lékařských věd, jednak o poznatky psychologie. Poradny ve 20. a 30. letech 20. století se
hlavně věnovaly fázi vlastní volby
povolání mladistvých, orientovaly
se na zjištění dosažené psychické
a fyzické úrovně uchazečů.
Práce poraden pro volbu povolání
znamenala pomoc mladistvým. Bylo
shromážděno množství zkušeností
a bohatého matriálu, byly propracovány cenné psychodiagnostické
techniky. Poradenská praxe byla
základem pro vědecko - výzkumnou práci.
V Československu v období mezi
dvěma světovými válkami byla vytvořena organizace poraden pro
volbu povolání jako součást instituce „Okresní péče o mládež“. Během
2. světové války došlo k narušení
nebo i k úplnému zrušení organizační struktury. Po ukončení války
došlo k pokusům obnovit činnost
poraden pro volbu povolání v organizační struktuře okresních péčí
o mládež. Tato instituce však byla
vyhláškou předsedy vlády z 18. 11.
1947 zrušena. Její činnost převzaly
odbory sociální péče okresních národních výborů. Poradny pro volbu
povolání byly zrušeny. Ve druhé
polovině 20. století je výchovné po-

radenství postupně konstituováno
v rámci pedagogicko - psychologických poraden, výchova k volbě povolání je však pojata velmi zúženě.
Oblast střední Moravy vymezovaly
ve 20. a 30. letech 20. století politické okresy Přerov, Hranice a Kroměříž. Členily se na nižší správní
jednotky, na soudní okresy.  
V politickém okrese Přerov byly dva
soudní okresy a to Přerov a Kojetín,
politický okres Hranice měl také dva  
soudní okresy a to Hranice a Lipník
n. B., v politickém okrese Kroměříž
byl kromě soudního okresu Kroměříž také soudní okres Zdounky.
Činnost polooficiální charitativní instituce „ Okresní péče o mládež“,
v jejímž rámci byly poradny pro
volbu povolání postupně zřizovány,
byla organizována územně, právě podle bývalých soudních okresů. Vliv na volbu povolání v rámci
jednotlivých soudních okresů měla
charakteristika oblasti z hlediska
počtu obyvatelstva, vyspělosti průmyslu a úrovně zemědělství.
Poradny pro volbu povolání vznikaly a působily v rámci dorostových
oddělení okresních péčí o mládež.
Jejich činnost byla soustředěna na
péči o opuštěné děti, sirotky, zřizování a provozování dětských domovů, na péči o děti a mládež defektní,
na dozor nad mladistvými provinilci.
Zřizovala letní tábory a zotavovny,
žňové útulky apod.
Vyšetřování v poradně pro volbu
povolání prováděl jednak lékař (vyšetření zdravotního stavu), jednak
poradce - testátor, který prováděl
vyšetření psychotechnické a doporučoval vhodné povolání.
Hybnou silou okresních péčí o mlá-
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Poradna pro volbu povolání v Kojetíně
dež byli učitelé. Ti působili také
v poradnách pro volbu povolání ve
funkcích poradců - testátorů.
Poradna pro volbu povolání při
Okresní péči o mládež v Přerově
byla zřízena v roce 1925. Z počátku
byli v poradně vyšetřováni jen vycházející žáci přerovských škol, od
roku 1926 byli přijímáni k vyšetření
i žáci škol venkovských. Poradnu
vedl poradce a testátor učitel Stanislav Vrána, lékařské vyšetření prováděl MUDr. Jan Lacina. Poradce
a testátor prováděl vyšetření psychotechnické. Prováděl také osvětovou a propagační činnost pro rodiče jak na školách v Přerově, tak
také na školách venkovských. Za
období 1925 - 1938 navštívilo poradnu pro volbu povolání v Přerově
1800 vycházejících žáků (z toho
30% dívek) ze škol města Přerova a
soudního okresu Přerov. K největšímu počtu návštěv v poradně došlo
v letech 1930 - 1932, tj. v období
hospodářské krize. Poradna doporučovala své klienty okresní zprostředkovatelně práce. Poradna si
také průběžně ověřovala správnost
svých doporučení u jednotlivých mistrů a na závodech. V zachovaném
materiálu se uvádí, že 9/10 doporučených uchazečů se v učení osvědčuje dobře a velmi dobře.
V soudním okrese Kojetín vznikla
Okresní péče o mládež ze Sirotčího spolku pro soudní okres kojetínský v roce 1922. Okresní péče
o mládež prohloubila sociální práci a začala působit na větší počet
dětí. Zajímala se především o otázky sociální péče a věci chudinské.
Doklady k činnosti poradny pro volbu povolání se však dochovaly velmi torzovitě a to jen pro roky 1937,
1939 a 1940. I to nám však dává
obraz (i když jen částečný) o činnosti poradny.
Poradna pro volbu po volání byla
péčí OPM založena až v roce 1937.
V tomto roce navštívilo poradnu
122 vycházejících žáků (64 chlapců a 58 dívek). Všichni byli vyšetřeni psychotechnicky, lékařsky bylo
vyšetřeno 64 chlapců a 56 dívek.
Všichni vyšetření byli žáci z měšťanských škol kojetínského okresu
(z Kojetína, z Němčic nad Hanou
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a z Tovačova). Volba povolání byla
schválena v 94 případech, v 15 případech byla doporučena změna ze
zdravotních důvodů, ve 13 případech z důvodů psychotechnických.
Zajímavé je zvolené povolání:
u chlapců: strojní zámečník, obchodník, pekař, kuchař, u dívek:
dámská krejčová, kadeřnice, obchod.
V roce 1939 navštívilo poradnu 77 chlapců a dívek z Kojetína
a z Tovačova. Psychotechnicky
bylo vyšetřeno 30 chlapců a 22 dívek z Kojetína a jedenáct chlapců
z Tovačova.
U chlapců bylo opět voleno: soustružník,
mechanik,
zámečník
a elektromechanik, u dívek kadeřnice, dámská krejčová a modistka.
V roce 1940 navštívilo poradnu 163
vycházejících žáků a žákyň, z toho
118 chlapců a 45 dívek. Pro studium na střední škole bylo vyšetřeno
osmnáct uchazečů. Žáci byli ze škol
v Kojetíně, v Tovačově, v Němčicích nad Hanou a v Nezamyslicích.
Chlapci si volili kovodělná řemesla,
dívky dámská krejčová, kadeřnice
a modistka.
Poradna pro volbu povolání při
Okresní péči o mládež v Kojetíně
působila jen velmi krátce. Poradci
- testátory byli učitelé Alois Horák
a Vojtěch Drbal. Lékařské vyšetření
prováděli praktičtí lékaři podle sídla
školy vycházejících žáků. Poradnou
opět procházeli uchazeči o místa,
na která se vyšetření v poradně vyžadovalo. Volená povolání u chlapců jsou dána strojírenskými podniky
v Přerově, mechanickými dílnami
ve větších obcích okresu (Kojetín,
Němčice nad Hanou, Nezamyslice)
i potravinářskými závody v Kojetíně
a v Němčicích nad Hanou.
Činnost poradny pro volbu povolání
nebyla v Kojetíně po druhé světové
válce obnovena.
(Poznámka: Tento příspěvek je
součástí rozsáhlejší studie o činnosti poraden pro volbu povolání na
střední Moravě, kde je též odkaz na
literaturu a archivní prameny. V příspěvku jsem se jen stručně zaměřil
na soudní okres Přerov a soudní
okres Kojetín).
František Řezáč

English Corner
On November 15th my second
daughter was born. We named
her Mia Corinne Davisova. In
America it is common for everyone to have a middle name on their
birth certificate. Mia isn‘t a name
in the Czech calendar, but it is
a registered name in the Czech
Republic (more than 600 girls
have the name). If it becomes popular enough, maybe they will put
it on the calendar. Since the delivery ward closed in Kojetin, only
two babies have Kojetin on their
birth certificate - our two daughters Lucie and Mia. Both of them
were born at our house. Many people say that a home birth is very
risky and dangerous. In the Czech
Republic it isn‘t illegal to have
a home birth, but it is illegal to
have a medical professional assist in the birth. Registered birth
assistants can receive a fine of
up to 1,000,000 kc for helping at
a home birth.
My wife and I feel that a home
birth is the most natural and beneficial for the family. For mothers who are prepared and have
had no complications during the
pregnancy, it is as safe as a hospital birth. For many women it is
a much better experience with
less problems after birth, than in
the hospital. Many people tell my
wife that
she was very brave to have
a home irth, and she responds
that it would have taken more
courage for her to go to the hospital. I hope you all had a merry
Christmas and a good start to the
new year. Welcome to 2014! May
it be a great year for everyone.
birth certificate (bəθ sətifikət )
			
- rodný list
delivery ward (dəlivəri wo:d)
			
- porodnice
fine (fain) - pokuta
beneficial (benifi∫əl) - prospěšný
pregnancy (pregnənsi)
			
- těhotenství
experience (iks´piəriəns)
			
- zkušenost
brave (breiv) - odvážný
respond (rispond) - odpovídat
courage (karid3) - odvaha
Jay Davis
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Novoroční anketa
Anketní otázky vztahující se k novému roku 2014 položili studenti
Gymnázia Kojetín a zněly:
1. Budete se tento rok držet tradičního Silvestra, nebo půjdete do společnosti?
2. Jak vidíte rok 2014?
3. Jaké si dáváte novoroční předsevzetí?
Denisa Hanáková
1. Já obvykle bývám
doma, s přítelem
jsme byli minulý rok.
Tak nevím, jak to
bude letos.
2. Doufám, že bude
lepší než minulý rok.
Pro mě byl sice rok 2013 úspěšný,
ale rok 2014 by mohl být dobrý,
budu chodit do práce, tak snad by
mohl být fajn.
3. Já si nedávám žádné novoroční
předsevzetí.
Terezie Kupčíková
1. Asi půjdu někam
do společnosti.
2. Doufám, že bude
lepší
ve
všech
směrech. Jak doma,
tak i ve škole.
3. Obvykle nějaké,
které mi nevydrží.

Adam Tomeček
1. Asi půjdu někam
do společnosti.
2. Nemyslím si, že
bude jiný než rok
2013, myslím, že to
bude všechno stejné.
3. Většinou taková,
že se budu učit, ale ve většině
případů to nevyjde.

Oldřich Černý
1. Letos se budu držet
tradičního Silvestra.
2. Jo hochu, to já
nevím, jestli se ho
dožiju. Těžko říct,
v dnešní době nemůžeš věřit celkem ničemu.
3. Nedávám si žádná novoroční
předsevzetí.

Michal Hrubý
1. Letos půjdu někam
do společnosti.
2. Podle mě bude rok
2014 lepší, plánuju
lepší výsledky jak ve
škole, tak v osobním
životě.
3. Moje novoroční předsevzetí
bude, že přestanu kouřit.

