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Investiční akce v Kojetíně na letošní rok 2014
Zastupitelstvo Města Kojetína na svém zasedání dne
28. ledna 2014 schválilo plán investičních akcí na rok
2014. Vzhledem k velkému počtu drobných investičních
akcí je následující přehled omezen jen na akce stavebního charakteru, které přesahují částku 100 tisíc Kč s DPH.
Z těch větších nestavebních je nutné připomenout nákup
svozového vozidla a odpadových nádob na bioodpad,
čímž město zahájí separaci další složky komunálního
odpadu za účelem úspory prostředků za ukládání odpadu. Tato akce v celkové částce 6 215 tisíc Kč je z 90 pro-

cent dotovaná z Operačního programu životní prostředí.
Relativně velký počet investic si můžeme dovolit z důvodu velmi dobrého hospodaření Města a dosažení rekordního přebytku hospodaření, který činil na konci roku
2013 26 mil. Kč. Je potěšitelné, že jsme byli úspěšní se
získáním dotací z Regionálního operačního programu
- celkem přes 22 milionů Kč a v přehledu investic se dostalo kromě výstavby sportovní haly a rekonstrukce Masarykova náměstí výrazné podpory opravám bytového
fondu, polikliniky, komunikací, škol apod.

Plán investičních akcí na rok 2014 (nad 100 tisíc Kč):
Sportovní hala
+ projektová dokumentace
Termín realizace: leden 2014 - září 2015
Odhad nákladů: 5 550 000 Kč / 2014 (celkem 25 mil. Kč)
Financování:
Město Kojetín
Popis akce:
Sportovní hala je navržena pro více
sportovních odvětví pro obyvatele města a nejbližšího
okolí, na volném pozemku ve smíšené zástavbě a sousedí s objektem gymnázia. Účelem návrhu je vytvořit víceúčelový objekt určený pro sport a zábavu, pro školní,
mimoškolní i privátní využití, který bude svým významem
přínosný nejen pro Kojetín, ale i pro široké okolí.
Název akce:

Revitalizace Masarykova náměstí
+ projektová dokumentace
Termín realizace: únor 2014 - červenec 2015
Odhad nákladů: 6 100 000 Kč / 2014 (celkem 30 mil. Kč)
Název akce:

Financování:
Město Kojetín, ROP Střední Morava
Popis akce:
V rámci revitalizace Masarykova náměstí bude provedena celková rekonstrukce všech
zpevněných i nezpevněných komunikací II. - IV. tříd, odstavných parkovacích ploch, travnatých ploch, veřejného prostranství včetně kašny a také veřejného osvětlení
a autobusové zastávky.
Renovace učeben přírodovědných
předmětů ZŠ náměstí Míru
Termín realizace: červenec - srpen 2014
Odhad nákladů: 2 650 000Kč
Financování:
ROP Střední Morava, Město Kojetín
Popis akce:
Renovace učeben bude spočívat ve
vybavení učeben přístrojovým vybavením (dataprojektory, laboratorními soupravami), osazením učebních popokračování na druhé straně

Název akce:
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pokračování z titulní strany
můcek (keramické tabule, závěsný systém) a snížení
podhledu v učebnách závěsným kazetovým systémem
včetně osvětlení.
Předlažba místní komunikace
v Nové ulici, vybudování parkoviště
Termín realizace: červen - říjen 2014
Odhad nákladů: 2 750 000 Kč
Financování:
Město Kojetín
Popis akce:
Na základě špatného technického stavu místní komunikace na ulici Nová v Kojetíně,
bude provedena celková předlažba ze stávající dlažby - žulové kostky, včetně odtěžení podloží, výměny
silničních obrub a dobudování silniční kanalizace, na
části zatravněných pásů budou vybudována parkoviště
z důvodu nedostatečné kapacity parkovacích míst.
Název akce:

Rekonstrukce účelové komunikace
na hřbitově, rozšíření parkoviště,
vytvoření kolumbária
Termín realizace: červen - říjen 2014
Odhad nákladů: 2 500 000 Kč
Financování:
Město Kojetín
Popis akce:
Na základě špatného technického
stavu účelové komunikace kolem obřadní síně na hřbitově na náměstí Svobody v Kojetíně, bude provedena
celková rekonstrukce této komunikace spolu s rozšířením venkovní části stávajícího parkoviště a výstavbou
kolumbária.
Název akce:

Rekonstrukce bytu
na ZŠ náměstí Míru
Termín realizace: červenec - srpen 2014
Odhad nákladů: 200 000 Kč
Financování:
Město Kojetín
Popis akce:
Rekonstrukcí bytu dojde rozšíření
prostor pro výuku a zázemí školy.
Název akce:

Rekonstrukce sociálních zařízení
v Centru sociálních služeb Kojetín
na DPS Dr. E. Beneše
Termín realizace: březen - duben 2014
Odhad nákladů: 121 000 Kč
Financování:
Město Kojetín
Popis akce:
Rozšíření sociálního zařízení pro
pracovníky CSS v 2. a 3. podlaží. Rekonstrukce spočívá v úpravě místnosti se sprchou a WC výměnou zařizovacích předmětů a oddělení od společných prostor.
Název akce:

Odvodnění území nad hřištěm
v Kovalovicích
Termín realizace: srpen - říjen 2014
Odhad nákladů: 1 300 000 Kč
Financování:
Město Kojetín
Popis akce:
Stávající území je podmáčeno podzemní vodou, stávající objekty jsou ve velmi špatném
technickém stavu. V případě přítoku srážkových vod ze
stávajícího potrubí o průměru 800 nejsou tyto odváděny
do níže situovaného požeráku, ale jsou samovolně rozlity po okolním terénu. Účelem celé stavby je provedení opravy odvodňovacího recipientu, drenáží a vývaru
Název akce:
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a skluzu odpadního potrubí srážkových vod, včetně
obnovy výsadby zeleně.
Rekonstrukce chodníků Chytilova
ulice a 6. května (u polikliniky)
Termín realizace: duben - září 2014
Odhad nákladů: 650 000 Kč
Financování:
Město Kojetín
Popis akce:
Na základě špatného technického stavu místní komunikace podél polikliniky a nájezdů ze strany Chytilovy ulice bude provedena celková rekonstrukce
této komunikace, spočívající ve výměně dlažby a obrub.
Název akce:

Rekonstrukce komunikací
Hanusíkova ulice, 2. část
Termín realizace: duben - září 2014
Odhad nákladů: 390 000 Kč
Financování:
Město Kojetín
Popis akce:
V rámci akce „Úprava okolí školní jídelny - 2. část“, na ulici Chytilova v Kojetíně, bude provedena rekonstrukce zbývající části účelové komunikace. Asfaltová část bude odstraněna, osadí se nové stojaté obruby a vydláždí se zámkovou dlažbou, která bude
navazovat na již předlážděnou část v roce 2013. Bude
provedena i dodlažba komunikace ve dvorní části školní
jídelny tak, aby byl zlepšen příjezd pro zásobování.

Název akce:

Chodník v Družstevní a Sladovní
ulici (za kotelnou)
+ veřejné osvětlení
Termín realizace: duben - září 2014
Odhad nákladů: 350 000 Kč
Financování:
Město Kojetín
Popis akce:
V rámci regenerace panelového sídliště Sever, po rekonstrukci teplovodu, bude vybudováno 70 m chodníku ze zámkové dlažby mezi ulicemi
Družstevní a Sladovní a bude provedeno rozšíření veřejného osvětlení včetně dvorní části bytového domu
1309 (sladovny).
Název akce:

Nová plošina u vstupního
schodiště na poliklinice
Termín realizace: červenec - srpen 2014
Odhad nákladů: 300 000 Kč
Financování:
Město Kojetín
Popis akce:
Stávající plošina svým stářím a častými poruchami nevyhovuje. Nová plošina je určena
pro vertikální přepravu osob, pro venkovní prostředí
Název akce:

Projektová dokumentace protipovodňová opatření Kojetín sever
Termín realizace: duben - říjen 2014
Odhad nákladů: 240 000 Kč
Financování:
Město Kojetín
Popis akce:
Předmětem projektové dokumentace jsou protipovodňová opatření nad zástavbou v ulici
Sladovní. Protipovodňové ochrany bude dosaženo vybudováním retenční suché nádrže, která bude zachycovat, resp. částečně redukovat povrchový odtok ze
zájmového povodí. Následně budou tyto vody odvedeny do stávajícího potrubí, které je vyústěno do rybníku
Jordán.
Název akce:
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Výměna oken na DPS
Stanislava Masara Kojetín
Termín realizace: květen 2014
Odhad nákladů: 600 000 Kč
Financování:
Město Kojetín
Popis akce:
Stávající okna jsou poškozená
a v mnoha případech již nefunkční. Výměnou stávajících oken a dveří za plastová se výrazně sníží tepelné
ztráty na budově.
Název akce:

Kaplička Kovalovice
- odstranění vlhkosti
Termín realizace: květen - červen 2014
Odhad nákladů: 250 000 Kč
Financování:
Město Kojetín
Název akce:

Popis akce:
Oprava kapličky spočívá v odstranění zavlhlých vnitřních omítek a provedení beztlakové
hydroizolace obvodových nosných stěn.
Zámek Kovalovice
- rekonstrukce sociálního zařízení
Termín realizace: září - říjen 2014
Odhad nákladů: 350 000 Kč
Financování:
Město Kojetín
Popis akce:
Stávající sociální zařízení svým stavem nevyhovuje hygienickým potřebám a na základě
vypracované projektové dokumentace bude provedena rekonstrukce sociálního zařízení.
Název akce:

Miloš Pavlík a Jiří Šírek

Ve zkratce
 Jak jsem avizoval již v závěru
loňského roku, svolal jsem organizační schůzku k podobě nové
multifunkční sportovní haly. Uskutečnila se dne 13. ledna 2014 za
účasti zástupců základních škol,
gymnázia a sportovních klubů,
které v našem městě působí. Myslím, že byla užitečná a vyjasnili
jsme si společně všechny priority
a potřeby pro sportovní činnosti,
které se zde budou vykonávat. Jako
podstatné a zásadní byly řešeny
rozměry sportovní plochy, kapacita šaten, způsob větrání, světelné
podmínky, kvalita povrchu i organizace samotného provozu. Všem,
kteří se takto aktivně zapojili k podobě nové haly, patří dík a doufám,
že hala bude sloužit našim žákům
i sportovcům opravdu dobře. O podrobnostech budu informovat v dalším čísle Kojetínského zpravodaje.
 Plán investic schválený našimi
zastupiteli je poměrně dlouhým se-

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme obvodní lékařce
Dagmar Horákové
a její zdravotní sestře
Michaele Toráčové, internistovi
Richardu Kobzovi a jeho zdravotní
sestře, dále charitní vrchní sestře
Ilonce Hnízdilové a všem
zdravotním sestrám a celému
personálu sanitní službě
SANITAS pana Jury za jejich
milý přístup a obětavou péči
o naši drahou maminku paní Marii
Pompovou. Rodina Pompova

znamem akcí, které nás v letošním
roce čekají. Je dobře, že kromě
těch velkých akcí budou realizovány i zdánlivě menší investice, ale
neméně důležité. Jedná se o opravy komunikací, rozvoj škol, další
práce související s provozem polikliniky, opravy na domech s pečovatelskou službou apod. Pozitivní je
i jednomyslná podpora přítomných
zastupitelů těmto plánům.
 V poslední době se setkávám s dotazy, jak je možné, že i přes platnou
vyhlášku, existují stále v některých
provozovnách hrací automaty. Odpověď je taková, že před tím, než
vstoupila v platnost OZV č. 2/2012
jsme evidovali v Kojetíně celkem
129 hracích automatů. Z toho
48 kusů „výherních hracích přístrojů“, které povoloval Městský úřad
Kojetín a 81 „videoterminálů“, které
povolovalo Ministerstvo financí ČR.
Poslední „výherní hrací přístroje“
ukončily svůj provoz 31. prosince
Výstava
fotografické skupiny SNAFO

FANTASTICKÝ SVĚT
OKOLO NÁS
Výstava otevřena
od 13. ledna do 28. února 2014
Galerie VIC Kojetín
Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Otevřeno:
pondělí - pátek
9 - 11 a 12 - 17 hodin
sobota a neděle:
po telefonické dohodě
774 001 405, 581 202 202