Mgr. Bronislava Otmarová
1. Já se budu držet
tradičního Silvestra.
2. Myslím si, že bude
stejný, ne li horší.
3. Ne, nedávám si
žádná
novoroční
předsevzetí.
Anketu připravili
Dominik Kantor
a Vladimír Pavlík

XVII. lékařské sympózium v Kojetíně
Již XVII. lékařské
sympózium v Kojetíně, pořádané
a
garantované
Centrem žilní chirurgie a Soukromou
chirurgickou ordinací,
se uskutečnilo tradičně poslední pátek a sobotu v listopadu, ve dnech
29. a 30. listopadu 2013 v prostorách Městského kulturního střediska
v Kojetíně.   Sympózium je zařazeno do systému celorepublikového
postgraduálního vzdělávání lékařů
a zdravotních sester a je certifikováno Českou lékařskou komorou
a Českou asociací sester.
Téma „Kazuistiky - Varia„ jsme
zvolili proto, že moderní medicína se
velmi rychle ve svých oborech rozvíjí a modernizuje a každý lékař, ať
již praktický, či specialista, pracující
v nemocnicích nebo na ambulancích v terénu, není schopen i přes
vysoce kvalitní a rychlou informova-

nost přes internet sledovat a vnímat
i zajímavosti a novinky v ostatních
oborech. Našim cílem a smyslem při
organizování sympozia a vybírání
jednotlivých sdělení je zaměřit se na
prezentaci zajímavých případů, se
kterými jsme se v posledních letech
na svých pracovištích setkali a museli řešit i ve spolupráci s jinými obory a s kolegy z jednotlivých pracovišť
z regionu a i s kolegy na klinikách.
Sympózium bylo slavnostně zahájeno v pátek 29. listopadu 2013 organizátorem Pavlem Matouškem,  
který přivítal účastníky sympózia,

zástupce vystavujících farmaceutických firem a otevřel první blok
pátečního odpoledního programu.
Ten byl věnován moderní laparoskopické léčbě kýly a lékaři P. Hasala
z chirurgického oddělení Přerovské
nemocnice a J. Javora z chirurgického oddělení  Kroměřížské nemocnice, a. s. demonstrovali ve svých  
zajímavých a   výborně dokumentovaných sděleních jak lze moderně
řešit různé typy kýl  miniinvazivními
operačními metodami. Chirurgové
a traumatologové z Přerovské nemocnice, S. Bačuvčíková a S. Ho-
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XVII. lékařské sympózium v Kojetíně
řínková a T. Kocourek ve svých sděleních ukázali, jak může být někdy
obtížná diagnostika a léčba náhlých
příhod břišních a úrazové poranění sleziny v dětském věku a jak se
dá řešit pooperační bolestivost ve
spolupráci s anesteziologem. Gynekologové z gynekologicko - porodního oddělení Přerovské nemocnice a. s. V. Boháč a V. Regasz
seznámili auditorium se zajímavými
případy z gynekologické praxe. Ve
druhém bloku přednášek P. Matoušek z Kryocentra Kojetín seznámil  účastníky sympozia s léčebnou
a rehabilitační metodou léčby extrémním chladem, léčbou v poláriu,
kde pacient je vystaven na několik
minut extrémnímu chladu minus
115 až minus 130 stupňů Celsia
s následným pozvolným rozehříváním organismu při kinesioterapii.
Demonstroval výsledky léčby u pacientů s poruchami svalově kosterního aparátu, onemocnění kloubů
a některých kožních onemocněních.
P. Třeštík z interního oddělení Kroměřížské nemocnice ukázal, jaká
jsou úskalí léčby pacientů s nepravidelnou srdeční akcí, u kterých se
musí podávat léky na ředění krve.
M. Janoušek ve velmi instruktivním
sdělení ukázal, jaké jsou novinky
a praktický dopad v kardiopulmonální resuscitaci v terénu, jaké jsou
zásady záchrany života před příjezdem rychlé lékařské služby. J. Novák
z chirurgického oddělení Kroměřížské nemocnice, a. s. jak je možné
moderně a elegantně operačně řešit
zlomeniny předloktí. Sesterský blok
byl zaměřen na sesterskou péči
o pacienta s mozkovým nádorem,
péči a léčbu o pacienta s podkožním emfyzémem a jaká je prevence
a léčba močové inkontinence po porodu a v menopauze. Zde nám své
bohaté zkušenosti sdělily I. Hnízdilová, D. Rosulková a V. Hýbnerová.
Páteční odpoledne bylo ukončeno
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v 19 hodin a po krátkém oddechu
jsme se pobavili na Společenském
večeru s diskotékou pro mladé, starší i pokročilé. Diskotéka a společenské setkání bylo doprovázeno bohatým rautem v sále Městského kulturního střediska, který byl tradičně
a taky jak jinak, zcela v režii Jarmily
Hodanové.
První část sobotního programu byla
věnována problematice léčby otoků, předčasné ejakulace a použití
řepkového oleje v lékařské praxi.
Zde se s námi podělil o své bohaté zkušenosti P. Pávek z Nového
Města na Moravě. V sesterské sekci se přednášející zaměřili na prevenci možného pochybení v oblasti
záměny pacienta, výkonu, strany
a orgánu a na provoz na operačních sálech Kroměřížské nemocnice, přednášela V. Kadlčíková
a s novinkou pro stomiky - výpustným sáčkem Esteem nás seznámila
M. Kvapilová. S estetickými zákroky
na ženském prsu a na obličeji nás
seznámil estetický a plastický chirurg
T. Kempný. R. Kreml z ortopedického oddělení Kroměřížské nemocnice
a. s. nás seznámil s nejmodernější
technologií náhrady kolenního kloubu pomocí počítačové diagnostiky
a výběru optimálního implantátu.
J. Šustková z dětského oddělení Kroměřížské nemocnice demonstrovala,
jak je někdy obtížné rozhodnout, zda
dítě operovat či ne.
P. Zímová z Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF MU
Brno nás seznámila s problematikou
trestně právní odpovědnosti ve zdravotnictví a s novými úskalími, které
vyplývají z nového Občanského zákoníku.
Ve svých přednáškách nás dermatoložka J. Zímová seznámila s problematikou svrabu, který se v posledních letech hodně rozšiřuje. Ve svém
druhém sdělení ukázala, jak nás

někdy může překvapit akné, běžná
potíž pubertálního věku.
Kolegové P. Valerián a T. Šindler  
patolog a neurolog   předvedli ukázkový příklad mezioborové spolupráce. Poslední přednáškový blok byl
věnován problematice diabetické
nohy, přehledně ukázal celou šíři
problematiky R. Betteš z chirurgického oddělení Kroměřížské nemocnice V. Drápal pohovořil o historii
a současnosti léčby Alzheimerovy
nemoci, M. Kopriňanská z neurologického oddělení Kroměřížské nemocnice přednesla zajímavé sdělení
o diferenciální diagnostice onemocnění mozku. P. Matoušek z Centra žilní
chirurgie v Kojetíně seznámil účastníky sympozia s unikátním cévním
laserem, prvním v České republice,
na ošetření drobných žilek.Lékařské
sympózium  bylo ukončeno v 17 hodin a mnozí účastníci, jichž bylo letos
přes 150 , ještě těsně před odjezdem
domů dokončovali své odborné diskuse a ujišťovali se, že příští rok zase
přijedou. Součástí semináře byla
i výstava farmaceutických firem, které představily své výrobky a podílely
se sponzorsky na finančním zajištění
semináře, za což jim patří dík organizátora. O příjemné a reprezentativní
prostředí se jako každoročně na vysoké profesionální úrovni postarali
pracovníci Městského kulturního střediska  Kojetín a Jarmila Hodanová se
svými spolupracovnicemi. Audiovizuální techniku opět bezchybně a tradičně zvládl Jiří Ston. Jsem přesvědčen, že i letos to byly dva příjemné
dny, nejen s pohledu odborného, ale
i společenského, protože pro mnohé z nás je toto sympózium jedinou
možností, jak se s mnohými kolegyněmi a kolegy setkat a vytvářet
nové kolegiální kontakty a rozvíjet ty
stávající a to nejen mezi obory, ale
i lékařskými generacemi.
Pavel Matoušek
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Došlo do redakce
Dobrovolní hasiči
mají nový zásahový
automobil
V neděli 1. prosince 2013 v odpoledních hodinách, převzali kojetínští
dobrovolní hasiči, na Masarykově
náměstí v Kojetíně, za účasti hejtmana olomouckého kraje Jiřího Rozbořila, ředitele HZS Olomouckého kraje
Karla Kolaříka, starosty města Jiřího
Šírka, místostarostky města Ilony
Kapounové a mnoha dalších hostů
a občanů města, nový zásahový automobil, cisternovou požární stříkačku na podvozku německého výrobce
nákladních vozidel MAN s účelovou
požární nástavbou od firmy Strojírna
Potůček Slatiňany.
Vozidlo nese označení MAN TGM
18.340 s hasičským značením CAS
20-4000/300-S2R, což vyjadřuje,
že jde o cisternovou automobilovou
stříkačku s výkonem čerpadla 2000
litrů za minutu, s nádrží na vodu
o objemu 4000 litrů a 300 litrů pěnidla.
Čerpadlo je schopno pracovat i ve
vysokotlakém režimu, rozprášeným
vodním proudem při tlaku až 4 MPa.
Vozidlo patří do těžké hmotnostní
kategorie, celková hmotnost je 16,5
tuny a je určeno nejen pro provoz po
silnicích, ale zvládne i terén v podobě
polních a lesních cest. V prostorných
skříních vozidla je uloženo bohaté
požární příslušenství, kromě hadic
a armatur i výkonná elektrocentrála
s osvětlovacím stožárem, přetlakový
ventilátor na odsávání kouře, motorová pila, plovoucí a kalová čerpadla užívaná hojně při povodních
a přívalových deštích a mnoho jiného. Celá účelová nástavba je osvětlena technologií LED diod, stejně

jako okolí vozidla, což významně
přispívá k bezpečnosti při častých
nočních zásazích. Samotná kabina
je osazena odkládacími prostory na
osobní ochranné pomůcky, na svítilny a radiostanice, v sedačkách pro
posádku jsou integrovány přetlakové
dýchací přístroje.
S novým vozidlem dostává jednotka
Sboru dobrovolných hasičů techniku,
která odpovídá současným parametrům, jak po stránce technicko-taktické, tak po stránce uživatelského
komfortu a především bezpečí pro
posádku. Nové vozidlo nahrazuje dosud užívané vozidlo Škoda
Š 706 RTHP z roku 1976, které i přes
všechnu snahu o údržbu a repasování, je přece jen z dnešního pohledu již ve všech ohledech zastaralé.
Nové zásahové vozidlo se podařilo,
po dlouhých jednáních, pořídit za pomoci dotace Generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR,
dotace Olomouckého kraje na obnovu požární techniky, s přispěním
společnosti Tereos TTD - Moravský
Lihovar Kojetín a samozřejmě s významným přispěním samotného
Města Kojetína. Všem zmíněným
patří veliké poděkování. Je třeba poděkovat i konkrétním příslušníkům
HZS Olomouckého kraje, kteří pomáhali při složitém administrativním
procesu k získání zmíněných dotací.
Kromě samotných financí je zde
i osobní vklad, pochopení zastupitelů a rady města o účelnosti dobře
vybavené zásahové jednotky, kterou
město ze zákona zřizuje, a která při
mimořádných situacích, jako jsou
nejen požáry, ale i povodně, přívalové deště, vichřice, aj., pomáhá obyvatelům města v jejich tísni. V tomto
ohledu je třeba poděkovat vedení
města za kladný přístup k řešení problematiky požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Poděkování patří
i samotnému starostovi města Jiřímu Šírkovi a místostarostce města Iloně Kapounové, která v administrativní
oblasti vykonala rozhodující
díl práce.
Ze strany dobrovolných hasičů nelze upřít nemalou
zásluhu veliteli Václavu Baďurovi, který získání nové
techniky obětoval veliké úsilí. Při dosažení tohoto osob-

ního cíle se rozhodl ukončit výkon
funkce velitele, vždyť velitelem dobrovolné jednotky byl od roku 1980,
ale dobrovolným hasičem je již od
roku 1955. Mimo to v letech 1969
až 2001 sloužil jako hasič z povolání, příslušník HZS ČR, na stanicích
v Přerově, v Kojetíně a pak v Prostějově. Za své zásluhy, v rámci Sboru
dobrovolných hasičů v Kojetíně, byl
nyní jednomyslně zvolen čestným
velitelem. Na místo velitele jednotky
nastupuje Tomáš Stavinoha.
Sbor dobrovolných hasičů si v roce
2014 připomíná 140. výročí založení sboru, nové vozidlo lze tedy
s trochou nadsázky vnímat jako jakýsi dárek k významnému výročí, ale
my - dobrovolní hasiči, jej chápeme
především jako závazek. Závazek,
abychom i nadále plnili odpovědně
úkoly, které jsme dobrovolně přijali,
abychom svůj volný čas věnovali nejen samotným zásahům, ale i odborné a fyzické přípravě, zdokonalování
se, neboť jen připravený hasič může
účinně pomáhat. Odpovědnost za
práci s novou technikou nás zavazuje stejně, jako odkaz našich předků
v té dlouhé stočtyřicetileté tradici,
abychom stejně jako oni přijali za své
a naplňovali myšlenku našeho hesla: „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci,
vlasti k ochraně!“
Pavel Baďura
zástupce velitele SDH Kojetín
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Došlo do redakce
Vánoční hvězda

Sbírka

Během prosince v předvánočním
čase probíhala charitativní sbírka
Vánoční hvězda. Prodejem květin
jsme v   Kojetíně, Újezdci u Přerova, Polkovicích a Křenovicích vybrali nádhernou částku 61.700 Kč.
Tento výtěžek byl věnován Hemato-onkologickému oddělení DK FN
Olomouc.
Děkuji vám všem za vaši účast.