2012. Ve věci provozu zbývajících
tzv. „videoterminálů“, jsou, podle
našich informací z MF ČR vedena správní řízení, týkající se jejich
zrušení. V průběhu letošního roku
by měly „videoterminály“ postupně
ubývat s tím, že k 1. lednu 2015
bude město Kojetín bez automatů.
V současné době je jich v našem
městě 34.
 Areál bývalého SOU stavebního
v Křenovské ulici bude bezúplatně
převeden z majetku Olomouckého
kraje do majetku Města Kojetína.
Město tak získá sice chátrající nemovitost, zabraňuje ale záměrům,
které měly znamenat masové nastěhování některých obyvatel do
zcela nevyhovujících prostor. To
v žádném případě nejsou záměry,
které bychom chtěli podpořit. V dalším období nás čeká zpracování
záměru na další využití objektu
a pozemků, které se zde nacházejí.
Jiří Šírek

Honební společenstvo
Morava Kojetín
oznamuje

konání
valné hromady
která se uskuteční
v sobotu 1. března 2014
ve 13 hodin
na Střelnici v Kojetíně
Tímto zve členy
honebního společenstva
3
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 81. zasedání konaném dne 15. ledna 2014
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- jmenovala členy komisí pro po- ho Českému zahrádkářskému sva- a hodnocení došlých nabídek,
- schválila uzavření smlouvy
souzení a hodnocení nabídek ve- zu, ZO Kojetín,
řejných zakázek Města Kojetína,
- schválila uzavření Dodatku o dílo na zpracování projektové doku- jmenovala předsedou Komise pro č. 2 ke Smlouvě o nájmu a provozo- mentace akce „Rekonstrukce Masavyhlášení nejúspěšnějších sportov- vání dílčích úseků jednotné kanali- rykova náměstí v Kojetíně“ s nabídkoců za rok 2012 a 2013 Jiřího Šírka, zace pro veřejnou potřebu ve měs- vou cenou do 860 000 Kč bez DPH,
členy Komise pro vyhlášení nejú- tě Kojetíně mezi Městem Kojetínem - schválila Pravidla pro postup
spěšnějších sportovců za rok 2012 a Vodovody a kanalizacemi Přerov, Města Kojetína při nálezech věcí
a zvířat,
a 2013, Rudolfa Pavlíčka, Miloslava a. s.,
Oulehlu, Zdeňka Nováka a Michae- - vzala na vědomí informace - vzala na vědomí Výroční zprávu
o postupu prací při tvorbě nového o poskytování informací Městem
lu Daňkovou,
Kojetínem za rok 2013, dle zákona
- schválila zřízeným příspěvkovým Územního plánu Kojetína,
organizacím jejich účetní odpisové - schválila uzavření dodatku č. 6 ke č. 106/1999 Sb., o svobodném příplány na rok 2014 v celkové výši Smlouvě o závazku veřejné služby stupu k informacím,
na úhradu ztráty ostatní dopravní ob- - schválila plány činnosti komisí rady
373.445 Kč,
- schválila uzavření Dodatku služnosti ve veřejné linkové dopravě do konce tohoto volebního období,
č. 3 ke Smlouvě o dodávce tepel- uzavřené mezi Městem Kojetínem a to: Komise pro otázky bydlení, Koné energie č. 02/2012 uzavřené dne a FTL - First Transport Lines, a. s., mise pro občanské záležitosti, Komi18. 1. 2012 mezi Technisem Koje- Prostějov za cenu 27 816 Kč pro ob- se školství a kultury, Komise pro komunitní plánování sociálních služeb
tín, spol. s r. o. a Městem Kojetínem dobí od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014,
s účinností od 1. 1. 2014, který snižuje - schválila výběr dodavatele, spo- a rodinu, Komise životního prostředí,
lečnost MORAVIA CONSULT Olo- - schválila uzavření Dohody mezi
cenu za dodaný GJ tepla,
- vzala na vědomí žádost o prominu- mouc, a. s., na zpracování projekto- Městem Kojetínem a Základní školou
tí nájemného za rok 2013 Českého vé dokumentace akce „Rekonstruk- náměstí Míru Kojetín na realizaci prozahrádkářského svazu, ZO Kojetín, ce Masarykova náměstí v Kojetíně“, jektu EURONET 50/50 max pro šetz důvodu zatopení některých zahrad, který byl doporučen hodnotící komi- ření energie pro vytápění, teplé vody
- souhlasila se snížením nájemné- sí na základě výsledku posouzení a elektrické energie v objektu školy.

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na 24. zasedání konaném dne 28. ledna 2014
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- schválilo rozpočtové opatření v katastrálním území Kojetín, ných Městem Kojetínem, v roce
č. 1/2014, které obsahuje:
z vlastnictví České republiky do 2013,
- nové výdaje ve výši 22.811 tis. Kč vlastnictví Města Kojetína ve výši - vzalo na vědomí zprávu o reali- financování ve výši 22.811 tis. Kč. 7.700 Kč,
zaci investičních akcí v roce 2013
Jedná se o použití přebytku hos- - schválilo uzavření smlouvy a o přípravě investičních akcí na
podaření z roku 2013 na investiční o bezúplatném převodu budov rok 2014,
akce v letošním roce,
a pozemků bývalého SOU staveb- - schválilo zprávu o realizaci opat- schválilo prodej pozemku ního, včetně vnitřního vybavení, vše ření 2. komunitního plánu sociálp. č. 65/5, ostatní plocha - jiná plo- z vlastnictví Olomouckého kraje do ních služeb ve městě Kojetíně na
cha o výměře 783 m2, který je ve vlastnictví města Kojetína. Nabyva- období let 2012 - 2016,
vlastnictví Města Kojetína, v katast- tel uhradí veškeré náklady spoje- - schválilo plány činnosti výborů
rálním území Uhřičice a obci Uhřiči- né s převodem vlastnického práva zastupitelstva na rok 2014 - do konce, za kupní cenu 100.000 Kč a za a správní poplatek k návrhu na ce volebního období: finančního,
podmínky úhrady veškerých nákla- vklad vlastnického práva do katast- kontrolního, osadního výboru Kovaru nemovitostí,
lovice a osadního výboru Popůvky,
dů s převodem spojených,
- schválilo převod pozemku - vzalo na vědomí Zprávu o čin- - vzalo na vědomí Zprávu o činp. č. 609/21, ostatní plocha - zeleň nosti Městské policie Kojetín a sta- nosti mikroregionu Střední Haná za
o výměře 153 m2 a p. č. 609/22, vu veřejného pořádku za rok 2013, rok 2013,
ostatní plocha - zeleň o výměře 138 - vzalo na vědomí Zprávu o situaci - schválilo změnu stanov mikrorem2, vše v katastrálním území Koje- v oblasti veřejného pořádku a vnitřní gionu Střední Haná: článek 6, bod 1.
tín, z vlastnictví fyzických osob do bezpečnosti na území města Koje- - Příspěvky jsou stanoveny ve výši
vlastnictví Města Kojetína za kupní tína a činnosti Obvodního oddělení 30 Kč na obyvatele trvale přihláPolicie ČR Kojetín za rok 2013,
šeného v obci k 1. 1. daného roku
cenu 100 Kč/m2,
- schválilo kupní cenu pozemku - vzalo na vědomí informaci o čin- a článek 7, bod 6 - Účetní závěrku
p. č. 199/9, ostatní plocha - mani- nosti Jednotek sboru dobrovolných Svazku obcí mikroregionu Střední
pulační plocha, o výměře 77 m2, hasičů Kojetín Popůvky, zřizova- Haná schvaluje valná hromada.

4

2/14

Kojetínský zpravodaj

Informace pro občany
Výzva k předkládání
návrhů na vyhlášení
nejúspěšnějších
sportovců a osobností
v oblasti sportu
města Kojetína
za rok 2012 a 2013
Vážení sportovní přátelé,
Město Kojetín bude již tradičně v oblasti sportu vyhlašovat úspěšné sportovce, tentokrát za roky 2012 a 2013.