Máte doma staré padesátníky? Nechcete je vyhodit? Věnujte je na dobrou věc.
Sdružení Šance zřídilo sběrné místo v Kojetíně
v budově Vzdělávacího a informačního centra,
Masarykovo náměstí 8, a to až do 30. 6. 2014.
Po tomto datu budou neplatné padesátihaléře
vyměněny v ČNB a získané finance využijeme
na podporu dětských pacientů, kteří se léčí na
Dětské klinice ve FN v Olomouci. Další sběrná
místa naleznete na www.sancecz.org

Vladimíra Štáblová

Vladimíra Štáblová

Projekt zaměřený
na podporu osob
do 25 let a nad 50 let
„ Nová šance - mikroregion Kojetínsko “
Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00081
Místo realizace: Základní škola
Kojetín, Svatopluka Čecha 586,
2. patro
Pro koho je projekt určen:
1. Osoby do 25 let věku bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace (včetně mladistvých do 18
let) - jedná se o osoby se základním nebo nedokončeným středoškolským vzděláním, případně absolventy praktických a speciálních
škol.
2. Fyzické osoby starší 50 let, u kterých se kumulují tato znevýhodnění
na trhu práce:
a) nízká úroveň  vzdělání - základní
nebo vyučen,
b) zdravotní postižení nebo omezení,
c) odlišný sociokulturní původ,
d) dlouhodobá evidence (minimálně
6 měsíců) uchazeče o zaměstnání.
Hlavní aktivity projektu:
1. Pracovně bilanční diagnostika.
2. Obsluha osobního počítače (dle
osnov ECDL).
3. Skupinové a individuální rekvalifikace dle požadavků klientů.
4. Job klub - podpora při vyhledávání pracovních míst.
5. Vytváření nových pracovních míst
s podporou mzdových příspěvků.
6. Výše uvedené aktivity projektu
jsou pro osoby zapojené do projektu zdarma.
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7. Doprovodná opatření: proplácení
jízdného, obědy pro účastníky skupinových rekvalifikací.
Doba realizace:
květen 2013 - květen 2015
Více informací a možnost zařazení do projektu získáte na nezávazných informačních schůzkách!
Každý pracovní den v čase od 0812 hodin po domluvě na telefonu
775 092 142 nebo přes email: kojetinprojekt@seznam.cz . Informační schůzky vyřizuje Dagmar Soušková.
Místo: Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, 2. patro
Předpokládané skupinové rekvalifikace v Kojetíně:
* Pracovně bilanční diagnostika:
23. 1. - 31. 1. 2014
* Obsluha osobního počítače:
(dle sylabu ECDL; v rozsahu 100
hodin teoretické výuky)
(Windows, Word, Excel, Internet,
možnost absolvovat mezinárodní testy počítačové gramotnosti
ECDL) 3. 2. - 27. 2. 2014
* Obsluha osobního počítače:
(dle sylabu ECDL; v rozsahu 180
hodin teoretické výuky - Windows,
Word, Excel, Internet,ZIT, MS ACCESS, MS POWERPOINT)   možnost absolvovat mezinárodní testy
počítačové gramotnosti ECDL)
3. 2.  - 20. 3. 2014
* Obsluha elektrovozíku a motovozíku:
(Pravidla silničního provozu, Bezpečnost, Nauka o provozu, Konstrukce, Praktická cvičení)

Termín: 24. 3. - 8. 4. 2014
Termín: 14. 4. - 29. 4. 2014
* Pracovník v sociálních službách (PSS) - PEČOVATEL pro
činnosti:
a) přímou obslužnou péči,
b) základní výchovnou nepedagogickou činnost,
c) pečovatelskou činnost v domácnosti,
d) pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním
sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti.
Termín: 5. 5. - 3. 6. 2014
Individuální rekvalifikace (jakákoliv rekvalifikace dle výběru klientky,
která povede k zaměstnatelnosti
klientky, příklady již realizovaných
IR :Prodavač, Sanitář, Svářeč, Stříhání psů, Kuchař - číšník, Základy
podnikání, Projektový manažer
ESF  atd.)
Realizátor projektu:
LED-JAPA CZ s. r. o.
Partner projektu:
Městský úřad a Charita Kojetín
Manažer projektu: Jan Ledvina
telefon: 603 562 189
e-mail: firma@led-japa.cz
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Mateřská škola Kojetín
Předvánoční čas
v MŠ Kojetín
Poslední kalendářní měsíc byl
v našich školičkách provoněn vůní
a kouzlem nadcházejících Vánoc
a příchodem Mikuláše. Ke sváteční
náladě přispívala vlastnoručně vyrobená vánoční výzdoba v obou školách i v jednotlivých třídách.
Opět jsme v obou školičkách přivítali
Kašpárka s maňáskovou pohádkou,
kterou si připravily paní učitelky.
Ve dnech 3. a 4. prosince 2013 navštívila obě mateřské školy paní
Fíková z   knihovny MěKS Kojetín.
Zábavnou formou zaujala nejmladší
děti vánočním čtením o zvířátkách.
Z knihy Chumelení předčítala dětem
úryvky z pohádek „Jak se zvířátka
těšila na Vánoce“ a „Co dostal Myšáček pod stromeček“. Děti zjistily,
že nejen ony, ale i zvířátka se těší na
Vánoce. Na závěr z knihy Hádám,

hádáš, hádáme dávala dětem hádanky, na které s radostí odpovídaly.
Těšíme se na další setkání.
Ve středu 4. prosince 2013 děti ze
třídy „Rybiček“ a „Žabiček“ v sále
sokolovny vystoupily s vánočním
pásmem a popřály krásné Vánoce
a mnoho šťastných chvil v roce 2014
babičkám a dědečkům z centra sociálních služeb.
Příchod Mikuláše byl jednou z nejvíce očekávaných událostí! Ve čtvrtek
5. prosince 2013 proběhla v obou
budovách MŠ „mikulášská nadílka“. Děti krásně zarecitovaly a
zazpívaly veselé písničky. A co by
to bylo za Mikuláše, kdyby s sebou
neměl nějakou tu dobrotu! Rozdávaly se balíčky s dobrotami a i ti, kteří
měli na začátku slzičky v očích, po
společně strávené hodince s těmito
hosty měli obličeje rozzářené úsměvem. Děkujeme tímto oběma ZŠ za
spolupráci.
Třetí prosincový týden byl slavnost-

Mikuláš v MŠ

Vystoupení Rybiček a Žabiček

ní, v obou mateřských školách jsme
totiž přivítali rodiče a další příbuzné
na vánočních besídkách. V každé
třídě měly děti připravený vánoční
program, kterým potěšily všechny
své nejbližší. Nechyběl ani vánoční dáreček jako malá pozornost.       
Děti ze třídy „Sluníček“ popřály
v průběhu prosince hned dvakrát.Ve
středu 11. prosince 2013 poděkovaly všem zaměstnancům MěÚ Kojetín za celoroční spolupráci a stejně
tak i v pondělí 16. prosince 2013
poděkovaly zaměstnancům Školní
jídelny Kojetín. Děti ze třídy „Pastelek“  ve čtvrtek 12. prosince 2013
v prostorách Školní jídelny Kojetín
popřály krásné Vánoce bývalým zaměstnancům MěÚ Kojetín.
Prosinec plný zážitků   je za námi
a na co se můžeme těšit od ledna?
Jako každoročně začnou nejstarší
děti navštěvovat rehabilitační středisko na poliklinice v Kojetíně. Čekají nás tři měsíce, kdy je pro děti
připraven rehabilitační program
a pro některé zcela nové saunování.
Věříme, že tímto částečně pomůžeme zlepšit odolnost dětí.
Do nového roku 2014 přejeme
všem dětem, rodičům i zaměstnancům mateřské školy, ale i čtenářům
Zpravodaje zejména zdraví, štěstí
a úspěchy v osobním i pracovním
životě.                
vedení MŠ Kojetín

Vánoční besídka - Rybičky

Vánoční besídka - Sluníčka

Pečení cukroví - Berušky

Základní umělecká škola Kojetín
Vánoční koncert
Základní umělecké
školy Kojetín
Letošní vánoční koncert můžu
zhodnotit jako velice pěkný a zdařilý. Pestrý program - vánočně  naladěný, rozličné nástrojové obsazení
i seskupení, pěkné prostředí, vyso-

ká umělecká úroveň účinkujících,
hodně posluchačů - toto vše přispělo k pokojné atmosféře a krásnému
uměleckému výsledku.
Snad se nám podařilo splnit poselství hudby - předávat krásu, čistotu,
upřímnost, lásku a dobro.
A  toto přeji všem i za kolektiv ZUŠ
Kojetín
Miluše Venclíková
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
Environmentální
povědomí a kreativita
Žáci 2. stupně ZŠ nám. Míru v Kojetíně během hodin pracovních činností s paní učitelkou Ivou Šilhánkovou tvořili výrobky, které měly
za úkol vyzdobit naši školu v Den
otevřených dveří, který proběhl
6. prosince 2013. Tento fakt by nebyl příliš pozoruhodný, děti jsou kreativní tvorové, avšak na zmíněném
projektu je jedinečné to, že na výrobu byl použit pouze recyklovaný odpad. Žáci tak stvořili umělecká díla
z kelímků, pet lahví či papírových
kartonů. Samotní aktéři se vyjádřili
k projektu následovně:

ší, než je jen tak vyhodit. Využití výrobku je spíš jen na okrasu. Tento nápad mohu doporučit hlavně z důvodu
ochrany životního prostředí. Napadlo
nás, proč používat nepoužité pomůcky, když můžeme použít odpadky.
V rámci ochrany životního prostředí je
určitě lepší použít jinak nepoužitelné
odpadky než nové věci. Podle mého
názoru je dnešní životní prostředí
v docela dost špatném stavu a určitě
není špatný nápad tomu aspoň tímto
způsobem pomoct.
Martin Rosík, 9.A

Výroba auta z odpadků
Jednou jsme s paní učitelkou Šilhánkovou dostali nápad - z odpadků vyrobit umělecké dílo! Ze
začátku jsme vůbec nevěděli, co
máme vyrobit, ale pak nás napadlo, co takhle vytvořit nějaké
auto? Sesbírali jsme všichni doma
různé odpadky, jako jsou plechovky, krabičky a mnoho dalšího, pak
už jsme se na to vrhli. Ještě jsme
sehnali lepidlo, nějaké lepicí pásky
a měli jsme vše. Po skoro dvou hodinách jsme z těchto výrobků vytvořili velké nákladní auto. Kola vznikla
z ruliček od toaletního papíru, kabina auta z krabiček, světla z vršků
a mnoho dalšího. Myslím si, že to
byl opravdu dobrý nápad použít dále
nepoužitelné odpadky. Určitě je to lep-

Výrobky
z recyklovatelných
materiálů

barvami. Teď je z něj celkem elegantní krab.
Při tom, jak jsem ho vyráběl, uvědomil jsem si, že když odpad prostě
vyhodíme nebo spálíme, ničíme tím
vlastní životní prostředí, ve kterém
potom žijeme. Je to, s prominutím,
hloupé, že si lidé takto škodí. Když
odpad jen vyhodíme, může zůstat
ležet někde na dně řeky nebo poletovat v povětří. Ale když odpadky
recyklujeme, znovu je využíváme
třeba na takovéto krásné výrobky
nebo něco podobného.
Dnes (27. 11. 2013) jsem byl v multimediální učebně, kde modely zatím přebývají, a bylo to skvělé vidět,
jaké hezké a vtipné výrobky jsme
dokázali vyrobit z odpadků. Spolužačky vyráběly Agátu, velkého
robota, jiní sestavili auto a pěkného jednorožce. Pokud se vám nechce nic vyrábět, můžete alespoň
recyklovat. Je to snadné, odpadky
prostě naházíte do správných kontejnerů a to zabere maximálně dvě
minuty. Já jsem se ode dneška rozhodl recyklovat!
Joel Blowers, 9.A

V úterý 21. listopadu 2013 jsme
v hodině výtvarné výchovy dělali modely z recyklovaných materiálů jako
například kelímky, vršky z pet-lahví,
kartonových krabic, atd. Já jsem si
zrovna ten den zapomněl věci, ale
paní učitelka Šilhánková mi dala
zhruba deset plastových kelímků
a tělo kraba z kartonu. Chtěla, abych
z těchto kelímků vytvořil nohy. Poté
jsem mu namaloval oči vodovými

POJedete lyžovat?
Potřebujete půjčit lyžařskou
nebo snowboardovou výstroj?
SRPŠ při Základní škole Kojetín,
náměstí Míru 83 půjčuje lyžařskou
i snowboardovou výstroj všem zájemcům.
Cena za komplet
je od 50 do 80 Kč za den.

PF 2014
přejí pracovníci Základní školy Kojetín,
náměstí Míru 83
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Bližší informace získáte
na telefonním čísle: 731 483 561
nebo webu školy: www.zskojetin.cz  
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Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
Plnění preventivního
plánu soc. patol. jevů
v praxi
V úterý 26. listopadu 2013 navštívila
školu Miluše Zajícová z PČR Přerov
se svými dvěma kolegy z Kojetína.
Tato návštěva nebyla náhodná. Policisté, kteří navštívili naši školu, patří k preventivně informační skupině
a přišli za účelem obeznámit žáky
1. stupně s tím, v čem práce policie
spočívá. Hlavním tématem byla kriminalita mládeže na prvním stupni
základní školy.
Besedu vedla Miluše Zajícová a vycházela z faktu, že jedním z dlouhodobých celospolečenských problémů je výrazný podíl dětí na trestné a přestupkové činnosti. A to jak
v postavení pachatelů, tak také

obětí. Za nejrizikovější lze pokládat
děti ze sociálně znevýhodněných
a společensky nepřizpůsobených
rodin.
Cílem bylo posílit u dětí správné
postoje, nebýt lhostejnými k chování jiných, být zodpovědnými za své
vlastní jednání, umět pomoci sobě
i jinému, ale také umět říci ne. Dětem bylo zdůrazněno, že každá situace je řešitelná, a že je důležité
vědět, jak se zachovat, případně
kam se obrátit o pomoc.
Na konec besedy děti mohly pokládat různé dotazy ohledně policejní
práce. Nejvíce dotazů směřovalo
k hledání a pronásledování zločinců
a k užívání zbraní. Policisté ochotně odpovídali na každý dotaz.
Hlavním cílem besedy byla inspirace a motivace dětí v cílové skupině
ke smysluplnému trávení volného
času a v návaznosti na to i získává-

Úspěch v literární
soutěži

Poslední dny roku 2013
ve škole

Již šestnáctým rokem vyhlašuje Nová škola o. p. s. se sídlem
v Praze literární a výtvarnou soutěž
Romano suno. Cílem je povzbudit
žáky romské národnosti v psaní
v jejich rodném jazyce, tedy romštině. Po loňském vítězství v kategorii
7. - 9.- tříd, jehož dosáhla Markéta
Čipčalová, v téže kategorii v letošním roce dosáhla na krásné třetí
místo v literární části Aneta Pompová, žákyně deváté třídy naší školy
ZŠ Svatopluka Čecha. Vyhlášení
se konalo v prostorách Amerického centra v Praze, což je součást
americké ambasády. Rádi jsme se
zúčastnili. Součástí byl bohatý kulturní program a pozdravit účastníky
soutěže přišla i americká kulturní
atašé. Program se velmi líbil a soutěže se jistě zúčastníme i příští rok.
Pavel Navrátil

V úterý 17. prosince 2013 vypukly naplno přípravy na konec roku
2013 ve škole. Celý den probíhal
na naší škole Den otevřených dveří,   v přízemi uspořádali žáci pod
vedením Marie Němečkové jarmark
výrobků žáků s vánoční tématikou.
Vyvrcholením dne byla vánoční besídka - divadlo školní družiny pod
vedením Alice Stonové - režisérky,
autorky a herečky tentokrát divadla

ní základů právního vědomí a pravidel občanského soužití.
Neméně významné bylo i posilování důvěry,  otevřeného vztahu k policii a porozumění jejímu postavení
ve společnosti.
Informace byly dětem předávány
srozumitelnou, zábavnou a interaktivní formou s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem.
Dagmar Luxová
s doktorskou tématikou s názvem
Doktorská pohádka. Bylo opravdu
velmi zdařilé, v druhé části se nám
představily jednotlivé třídy žáků
1. stupně a přípravné třídy. Všem
patří velké poděkování za skvělé vánoční odpoledne. V dalších
dnech navštívili žáci 2. stupně
vánoční Brno, vánoční Kroměříž
a vánoční výstavu řezbářské školy
v Tovačově.
Všem přátelům naší školy přejeme
úspěšný rok 2014.  O. Odehnalová

Zápis do první třídy
pro školní rok
2014 - 2015
se uskuteční v budově Základní
školy ulice Svatopluka Čecha 586
ve čtvrtek 6. února 2014
a v pátek 7. února 2014
vždy od 15 do 17 hodin.
Do první třídy se zapisuje dítě,
které do 31. srpna 2014 dovrší 6 let.
Zákonný zástupce předloží
u zápisu rodný list dítěte
a doklad o trvalém bydlišti.
Naše škola nabízí zejména,
  individuální péči,
dobré podmínky pro integraci,
moderní pomůcky ve vyučování,
pracujeme se školním
vzdělávacím programem
Škola pro všechny.

Olga Odehnalová, ředitelka školy
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Gymnázium Kojetín
Studenti 2. ročníku Gymnázia v Kojetíně se ptali nováčků z 1. ročníku
a primy, jak se jim líbí v jejich nové škole, popřípadě co by chtěli
změnit. Toto jsou jejich názory:
Jiří Minařík (11 let)
Vybral sis školu
dobrovolně, nebo ti
ji doporučili rodiče?
Dobrovolně,
mám
tady sestru a ta si
gymnázium chválí.
Jak dlouho se denně učíš?
Jsem vášnivý sportovec, sport mě
opravdu baví, proto na učení nemám moc času a jsem rád, že školu
tak nějak zvládám.
Máš čas i na různé koníčky?
Upřednostňuji své koníčky před
školou, i když vím, že je to špatně.
Erika Mlčochová (15 let)
Proč sis vybrala pro
studium gymnázium?
Gymnázium jsem si
vybrala kvůli tomu,
že jsem neměla žádnou představu o tom,
co bych chtěla dělat, takže by byla
blbost, kdybych šla na školu s nějakým zaměřením.
Jak se ti zatím líbí na škole?
Zatím jsem se vším spokojena,
jsem ráda, že jsem si vybrala gymnázium.
Chtěla bys na škole něco změnit?
Mám sportovní ducha, tak by mi
větší zápřah v tělocviku vůbec nevadil.
Marek Mikeš (15 let)
Proč
sis
vybral
pro
studium
gymnázium?
Nevěděl jsem, co
bych chtěl v dospělosti dělat, ani teď nevím, takže jsem rád,
že jsem si vybral gymnázium.
Jak se ti zatím líbí na škole?
Tak mohlo by být i lépe, co se týká
učení. Jsem rád, že zatím nepropadám. (smích)
Chtěl bys na škole něco změnit?
Nelíbí se mi zvonění, ale to je jen
můj názor a je to takový malinký detail. Jinak se mi líbí naprosto vše.
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Adriana Krčmařová (11 let)
Vybrala sis školu
dobrovolně, nebo
ti ji doporučili rodiče?
Toto gymnázium pro
mě byla jasná volba,
lépe se připravím do
budoucna na vysokou školu.
Jak dlouho se denně učíš?
Učím se denně hodinu, nechci si
nechávat všechno na poslední
chvíli, proto se radši na všechny
předměty alespoň podívám.
Máš čas i na různé koníčky?
Mám ráda kolektiv, takže navštěvuji DDM Kojetín, kde pomáhám
s různými akcemi pro malé děti.
Pak mě opravdu baví tanec a různé míčové hry.
Monika Dočkalová (15 let)
Proč sis vybrala pro
studium gymnázium?
Můj výběr byl jednoduchý, nechtěla jsem
dojíždět. Mám hodně
zájmů a chtěla jsem
stíhat školu i své koníčky.
Jak se ti zatím líbí na škole?
Musím se více učit, zvykám si postupně.
Chtěla bys na škole něco změnit?
Mám tu spoustu kamarádů, takže
bych neměnila nic, je mi tu dobře.
Stanislav Valenta (15 let)
Proč
sis
vybral
pro
studium
gymnázium?
Tato škola mi umožňuje větší možnosti, budu si moci více
vybírat, co bych chtěl
v budoucnu dělat.
Jak se ti zatím líbí na škole?
Kolektiv naší třídy je opravdu suprový. Ohledně učení je také všechno
v pořádku.
Chtěl bys na škole něco změnit?
Nic bych neměnil, jsem rád, jak je
to teď.