Sběr šatstva
Každý z nás ročně vyprodukuje
zhruba 15 kg starého šatstva. Toto
množství v současnosti končí jako
směsný odpad. Težko se pro něj
hledá jeho další využití. Jako zatím
jedinou, ekonomicky a ekologicky
schůdnou cestou se jeví strategie,
která tyto oděvy vrací zpět lidem
pro opětovné použití. A to v míře
maximální. Jak u nás doma tak
i v zahraničí
naše společnost REVENGE, a. s. rozmísťuje kontejnery na sběr
obuvi a textilu.
Náš hlavní cíl
je ekologicky
zhodnotit tento druh suroviny a tím účinně
snížit množství směsného

Vyhlašování se řídí Zásadami pro
vyhlašování nejúspěšnějších sportovců a osobností v oblasti sportu
našeho města, schválenými Radou
Města Kojetína. Plné znění těchto
zásad, včetně formulářů nominací
pro jednotlivé kategorie, je zveřejněno na www.kojetin.cz
Takže neváhejte a do 28. února
2014 nominujte své kamarády, spolužáky, trenéry a spoluhráče z různých sportovních klubů a odvětví.
Komise pro vyhlášení
nejúspěšnějších sportovců
za rok 2012 a 2013

Sáčky
na psí exkrementy

komunálního odpadu v řádu mnoha
procent. Společnost REVENGE
a. s. touto službou tak nabízí cestu dobrovolné spolupráce každému
občanovi, jak se podílet na snižování dopadového znečištění našeho
okolí a to bez dodatečných finančních požadavků na veřejné rozpočty. Není již nutné tento druh materiálu spalovat ve spalovnách nebo ho
ukládat na skládkách. Odevzdáním
Vašeho nepotřebného oblečení do
sběrných kontejnerů dáváte svému
šatstvu druhý život.
Každý den se v našem moderním,
třídícím závodě v Boskovicích zabývá sto lidí v trvalém pracovním
poměru tříděním a zpracováním
šatstva i bot. Zpracujeme pět set až
šest set tun měsíčně. Z této hromady se podaří část oblečení zachránit, tak aby mohla posloužit svému
původnímu účelu, část se zpracuje
pro průmyslové využití. Poměrně
malý zbytek je zatím odpad, který
se energeticky zhodnocuje. Přirozenou součástí je i využívání části

oděvů v neziskových projektech se
společnostmi jako jsou ADRA, SOS
TEXTIL OLOMOUC, ČČK a další.
Do kontejneru patří: veškeré oděvy,
boty, hračky (měkké, tvrdé), kabelky, bytový textil, prostěradla, přikrývky, povlečení atd.
Do kontejneru nepatří: mokré, plesnivé a znečištěné věci zeminou
a ropnými látkami a průmyslové
ústřižky látek.
Vložením vašeho šatstva do té
správné bedny jste právě vykonali
další krok na cestě správným směrem.

Sbírka
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. června 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 Fakultní nemocnici
v Olomouci.
Další sběrná místa naleznete na
www.sancecz.org
Vladimíra Štáblová

Dovolujeme si vám oznámit, že v letošním roce budeme vydávat všem
poplatníkům, na které se vztahuje
místní poplatek ze psů ve výši 1.500
Kč, sáčky na psí exkrementy.
Sáčky jsou k dispozici na Městském
úřadě v Kojetíně, na finančním odboru, v kanceláři č. 112 a budou
vám předány následně po provedení úhrady místního poplatku.
Jiřina Látalová

Společnost REVENGE a. s.,
váš partner pro 21. století

Co vše
MŮŽETE OBDRŽET
PROSTŘEDNICTVÍM
SLUŽBY Czech POINT
na MěÚ v Kojetíně:
- výpis z rejstříku trestů,
- výpis z katastru nemovitostí,
- výpis z obchodního rejstříku,
- výpis z živnostenského rejstříku,
- výpis z bodovacího systému
řidičů,
- informační systém o veřejných
zakázkách,
- informační systém odpadového
hospodářství.
Matrika MěÚ Kojetín
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Valentýnská anketa
V souvislosti s blížícím se svátkem svatého Valentýna (14. února)
položily studentky Gymnázia Kojetín následující otázky:
1. Považujete tento den za svátek nebo za obyčejný den?
2. Máte nějaký speciální program? Jaký?
3. Co dáváte svému partnerovi k Valentýnu?
Michaela Borovičková
1. Normální den,
který však trávím
s přítelem.
2. Budu se svým
přítelem doma.
3. Dám mu náramek.
Kateřina Paráková
1. Já to beru jako
normální den. Nebo
spíš jsem tento den
ještě nestihla s mým
přítelem
oslavit,
protože jsme spolu
krátce.
2. Nejspíš půjdeme na nějaký výlet
nebo na večeři.
3. Dárek si ještě budu muset
rozmyslet, protože ještě opravdu
nevím, co mu dát.