Tomáš Hofírek (11 let)
Vybral sis školu
dobrovolně, nebo
ti ji doporučili rodiče?
Gymnázium jsem si
vybral sám, bydlím
v Kojetíně, takže to
není žádný problém.
Jak dlouho se denně učíš?
Snažím se učit každý den alespoň
jednu hodinu, abych zvládal všechno.
Máš čas i na různé koníčky?
Veškeré různé sporty mě baví, takže jít jen tak ven a zahrát si fotbal
nebo volejbal s kamarády je mi velmi blízké.  
Anketu připravili
Jaroslav Křepelka
a Dominika Pešková
2. ročník GKJ

Gymnázium, Kojetín
Svatopluka Čecha 683
vás zve na

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
v úterý 21. ledna 2014
v době od 14 do 17 hodin
Během dne 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
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Základní škola Sladovní Kojetín
Meta stolních tenistů
speciálních škol
Tou je pro všechny, kteří se věnují stolnímu tenisu na speciálních
školách či učilištích, účast na Mistrovství republiky. Probojovat se na
něj musí přes krajská kola. To naše
krajské kolo - Mistrovství Severní
Moravy a Slezska se letos konalo
25. října 2013 ve Šternberku. Karel
Kozler tam získal stříbrnou medaili, Josef Pompa bronzovou medaili
v kategorii chlapců a Miroslav Hlaváč získal zlatou medaili v kategorii
mužů B. Našim chlapcům se tak i letos podařilo vybojovat účast na Mistrovství republiky ve stolním tenise

žáků speciálních škol. Konalo se
ve dnech 26. a 27. listopadu 2013
v Hradci Králové. Zúčastnili se ho
v kategorii chlapců Karel Kozler, Josef Pompa a Milan Žiga, za kategorii mužů si účast vybojoval Miroslav
Hlaváč. Úroveň hry na tomto Mistrovství je velmi vysoká, vzhledem
k tomu, že někteří zúčastnění trénují ve sportovních oddílech pod
vedením profesionálních trenérů.
Naši hoši se jim výkonnostně nemohli rovnat. Proto nedosáhli většího úspěchu než postupu ze skupiny. Přesto jsme rádi, že jsme se
mohli této sportovní akce zúčastnit
a reprezentovat tam školu, okres
i celou Severní Moravu. Chlapcům
patří dík za předvedené výkony, tře-

baže nevedly až k získání medailí.  
Důkazem toho, že stolní tenis v naší
škole umí hrát i dívky bylo Okresní
kolo ve stolním tenisu dívek, které
se uskutečnilo 16. listopadu 2013
v Přerově. Družstvo ve složení
Valerie Mirgová, Markéta Vránová
a Vanesa Oláhová získalo 1. místo
v soutěži družstev. Valerie Mirgová
získala zlatou medaili i v soutěži
jednotlivkyň. Úspěchy našich dívek doplnila Markéta Vránová druhým místem v soutěži jednotlivkyň.
Všem gratulujeme a děkujeme za
reprezentaci školy.
Za Základní školu Kojetín,
Sladovní 492
Alena Dufková

DDM Kojetín - z akcí, které se konaly

Keramické dopoledne pro děti MŠ Kojetín - 19. listopadu 2013

Keramické dopoledne pro děti MŠ Kojetín - 26. listopadu 2013
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DDM Kojetín - z akcí, které se konaly

II. Adventní tvořivá dílna
- Dárky z FIMO hmoty
dne 3. prosince 2013
I. Adventní tvořivá dílna - Výroba adventních věnců z chvojí dne 2. prosince 2013

Patchwork - šití vánočních pytlíků a jiné vánoční dekorace 7. prosince 2013

Čertoviny
aneb Žerty s čerty
Letos se čertíci a čertice sešli v prostorách VIC v Kojetíně dne 6. prosince 2013. Všude, kam se člověk
podíval, vykukovala hlava čerta.
Děti se mohly vydovádět u tanečků
a občerstvit se pravým čertovským
nápojem. V 18 hodin přišel za dětmi Mikuláš s andělem a čerty. Po
splnění úkolu dětem předal ovoce
a sladkou odměnu. Čertíci z klubu
instruktorů připravili pro děti mno-

Zimní plavaná
s Jirkou Hrazdilem
Dne 14. prosince 2013 se zúčastnilo
6 dětí z rybářského kroužku „Cyprinus Carpio“ Kojetín (MO Tovačov)
naší poslední letošní rybářské výpravy a to na řece Svitavě. S Jirkou
Hrazdilem, dlouholetým závodníkem v plavané, jsme si povídali
o úskalí zimní plavané, probrali jsme
výběr krmení a použití hlíny v krmené směsi. Poradil nám s výběrem
montáží při zimní plavané. Nakonec
jsme vybrali pro děti možná nároč-
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ho tanečních kreací, do kterých se
všichni aktivně zapojovali. I přes
chladné počasí bylo na kojetínském
nádvoří veselo.

nější formu plavané a to lov na odhoz
s anglickým splávkem. Měl jsem trochu obavy z počasí, bylo těsně nad
nulou, ale děti zvládly téměř čtyřhodinové chytání naprosto skvěle. Jirka nám vše ukázal
a vysvětlil, černá
plotice od Timaru
fungovala
skvěle,
ryby překvapivě braly a děti si pěkně zachytaly. Bylo to sice
studené, ale skvěle
strávené sobotní dopoledne na rybách.  
Nakonec bych rád

III. Adventní tvořivá dílna
- Výroba svíček z medových plátů
dne 10. prosince 2013

poděkoval Jirkovi Hrazdilovi za zajímavé vyprávění o zimní plavané
a za čas strávený s námi.
Slávek Ruman
Vedoucí rybářského kroužku
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DDM Kojetín připravuje
HORY 2014:
Jednodenní výlety na hory s výukou lyžování a snowboardingu
- v termínech: 4. , 11. , 18. a 25.
ledna, 8. února 2014
Tradiční jednodenní výlety na hory

„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.

od 4. ledna. Cena jednoho zájezdu
je 300 Kč (v ceně je zahrnuta doprava, pojištění, pedagogický do-

„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

Dárek pro vaše děti

Příměstský tábor
- 24. 2. - 1. 3. 2014
Pro děti od 1. třídy je připraven týden plný her, soutěží, tvoření a ceká
je i výlet na hory.

zor, kvalifikovaní instruktoři lyžování
a snowboardingu) a permanentka
je za zvýhodněnou cenu 150 Kč.  

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 během celého roku.    

Městská knihovna MěKS Kojetín informuje...
Z prosincových akcí:

Besedy „Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my“

Tvůrčí dílničky „Vyzdob si svou knihovnu!“

Školní družiny v knihovně
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Městská knihovna MěKS Kojetín informuje...
Výsledky ankety
„Moje nejoblíbenější
kniha“
Z výsledků ankety mezi  čtenáři kojetínské knihovny vyplynulo, že největším hitem dospělých čtenářů je
v současné době trilogie „Padesát
odstínů šedi“ (temnoty, svobody)
autorky s pseudonymem James E
L. Za jedenáct měsíců půjčování
měl jenom 1. díl 24 výpůjček a evidujeme dalších patnáct rezervací.
Přetrvává také popularita Larssonova „Milénia“ („Muži, kteří nenávidí ženy“, „Dívka, která si hrála
s ohněm“ a „Dívka, která kopla do
vosího hnízda“), Vondruškovy „Přemyslovské epopeje“ nebo detektivek Larse Keplera a Jo Nesba.
Velký ohlas mají dlouhodobě knihy

současných našich autorek Magdy
Váňové, Táni Keleové-Vasilkové absolutně vede „Ranč u dědečka“
(za šest měsíců půjčování dvanáct
výpůjček a jedenáct dalších rezervací ), Kláry Janečkové, Aleny Jakoubkové, Hany Parkánové-Whitton
nebo autorů - kromě Vondrušky také
Jan Bauera nebo Karla Cubecy.
Ze zahraničních spisovatelů kromě již uvedených vedou dále autoři jako Deaver, Rollins, Connelly,
Dan Brown (nyní vyšel jeho nový
román „Inferno“, který se, jak velký
zájem napovídá, stane také velmi
žádaným hitem), Patterson, Robert
Parker a autorky Sandra Brownová,
Joy Fieldingová, Barbara Woodová,
Nora Robertsová.
Někteří čtenáři také uváděli oblíbená díla klasická: Hugo,
V.:
„Bídníci“
nebo
Waltari,
M.: „Egypťan Sinuhet“.

Ze současných knih velmi oslovily
tituly Pavla Kohouta „Tango mortale“, Coelhův „Alchymista“, Youngova „Chatrč“, Lorny Byrneové „Andělé v mých vlasech“, Ireny Douskové
„Hrdý Budžes“, Vergheseův „Řez do
živého“, Taylorovi „Doktoři“ (Doktore, fofrem, jde o život“...)
Absolutní jedničkou dětského oddělení dnešních dnů se drží jednoznačně „Deník malého Poseroutky“.
Dále děti všech věkových kategorií
uváděly nejvíce knížky o koních.
Malí čtenáři kromě toho uváděli
„Medvídka Pú, „Zvonilku“, „Krysáky“, „Včelí medvídky“, „Šmouly“,
„Winx“, také knížky Ivony Březinové
– nejvíce „Štěkej, Mourku“- a knihy
Daniely Krolupperové.
Anketa potvrdila i trvalý zájem
o klasiku jako jsou „Děti z Bullerbynu“ nebo Pipi Dlouhá Punčocha“
Astrid Lindgrenové, rovněž o Čapkovu „Dášeňku“.
Starší dětští čtenáři, ti „náctiletí“,
uváděli nejčastěji romány žánru
fantasy - např. Paoliniho tetralogii „Eragon“,“Eldest“, „Brisinger“,
„Inheritance“ - nebo 11 dílů „Hraničářova učně“ Johna Flanagana.
Nechyběly i knihy autorů Michaela
Scotta, Anne Plichotové a samozřejmě také různé dívčí romány.
div

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!
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Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Rozsvícení
vánočního stromu
a adventní jarmark
V neděli 1. prosince 2013 zazářily
oči malým i velkým při slavnostním rozsvícení vánočního stromu
na Masarykové náměstí. Už v dopoledních hodinách se sjížděli na
náměstí trhovci, kterých bylo letos
opravdu požehnaně. Vedle již tradičního punče a občerstvení nabízeli zákazníkům i hračky, vánoční
dekorace, keramiku a další sortiment. Kolem třetí hodiny odpolední pak proběhlo předání cisternové
automobilové stříkačky do užívání
SDH Kojetín, zároveň byl jmenován
i nový velitel jednotky Tomáš Stavinoha. Součástí celého svátečního
odpoledne byla výstava betlémů
v galerii vzdělávacího a informačního centra. Zde a také na radnici
probíhal prodej vánočních hvězd
na podporu onkologicky nemoc-

Výstava betlémů
V rámci akce Rozsvícení vánočního
stromu a jarmarku v Kojetíně proběhlo i otevření výstavy betlémů.
V neděli 1. prosince 2013 přivítaly
návštěvníky výstavy v galerii Vzdělávacího a informačního centra vábivé zpěvy koled v podání souboru
Cantas.
Expozice byla věnována iniciátorce
a zakladatelce, Marii Kalovské, jenž
nás bohužel v minulém roce navždy
opustila.
Výstavu připravili pracovníci Městského kulturního střediska Kojetín
za vydatné pomoci Rudolfa Kalovského, který zapůjčil řadu betlému,

Závěrečná taneční
kolona
Jako na zámeckém plese to vypadalo v pátek 6. prosince 2013 na
Sokolovně v Kojetíně. Načesané
slečny v krásných róbách a mladíci v oblecích blažili pohledy svých
rodičů či známých, kteří se přišli podívat, co se absolventi v tanečních
kurzech naučili. Úderem sedmé hodiny večerní vtančili účastnící kurzů
slavností polonézou do sálu. Násle-

ných dětí. Na náměstí začal program vystoupením malých umělců
z Domu dětí a mládeže Kojetín, kteří
v několika vstupech předvedli zdramatizované reklamy a dovedli rozproudit publikum svým tanečním vystoupením. Mimo samotné produkce
měl „Domeček“ přichystán i tvořivé
dílny, kde si návštěvníci mohli vyrobit vánoční dekorace. Děti z kojetínského domečku vystřídali současní
i bývalí členové divadelních souborů
Hanácká scéna Kojetín a Smotaná
hadice Křenovice s upravenou verzí
pohádky Hrátky s čertem. Odvážný
Martin Kabát spolu s Káčou, princeznou Dišperandou, loupežníkem Sarkafarkou, poustevníkem Školastikem
a čerty ukázal, že pokud je člověk
spravedlivý, pekla se bát určitě nemusí. Po pohádkovém představení
starosta města Kojetína, Jiří Šírek,
oslovil krátkou zdravicí zúčastněné
a spolu s dětmi odpočítal poslední
vteřiny, po kterých následovalo rozsvícení našeho krásného, živého

vánočního stromu. Zářivým a okouzlujícím zakončením celého podvečera byl ohňostroj, jenž dokreslil celou
sváteční atmosféru.                 -miza-

a navíc poskytl kontakty na další
sběratele. Výstava by se také neuskutečnila bez zájmu kojetínských,
ti přinesli do expozice několik desítek jesliček. Škála exponátů byla
v pravdě pestrá.
Na výstavě se sešlo na šedesát
betlémů z různých materiálů. Vedle historických skříňových betlémů
z druhé poloviny 19. století mohli návštěvníci vidět i klasické vystřihovací
betlémy od Mikoláše Alše, Josefa
Lady nebo Josefa Weniga. Zvláštností výstavy byl železničářský betlém autora Josefa Ladislava Jíchy
či orientální reklamní betlém z první
republiky. O tom, že se tento počin
podařil, svědčí nemalé množství po-

zitivních komentářů v knize návštěv.
Doufáme, že se výstava betlémů
i v dalších letech stane nedílnou
součástí vánoční atmosféry v Kojetíně a vzpomínka na Marii Kalovskou tak zůstane navždy živá.
-miza-

dovaly tance rodičů s absolventy
a představení tanečních partnerů
rodičům.
Celý večer prokládali ukázkami latinskoamerických a standardních tanců členové Tanečního klubu Henzély-Swing Kroměříž. V jejich podání
návštěvníci viděli jak se profesionálně tančí tango, čača,    slowfoxtrot,
waltz, samba, cha-cha, rumba, paso
doble a jive.
Lektor tanečních Igor Henzély si připravil velmi pestrý a zajímavý program, jehož součástí byla i taneční

soutěž, v níž se utkali absolventi tanečních kurzů. K výborné atmosféře
také výraznou měrou přispěla kapela Benny-Q, která hrála celý večer
napříč všemi žánry. Účastníci kurzu
v průběhu celé závěrečné taneční
dokázali, že si tance osvojili na výbornou, a že při výuce kroků dávali
dobrý pozor. Škoda jen, že někteří
účastníci neudrželi pozornost i při
probírání základních pravidel společenského chování, jejich neznalost
totiž nepřekryje ani krásná róba, ani
elegantní oblek.                      -miza-
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Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Mikuláš, anděl a čerti
Tradičně jako každý rok se i letos
spustil na zlatém provazu u Sokolovny svatý Mikuláš se svou nebeskou družinou, aby v Kojetíně hledal
hodné děti, které by ho obšťastnily
pěknou básničkou nebo písničkou.
Cestou Kojetínem se v ulici Padlých

To k Vánocům patří
zpěvy
Starou českou koledou „Den
přeslavný jest k nám přišel“ přivítal ženský pěvecký soubor Cantas
z Kojetína v pátek 13. prosince 2013
na vánočním koncertě všechny,
kteří si přišli v předvánočním čase
poslechnout příjemné melodie.
Sálem zněly staré české i moravské koledy, koledy jiných národů,
vánoční písně starých mistrů i současných autorů. Diváci se mohli
zaposlouchat i do melodií v podání sólistek z řad pěveckého sboru
Cantas.
Zpříjemněním vánočního koncertu
bylo vystoupení milého hosta. Tím
nebyl nikdo jiný, než Pavel Novák
ml., který s pěveckým souborem
spolupracuje již několik let. Byl tím,
kdo souboru pokřtil v roce 2010
CD s názvem „Dávno se známe“.
V jeho podání zazněly písně „Kouzelná noc“, „Krásné svátky“ a „Aleluja“. I bez předešlé přípravy se
nakonec pěvecký soubor připojil
a v písních „Krásné svátky“ a „Aleluja“ zpíval společně s Pavlem Novákem. Z pódia tak zazněl velký
pěvecký soubor v čele s vynikajícím

Derniéra divadelního
představení
Modré z nebe
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Ve středu 18. prosince 2013 měli
kojetínští diváci poslední možnost
zhlédnout divadelní představení
Modré z nebe na domácí půdě. Co
všechno derniéře této hry předcházelo?
První společné setkání s divadelní
komedií Modré z nebe autora Marca Camolettiho proběhlo na generálce hry dne 28. února roku 2012.
Během oněch měsíců naši herci se-

Hrdinů k nebeské družině přidali
čerti, kteří se celí třásli naopak na
děti neposlušné. Básniček a písniček bylo nespočet a snad každý
se dočkal nějaké té sladké odměny
z rukou andělů.
O tom, že jsou v Kojetíně děti hodné,
svědčí i ten fakt, že si čerti letos do
pekla nikoho neodnesli.        -mizasólistou. Po vystoupení Pavla Nováka pokračoval pěvecký soubor Cantas písní „Pásli ovce valaši“, při níž
se Pavel Novák jako „sborista“ na
oplátku přidal k děvčatům ze třetího
hlasu. V sále byla nádherná předvánoční atmosféra a všichni si určitě
odnesli nádherné zážitky.
Umocněním krásné adventní atmosféry byla závěrečná píseň „Narodil se Kristus pán“, při níž zpívali
všichni na pódiu a rovněž v publiku.
Je nutno říci, že se všem v sále,
souboru Cantas, Pavlu Novákovi
i divákům, podařilo prožít společné
nádherné předvánoční okamžiky.
Vánoční koncert „To k Vánocům
patří zpěvy“ uspořádalo Městské
kulturní středisko Kojetín, pod nímž
pěvecký soubor   Cantas vystupuje. Soubor vede Zuzana Zifčáková
a diriguje Renáta Vozková.
S tímto pořadem členky Cantasu vystoupily i ve dvou domovech
pro zdravotně postižené osoby. Ve
středu 18. prosince 2013 odpoledne vyrazila děvčata ze souboru na
koncertní šňůru - první zastávku
a vánoční koncertování uskutečnila pro obyvatele Domova Barborka
v Kroměříži, kde panovala krásná adventní atmosféra. Další cesta mířila do Zborovic, do místního

Domova pro osoby se zdravotním
postižením, tam opět holky zazpívaly vánoční písničky a koledy. Na
závěr zahrál na klávesy kamarád
děvčat, místní Ladiček, a celý sál
si společně s nimi zazpíval několik
koled. Cantas tedy opět potěšil srdíčka několika desítkám lidí, kteří na
oplátku vytvořili skvělou atmosféru
a odměnili soubor velkým potleskem
i bezprostředním objetím.           -zz-

hráli třicet tři představení. To středeční, poslední bylo již třicáté čtvrté. Z toho byla tři soutěžní, kdy soubor získal šest různých ocenění.
Na cestách za diváky najeli herci 2.170 kilometrů. Nejvzdálenější
štací byl Hradec Králové, kde sehráli benefiční představení, jehož
výtěžek byl určen pro děti.
Národní divadlo je ještě o kousek
dál, ale jeho nabídky zatím Koječáci odmítají, dávají přednost menším
sálům. I přesto hru zhlédlo asi 2.100
diváků. Nejstaršího diváka nemá
soubor zmapován, ale nejmladší divačce Marušce byly dva roky

a derniéry se zúčastnil ještě mladší
Karel Bedřich, přírůstek do rodiny
režisérky Jany Novákové, která hru
úspěšně se souborem nastudovala
a poté si zahrála i jednu z hlavních
rolí.
Tři představení Hanácká scéna
odehrála pod širým nebem, což někdy přineslo kuriozní situace. Například ve Velké Bystřici byla kvůli
dešti hra čtyřikrát přerušena. Přesto
herci komedii dohráli až do konce
a diváci byli spokojeni.
Pro příští rok uvažují podobné pauzy vyplňovat reklamními bloky. Jako
první budou spoty stálých sponzorů
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a mecenášů, kterým děkujeme za
dosavadní přízeň a poskytnutou
podporu. Velký dík patří i celému
kolektivu Městského kulturního
střediska Kojetín za záštitu a zázemí.
Nejúspěšnějším měsícem se stal
květen 2012, kdy soubor odehrál
šest představení. Naopak nejméně
oblíbenými mezi herci i diváky byly
letní prázdniny, které zase mají jiná
pozitiva. Možná že i proto se Lenka
Šípková raději vdala a opustila soubor. Pokud by to neudělala, asi by
manžel opustil ji, protože na cestách
herci včetně nakládání a vykládání
kulis, samotné jízdy na štace, postavení scény, hraní, děkovačky, složení
scény a posezení s pořadateli, cesty
zpět a uložení kulis stráví sedm i více
hodin.
Představení v Hustopečích u Brna
se málem neodehrálo, díky jedné divadlachtivé srnce. Její jediný kontakt
s autem naloženým kulisami skončil
nevíme jak pro srnku, ale pro soubor
naštěstí jen rozbitým nárazníkem. Jinak můžeme prohlásit, že humorné
situace v této hře nebyly testovány
na zvířatech.
Nejlepší představení bylo ve Fulneku. Na tak malé jeviště by se nevešla
ani polovina scény, proto herci 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
Koječáci čekali, až se uklidní a vůbec
poprvé tam zažili závěrečný potlesk
ve stoje.

Zajímavé bývá i posezení po představení. Například v Městečku
Trnávka dostali kojetínští guláš
a farmářský zákys, který vyrábějí
v místní firmě. Obojí bylo výborné.
Ovšem nikoli společně. A co víc - na
plakátech lákali diváky na představení Zahraj to znovu, Same, které
si našli na internetu. Že byly zaslány
propagační materiály na hru Modré z
nebe jim vůbec nevadilo. Diváci přišli
a bylo jich neuvěřitelných 160, přestože Trnávka má jen 900 obyvatel.
A nakonec pár rychlých čísel:
- Marie Němečková vykouřila i se
zkouškami asi čtyřicet doutníků, vypila skoro čtyřicet litrů výborné čajové whisky, čtyřikrát si rozbila koleno
a jednou s ní spadl celý gauč.
- Lucie Němečková snědla čtyřicet
kyselých okurků, které zajídala jogurtem a asi osmdesát minut se líbala s Michalem Matěm.
- Michal Maťo odnosil celkem 200
kufrů a na jevišti se s pravidelností
vysvlékal asi čtyřicetkrát.
- Marcela Válková a Helena Tabarová, které se v jedné z rolí letušek
alternují, společně vyšily deset obrázků v rámečku, na které použily čtyři modré, dvě zelené, tři žluté
a dvě červené bavlnky.
- Honza Raclavský v úvodu hry řekne třikrát „ano pane“, jednou měl
okno a řekl to jen dvakrát.
- Kuba Maťo rozsvítil a zhasl tisíckrát divadelní světla a ani jednou
se nespletl při pouštění zvukového
podkladu.
- Naďa Šoborová, která si jen jednou

nechala doma brýle i se scénářem,
vzorně napovídala na pětadvaceti představeních, zbylé vynechala,
protože herce utvrdila v tom, že už
to zvládnou i bez ní.
Nejsmutnější událostí, která soubor postihla, byla tragická nehoda
našeho kamaráda, kolegy, herce
a představitele hlavní role Mirka
Konečného z Tovačova, na něhož
budeme nejen v tomto posledním
představení s láskou vzpomínat.
Na hlavní roli Bernarda byli čtyři
adepti - první začal zkoušet Martin
Vojáček, pokračoval Mirek Konečný, text se chtěl naučit i Beďa Mokrý
a nakonec roli nastudoval Radek
Baštinec, který se celý svůj obsáhlý text naučil během jednatřiceti dní,
což je skvělý výkon. Určité pasáže
jsou ovšem v každém představení
řešeny zcela jinak, ale to ví naštěstí
jen divadelní ansábl, nebo skalní diváci, kteří viděli hru už poněkolikáté.
Všem věrným divákům děkujeme za to, že nám zachovali, až do
dnešních dnů svoji přízeň.
Marie Němečková