Zuzana Kebzová
1. Beru to jako běžný
den
a
většinou
slavím jako den lásky
1. květen.
2. Je strašná zima
a
navíc
jsou
restaurace přeplněné,
takže ne.
3. V současné době nemám
partnera.

David Dvořák
1.
Tento
den
považuji za normální
den, nedělám nic
speciálního.
2.
Obvykle
jím
čokoládu a brečím,
že jsem sám. Teď
mám však přítelkyni, takže se moje
rutina trochu změní.
3. Ještě nevím, co jí dám

Jakub Zakravač
1. Valentýn je pro
mě zvláštní svátek,
který trávím se svou
přítelkyní.
2. Nejspíš ji vezmu
do restaurace.
3. Koupím jí květinu.

Alexandra Hájková
1. Beru to jako
obvyklý den.
2.
Nijak
zvlášť
neoslavuji.
3. Dáváme si jen
symbolické dárky.
Anketu připravily Julie Sedlářová
a Nikola Soušková

Došlo do redakce
Děti dětem
V prosinci, v čase Vánoc a dárků,
se nejmenší členové Sboru dobrovolných hasičů Kojetín rozhodli
uspořádat sbírku, kterou pojme-
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novali „Děti - dětem“, která byla
určena pro děti z kroměřížského
Klokánku. Tak se děti vzdaly hraček, aby udělaly radost jiným dětem. Sbírka probíhala od konce
listopadu až do 21. prosince 2013.
Díky našim nejmladším členům,
ale také ostatním, kteří se dočetli o sbírce na internetu a z plakátů roznesených po Kojetíně, jsme
nasbírali spoustu krásných hraček
i oblečení.
Den „D“ nastal 21. prosince 2013,
kdy se členové SDH Kojetín
a SDH Oplocany rozjeli do Kroměříže za dětmi, které na ně už čekaly.
Po příjezdu jim děti s nadšením ukazovaly své pokojíčky a nazdobené

vánoční stromečky. „Tety“, jak tamní děti oslovují pečovatelky, které se
o ně starají dvacet čtyři hodin denně, jim objasnily, jak to u nich chodí
a seznámily je s některými životními příběhy těchto „odložených“
dětí. Členové SDH předvedli ukázku nové cisterny. Nejmenší holčičce v Klokánku není ještě ani rok
a nejstarší slečně je patnáct let.
V rámci možností jsou v Klokánku
všechny děti moc spokojené.
Před odjezdem hasiči rozdali dětem dárky a za odměnu dostali od
dětí kalendáře klokánků.
Všichni odjížděli s krásným pocitem, že udělali velkou radost dětem a potěšili jejich srdíčka.
Za sbírku hraček patří velké poděkování
Denisce
Partykové,
Kačence Kameníkové, Kristýnce
Navrátilové, Staňce Večerkové,
Aleně Hruškové, Ivě Charuzové
a rodině Havlíčkové z Kojetína, dále
Janě Vašicové z Vlkoše, Jindřišce
Ševčíkové z Citova a SDH Kojetín
a Oplocany. Děkujeme.
SDH Kojetín
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Ze zápisků kronikáře města Kojetína
Lednové počasí
Mnohého z nás napadne při zpětném pohledu na první dvě dekády
měsíce ledna 2014 upravený citát
klasika: „Tento způsob ledna (léta)
zdá se mi poněkud nešťastným…“
(Vladislav Vančura, Rozmarné léto).
Opravdu, první dvě lednové dekády
byly poněkud zvláštní. Průměrná
odpolední teplota +4,1°C, průměrná ranní teplota +1,5°C, průměrná
večerní teplota +1,6°C (vše měřeno
v Kojetíně). Za uplynulých jedenadvacet dnů bylo osm dnů se slunečním svitem (jasno, polojasno,
oblačno) a třináct dnů bylo při zatažené obloze. K nejteplejším dnům
můžeme řadit 6. leden 2014 a 19.
leden 2014, kdy bylo slunečno a
ráno byly +4°C, odpoledne +10°C
a večerní teplota byla +6°C. První sníh se letos objevil až v úterý
21. ledna 2014 večer, kdy déšť se