Nové pohlednice
Kojetína
Městské kulturní středisko Kojetín
vydalo v prosinci 2013 zcela novou sérii pohlednic Kojetína - šest
druhů. Na pohlednicích naleznete dominantní památky města, ale
i netypická místa Kojetína, také
kulturní akce ze všech ročních období a nechybí ani Hanáci z pohledu Marie Gardavské kdysi a dnes.
Také byl vytištěn vánoční pohled
s překrásným živým vánočním stromem na Masarykově náměstí. Tisk
zajistilo Vydavatelství Petr Brázda.
Cena pohlednice je 3 Kč. Prodejní
místo - VIC Kojetín, Masarykovo
náměstí 8.                             -svah-
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Opičí guláš
Stejně jako každý rok v čase vánočním byl pro všechny nenasytné,
chlupaté i méně chlupaté opice podáván guláš, připraven z těch nejvybranějších ingrediencí.
Opičí guláš se odehrál ve středu
25. prosince 2013 v neobvykle
upravených prostorách Sokolovny,
která se proměnila ve zcela jinou dimenzi pekelné džungle. Jako první
zahrála kapela LH 7, která se odebírá směrem ostré kytarové muziky
s notnou dávkou elektroniky, psy-

chedelického zpěvu a těžkotonážní
rytmiky mistra Lacina. Na řadu přišli
kluci z Vysočiny Coca Core Company se svým našláplým energickým
hardcorem.   Další zajímavá pecka
jak vizovická švestka byl Thýpek of
Negative. Týpek si servítky nebral
a s kytarou španělskou na vlně svého speciálního vokálního projevu
podal, jak to tam u nich na Zlínsku
chodí a jak se žije. Také na chvíli
slezli ze stromů nadělat třísky místní, pořádající IQ Opice. Na závěr
vystoupila kapela Mr.Dynaboom
z Brněnska, která svým pekelně

nášlapovým rapem rozpumpovala
celou tlupu, takže všichni rozpaření
si přišli na své...
iq opice, foto: Tom En

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

STŘEDEČNÍ DIVADLO
DIVADLO ŽIJE! aneb Neseďte doma - POJĎTE DO divadlA!
středa 22. ledna 2014 - 19 hodin
DIVADELNÍ SOUBOR DOBRONÍN

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

středa 19. února 2014 - 19 hodin
rádobydivadlo klapý

VŠECHNO NENÍ KOŠÉR

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

Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč

Předprodej vstupenek na informacích (přízemí) Vzdělávacího a informačního centra,
Masarykovo náměstí 8, Kojetín telefon: 581 202 202 mobil: 774 001 403, www.mekskojetin.cz
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Centrum sociálních služeb informuje
Senioři jako oběti
trestné činnosti
Protože se blížil čas adventu a ten,
mimo jiné, spousta z nás věnuje
nakupování dárků pro své nejbližší
a pohybujeme se více mezi lidmi,
ať už v obchodech nebo na ulici či
v dopravních prostředcích, rozhodli
jsme se dne 25. listopadu 2013 ve
spojení s Policií ČR uspořádat pro
naše seniory besedu se zástupkyní
preventivně informační skupiny Policie ČR Přerov Miluší Zajícovou preventistou na problematiku trestné činnosti páchané na seniorech.
Jistěže okradení v obchodě či na
ulici není jediným problémem, který
se našich seniorů (a více méně nás
všech) dotýká. Jsou zde i jiná úskalí
a nebezpečí, která v běžném životě staršího člověka mohou nastat.
Paní Zajícová nejprve vysvětlila přítomným jedenácti seniorům, jakou
problematikou se preventisté zabý-

vají, ať už se jedná o působnost celorepublikovou, krajskou či územní
obvody. Objasnila přítomným rozdíl
mezi krádeží a loupeží. Na konkrétních příkladech trestné činnosti
v obvodu Přerov byli senioři poučeni, čeho jsou pachatelé trestné
činnosti schopni a jak důmyslně
mají své nekalé praktiky promyšleny. Bylo jim doporučeno, jak se
mají chránit před okradením, před
podvodníky, kteří nabízejí pomoc
s nákupy či s nástupem a výstupem
z dopravního prostředku. Jak nutné je nesdělovat cizím osobám své
majetkové poměry, nevěřit telefonátům o smyšlených výhrách atp. Taktéž zaznělo znovu upozornění na
úskalí, která mohou skrývat předváděcí akce a v neposlední řadě byli
přítomní posluchači upozorněni na
nutnost dbát osobního bezpečí při
pohybu v dopravním provozu, ať už
jsou účastníky jako chodci, či jako
řidiči nebo cyklisté. Přišel i prostor
na dotazy, ve kterých se zmínilo

dnes často zmiňované domácí násilí páchané na seniorech. Tuto problematiku objasnil přítomný zástupce z obvodního oddělení Policie ČR
Kojetín, praporčík Luděk Ondrušek.
Na závěr dostali všichni přítomní
drobné informační brožury a taktéž kontakt na Středisko sociální
prevence Olomouc, p. o., na které
se mohou obracet všichni obyvatelé se svými případnými otázkami
a problémy týkajícími se domácího
násilí, ale nejen toho. Telefon je
tedy Linka důvěry 585 414 600.
Andrea Hrdličková

Vítězství v soutěži
Pečovatel/ka roku

z nominovaných čtyř kategorií.
Národní cenu spolupořádali Diakonie ČCE s Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR.
Jsme velmi rádi, že vás na tomto Na dvě desítky pracovníků pomístě můžeme informovat o tom, že máhajících profesí převzaly dne
dne 3. prosince 2013 byla v Praze 3. prosince   2013 v reprezentativslavnostně předána naší paní pečo- ních prostorách pražské Novoměstvatelce Alence Šmídové Cena ve- ské radnice ocenění za svoji náročřejnosti, na kterou byla nominována nou práci.
odbornou komisí spolu s dalšími Slavnostního vyhlášení I. ročníku
16 kolegy a kolegyněmi pracujícími celostátního ocenění Pečovatel/
v oblasti sociálních služeb. Po celý pečovatelka roku - národní cena
měsíc listopad 2013 měla veřejnost sociálních služeb se účastnili spolu
možnost na webových stránkách   s více než stovkou hostů také hewww.pecovatelkaroku.cz hlasovat rečka Hana Maciuchová coby pato nejsympatičtějšího pracovníka ronka Ceny, starostka Prahy 2 Jana
Černochová, která poskytla akci
záštitu a náměstek ministra práce
a sociálních věcí Pavel Čáslava.
Moderace slavnostního odpoledne
se zhostila Marie Retková.
Opětovným cílem obou pořadatelských organizací je podpořit ty,
jejichž záslužným každodenním
úkolem je pečovat a pomáhat potřebným.
„Je zapotřebí si připomínat, že pomáhání a péče o druhé ustavuje
vskutku výjimečné povolání, jež

zatím není v naší společnosti doceněno ani společenskou prestiží ani
financemi. Chceme upozornit, že
lidé, kteří se obětavě starají o druhé, prakticky realizují mezilidskou
solidaritu, jež je výrazem slušné
a vyspělé společnosti. Že si právě
tito lidé zaslouží ocenění a poděkování. Jsme hrdí, že se na organizaci takové soutěže můžeme podílet,“
vyjádřil se po vyhlášení prvého ročníku Národní ceny ředitel Diakonie
ČCE David Šourek.  
Gratulujeme naší spolupracovnici
a doufáme, že k tomuto ocenění,
kterého si spolu s ní velmi vážíme,
přibudou v následujících letech
i úspěchy v dalších soutěžích.
Blanka Laboňová
ředitelka organizace
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Centrum sociálních služeb informuje
Adventní tvoření
Měsíc prosinec přímo vybízel
k tomu, abychom si s našimi seniory vyrobili nějaké pěkné vánoční

Vánoční posezení
s názvem
„Mikulášská nadílka“
Stejně jako v loňském roce, i letos
jsme se rozhodli, uspořádat pro
naše seniory v Kojetíně v předvánočním čase malé posezení s přáteli vyplněné zajímavým kulturním
vystoupením. Protože jsme na ně
mysleli již od léta, podařilo se nám
včas zajistit účast velmi zajímavých
účinkujících. Za finančního přispění
Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR se tak podařilo toto vánoční posezení uskutečnit. Tentokrát se do Kojetína na Sokolovnu
4. prosince 2013 přijel představit
a adventní čas zpříjemnit pěvecký
sbor seniorů Zpěvanky z Olomouce. Tento pěvecký sbor, který fun-

Závěrečná výuka
zimního semestru VU3V
„Etika jako východisko
z krize společnosti“
Ve středu 11. prosince 2013 nastal
závěrečný a zároveň i slavnostní ko-
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výzdoby, neboť Vánoce ťukaly na
dveře. S chutí jsme se pustili do
práce hned 2. prosince 2013. Tentokrát jsme se rozhodli vyzdobit si
okno či stůl v bytě originálně vyro-

beným svícnem. Jako materiál nám
posloužily skleničky od jogurtů,
k tomu nůžky, papír s natištěnými
šablonami vánočních motivů jako
jsou andílci, stromečky či zvonečky.
Aby bylo výsledné dílo ještě zajímavější, použili jsme k ozdobení obarvený cukr.
I přes počáteční rozpaky se senioři pustili do díla a na fotografiích
můžete vidět, že se všem třinácti zúčastněným „výtvarníkům“ na
jednotlivých DPS svícínky povedly
a doufáme, že jim také zpříjemnily
vánoční atmosféru u nich doma.
Andrea Hrdličková

guje pod organizací Sociální služby
pro seniory Olomouc, byl založen
v roce 2001, v roce 2005 získal titul
„Platinový skřivan“ v rámci projektu
Senioři mezi námi a tento titul obhájil i v následujících letech 2006
a 2007. Pod uměleckým vedením
Jaroslavy Slepicové se této skupince jedenácti seniorů podařilo vykouzlit úsměv na rtech všem našim
návštěvníkům a taktéž potěšit jejich
srdce známými melodiemi a písněmi nejen s vánoční tématikou. Jejich zpěv zaplnil náš sál Sokolovny
téměř na celé odpoledne. Výjimku
tvořily pouze okamžiky, kdy přišli
naše starší občany potěšit svým
krátkým vánočním pásmem pod
názvem: „Vánoční zvonění“ děti
z místní Mateřské školy Kojetín.
Soubor Zpěvanky měl malý oddychový čas také ve chvíli, kdy na
parket doslova „vpluli“ manželé
Monika a Marek Štecovi z Kojetína, kteří se závodně věnují tanci
a několik kousků ze svého tanečního
umění nám přišli předvést. Byl to opět
neopakovatelný zážitek, kdy všichni
diváci měli možnost se pokochat nejen ladnými pohyby tohoto tanečního
páru, ale jejich oči mohly spočinout
na profesionálně ušitých šatech tanečníků. Poslední možností, kdy si

zpěváci mohli odpočinout, byl příchod Mikuláše s andělem a čertem.
Ti s sebou přinesli drobné dárečky pro naše
seniory. Poté, co jsme si s čertem
a Mikulášem vysvětlili „nesrovnalosti“
v čertovských zápisech z Knihy hříchů
a anděl se za všechny zaručil, začal Mikuláš nadělovat všem přítomným malé balíčky s perníčky, které
pro nás napekli žáci z Odborného
učiliště v Křenovicích, kde je také
hezky ozdobně zabalili. Nesmíme
na tomto místě zapomenout poděkovat zaměstnancům místní Školní
jídelny, kteří pro naši akci napekli
velmi chutné občerstvení. Celé adventní odpoledne se podle ohlasů
přítomných návštěvníků opět velmi
vydařilo. Jsme rádi, že jsme přispěli všem přítomným 129 divákům
k prožití příjemného odpoledne
v čase často velkého předvánočního
shonu. Děkujeme touto cestou Asociaci poskytovatelů sociálních služeb
ČR, že svým finančním příspěvkem
podpořili uspořádání tohoto setkání
seniorů. Poděkování patří též všem
účinkujícím a budeme rádi, když se
s našimi seniory potkáme opět na některé z dalších akcí pořádaných CSS
Kojetín, p. o.      Andrea Hrdličková

nec výuky zimního semestru Virtuální univerzity třetího věku v konzultačním středisku Kojetín. Jak jsme
čtenáře Kojetínského zpravodaje již
dříve informovali, kurz nesl název:
„Etika jako východisko z krize společnosti.“ Jsme moc rádi, že semestr
zakončilo všech sedmnáct studentů,
kteří se do něj v říjnu přihlásili.

Můžeme jen konstatovat, že parta a nálada vládla v kolektivu vždy
výborná. Studenti byli velmi pilní
a svědomití. Své dílčí testy si plnili
v průběhu trvání kurzu a tak jim nyní
nezbývá, než zvládnout ještě test
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Centrum sociálních služeb informuje
závěrečný a pak bude následovat
„sladká odměna“ ve formě účasti na
slavnostním Závěrečném semináři,
kde dojde k předání Pamětních listů. Slavnostní zakončení semestru
se tentokrát uskuteční ve Vsetíně,
poslední lednovou středu v roce
2014.
Jsme rádi, že se řady studentů v konzultačním středisku rozšiřují, že jeho
návštěvníkům vyhovuje jak způsob
výuky, tak i témata, která mají na výběr. A když už jsme u témat, můžeme na tomto místě již prozradit, že

studijní skupina si vybrala pro příští semestr téma: „Čínská medicína
v naší zahrádce.“ Již teď se zdá, že
dle dosavadních ohlasů zájemců
o studium, se počty studujících v následujícím semestru dále rozšíří.
Proto bychom chtěli touto cestou vyzvat ty z vás, kteří byste měli o studium taktéž zájem, abyste nám tuto
skutečnost sdělili buď telefonem na
číslo 581 761 484, nebo emailem:
internet@css.kojetin.cz, nebo tak
učinili ústně u kterékoliv z pracovnic
CSS Kojetín.

Budeme se těšit na setkání s vámi.
Andrea Hrdličková
kontaktní osoba KS Kojetín

Charita 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

Charitní pečovatelská služba Oblastní charity Kroměříž
Svépomocná skupina
pro pečující
v domácnosti
Charitní pečovatelská služba Oblastní charity Kroměříž vás srdečně
zve ve čtvrtek 9. ledna 2014 od 16
hodin na Svépomocnou skupinu
pro pečující v domácnosti.
Akce se koná
v prostorách
Oblastní charity Kroměříž
(Ztracená 63,
vedle zámku).
Svépomocné

skupiny se může zúčastnit každý,
kdo doma pečuje o blízkého (nezáleží na typu jeho onemocnění) bez
ohledu věku a zda využívá Charitní
pečovatelské služby.  Svépomocná
skupina se koná pravidelně 1x měsíčně. Účast na ní je bezplatná.
Hlavní princip svépomocné skupiny
je vzájemná podpora a spolupráce
zúčastněných, měli by být otevření
a v bezpečném prostředí přednést
svůj problém, vzájemně si poradit,
co se v dané situaci osvědčilo. Díky
finanční podpoře z třetí výzvy Blokového grantu - Fondu pro nestátní
neziskové organizace, který je realizován v rámci Programu švýcarsko

- české spolupráce můžeme v rámci svépomocné skupiny nabídnout
ještě:
- veškeré potřebné vybavení k nácviku péče o nemocného jako
kompenzační, polohovací a cvičební pomůcky;
- pouštění instruktážních videí na
plátně;
- přednášky odborníků z potřebné
oblasti (např. lékařů, zdravotních
sester, sociálních pracovnic);
- sociální poradenství (dávky a prostředky, na které mají nemocné
osoby a pečující nárok, jak je vyřídit).
Radka Křupková

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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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov
Ježíš řekl: „Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě; ať jsou i oni jedno v nás,
aby svět uvěřil, že jsi mě poslal.“ Jan 17,21

Pozvánka ke slavnostní bohoslužbě
u příležitosti 94. výročí znovuzaložení Husitské církve
5. 1. 2014 (neděle)

Tři králové
výročí znovuzaložení CČSH
Slavnostní bohoslužby

- od 8.15 hodin  ve Skalce (sál Obecního domu)

5. 1. 2014 (neděle)

Tři králové
výročí znovuzaložení CČSH
Slavnostní bohoslužby
- od 10.00 hodin v Husově sboru

„Nemožné u lidí je u Boha možné.“ Lukáš 18,27
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.
Naše společenství je „otevřené“ všem „hledajícím“.
Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách:
http://ccshkojetin.wz.cz/ nebo http://www.ccshkojetin.ic.cz/ a v aktuálním čísle Kojetínského zpravodaje.
U příležitosti 94. výročí znovuzaložení Husitské církve napsali
o naší NO ve Zpravodaji Husova
sboru, Olomouc.
Známe své sousedy? NO Kojetín
Vedle synagogy v Lipníku máme
v olomoucké diecézi ještě jeden
starobylý židovský templ, který je
v užívání naší Náboženskou obcí
a to na jižní Hané. V Kojetíně, až na
samé hranicí s brněnskou diecézí.
Kojetínská Náboženská obec byla
formálně ustavena a státem schválena v roce 1929, nicméně již od
roku 1924 zde konal československé bohoslužby farář František Šimek, který předtím působil v Přerově. Po válce byla kojetínská obec
krátce administrována z Přerova
a Kroměříže. Významným mezníkem v pomyslné kronice obce se
stal rok 1953, kdy se věřícím otevřely dveře opravené a přestavěné
synagogy, kterou od zdecimované
židovské obce církev odkoupila.
Budova synagogy stojí v těsném
sousedství kojetínského hlavního
náměstí, v dnešní Husově ulici,
a její vznik se datuje až k roku 1454.
Jako fara slouží vedle stojící bývalá
židovská škola. Zeptáte-li se kohokoliv z kojetínských domorodců na
Husův sbor, vybaví se jim nejprve
jedno jméno, s jehož životem je
kojetínská obec spjata především,
a to jméno charismatického faráře
Dobromila Malého, který zde po
téměř padesátileté obětavé kněžské službě zanechal v životě města
a jeho obyvatel hlubokou brázdu.
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Dobromil má lví podíl na opravách
exteriéru synagogy, provedené
v 90. letech. Vedle vstupního portálu nalezneme tři bílé mramorové
desky připomínající pohnutý osud
kojetínských Židů. Nad portálem
v kruhovém okně je originálně
a zdařile umístěn znak CCSH
- kalich s křížem. Prostranství před
synagogou působí na příchozí návštěvníky velmi přívětivě právě
díky pumpě, která jaksi nenápadně
a bezděčně (nemohu si pomoci)
evokuje prolínání Starého a Nového zákona, a sice příběhem o setkání Ježíše se samařskou ženou
u studny.
V přízemí nalezneme malé kolumbárium a především samotnou
modlitebnu, která nezapře svůj původ a zaujme vysokým klenutým
stropem. V prvním poschodí se
nachází další menší prostory, které
v současné době procházejí stavebními úpravami pro potřeby farního zázemí. Vznikne zde dětská klubovna a zimní modlitebna. Budova
fary, tj. stará židovská škola, kde je
kancelář a nájemní byty, teprve na
svou generální rekonstrukci čeká.
Bratru faráři Dobromilovi se podařilo krom jiného do života obce zapojit i sociálně vyloučené skupiny obyvatel a s výukou náboženství nalezl
cestu i do místních základních škol.
Je potěšující, že v této nelehké činnosti pokračuje i jeho vnuk, kazatel
Jiří Pleva, který v Kojetíně zavedl
pravidelné modlitby Taizé. Rovněž
zdatně pokračuje v opravách mod-

litebny, když se mu podařilo získat
grant na výměnu havarijní elektroinstalace a již zmíněnou rekonstrukci prostor pro zimní modlitebnu. Vedle toho vede biblické hodiny,
stíhá doprovázet liturgii na klávesy
a s babičkou se střídá v kázání při
bohoslužbách. Pod duchovní správu Kojetína patří ještě středisko
Polkovice a administrace NO Tovačov se střediskem Skalka. Kojetínská obec čítá nyní cca. 150 členů věřících. Bohoslužby se konají
každou neděli v 10 hod. Liturgickou
a svátostnou službu zajišťuje sestra
farářka Olga Malá, vdova po Dobromilovi, která záhy po jeho odchodu
převzala kněžské jho.
Za návštěvu určitě stojí také webové stránky kojetínské obce www.
ccshkcjetln.ic.cz, které jsou pravidelně aktualizovány o nové akce
a informace a svědčí tak o pestrosti života farnosti, kterou by jí mohly
závidět i leckteré naše sbory ve větších městech.
Farní zpravodaj Husova sboru,
CČSH Olomouc 11/2013
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Inzerce
Cykloznámka Kojetín č. 260
Cena cykloznámky Kojetín
č. 260 je 30 Kč.
Prodejní místo
Vzdělávací a informační
centrum Kojetín
Masarykovo náměstí 8

Autodílna
Otakar Pavlík
nám. Dr. E. Beneše 2, Kojetín

Telefon: 602 542 585

- PRODEJ AUTOBATERIÍ VARTA
- OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL
-OPRAVY STARTÉRŮ A ALTERNÁTORŮ
- PŘÍPRAVA NA STK
OPRAVY A PRODEJ
ŠICÍCH STROJŮ VŠECH DRUHŮ
MOŽNO I U VÁS DOMA
PETR DVOŘÁK
TELEFON: 603 213 856

Sedlářství Libor Krčmař
 Výroba opasků, vodítek a obojků 
 Opravy 
 Výroba na zakázku 
Zhotovím vše podle přání zákazníka!
Telefon: 735 563 686
e-mail: Country3@seznam.cz

Vzpomínky
Dne 7. ledna 2014 to bude 25 let, co zemřel a 9. února 2014 by se dožil 74 let
náš bratr

pan Antonín Večerka
Stále vzpomínají sestry Zdeňka a Růža s rodinami.
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Vítání občánků
V sobotu 14. prosince 2013 byly slavnostně přivítány
Blahopřejeme!
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Šimon Liška

Mia Davisová

Michal Šindelka

Foto: J. Večeřová

Vzpomínky
Dne 22. ledna 2014 si připomeneme první smutné výročí, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, a pradědeček

pan Josef Krejčiřík
S láskou a s bolestí v srdci vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Dne 17. prosince 2013 jsme vzpomněli 36. smutné výročí úmrtí
a 23. května 2013 nedožitých 90 let

pana Zdeňka Kamence z Kojetína
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 12. prosince 2013 jsme si připomněli 15. výročí úmrtí

pana Františka Šmídy
A dne 28. prosince 2013 jsme si připomněli 7. výročí úmrtí

pana Juliuse Šmídy
Stále vzpomíná sestra Marie a bratr Jan s rodinami.

Dne 1. prosince 2013 by se dožila 75. let

paní Marie Šmídová
Stále vzpomíná švagrová Marie s rodinou.
Když zemře maminka i slunce zajde, duši se rozhostí zvláštní chlad,
těžko se pak ještě najde, kdo by jak maminka uměl mít rád.

Dne 5. ledna jsme si připomněli 1. smutné výročí úmrtí,
kdy nás opustila manželka, maminka, babička

paní Marie Hajdová
S láskou a bolestí v srdci vzpomíná manžel, synové a dcera s rodinami.
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