Fotografie
stará sedmdesát let
Mnoho důvodů vzpomínat měli
v roce 2013 hoši z Havlíčkovy
a Tyršovy ulice, kteří od útlého mládí měli své shromaždiště zvané „Eldorádo“ v prostoru „Za humnama“,
tj. za dnešní sokolskou zahradou.
Rodiče úpěli: „…zase só za stodolama“! Příběhů zde prožitých bylo
bezpočet, ale to by byla samostatná
kapitola.
Nejvíc vzpomínáme na společné
výlety do okolní přírody podél řeky
Moravy, do lesů chropyňských, kojetínských, uhřičických, lobodických,
troubeckých a tovačovských. Bylo
nám deset let, kdy jsme poprvé vy-

sněhem přešel v drobné sněžení
a sněhový poprašek se držel při teplotě pod nulou také ve středu 22. ledna 2014. Třetí lednová dekáda 2014
(do 26. ledna) byla mrazivá. Teploty
se postupně snižovaly na -6°C až
-13°C ráno, odpolední -4 až -9°C
a večerní až -12°C. Pro porovnání se podívejme jaké bylo počasí
v lednu 2013 a 2012.
Leden v roce 2013 začal jasným
dnem, ráno byly -2°C, v poledne
-1°C, na slunci však +8°C. Mezi
chladné dny v tomto měsíci patří
triáda 13. - 15. ledna, kdy ráno bylo
-6°C, ve dne byly -4°C, dále pak
to bylo období od 23. do 28. ledna
2013, kdy ranní teploty se držely
v rozmezí -6°C až -8°C, odpolední -5°C až -8°C a večerní -5°C až
-10°C. Nejchladnějším dnem měsíce ledna 2013 byla sobota 26. ledna, kdy ráno bylo -9°C, odpoledne
-6°C a večer -10°C. V noci na 27.
ledna 2013 klesla teplota na -14°C.

V měsíci lednu 2013 bylo jen šest
jasných dnů, osmnáct dnů při zatažené obloze, čtyři dny byla ledovka
a devět dnů sněžilo.
Rok 2012 začal zataženou oblohou,
mrholením a slabým deštěm. Při přechodu roku 2011 do roku 2012 byla
teplota -2°C, ráno -4°C, ale přes den
teploměr vystoupal na nulu. První
lednová dekáda roku 2012 proběhla při zatažené obloze, teploty ráno
+6°C, s občasným deštěm. Také ve
druhé dekádě byla obloha zatažená,
teploty však kolísaly kolem nuly. Občas se také objevil déšť se sněhem.
V závěru měsíce ledna (od 27. do
31. ledna) při jasné obloze začaly
teploty klesat, z počátku na -2°C ve
dne, na -7°C večer až na -15°C 31.
ledna 2012 ráno. Mrazivé dny se
udržely také začátkem února 2012.
A na závěr? Doufejme, že se vyplní předpovědi meteorologů, že sníh
vydrží do začátku února a že ještě
připadne.
řez

razili, jak se tehdy říkalo „na sobotu“, pěšky, vždy po poledni, protože
dopoledne byla ještě škola. Vraceli
jsme se v neděli večer v dohasínající
záři zapadajícího slunce.
Jen jednou se nám však podařilo zachytit jeden z prvních pobytů na objektiv fotoaparátu. Bylo to 24. července 1943, tedy před sedmdesáti lety,
kdy se na Břehuli u Lobodic stavěla
učňovská chata pod vedením stolaře
Ctibora Veselého a my jsme se snažili při tom celý týden pomáhat. Snímek zachycuje přestávku mezi prací
a na něm celou řadu lidiček nejrůznějšího věku. Mnozí již nejsou mezi
námi, o to je záběr cennější.
Bylo naší povinností, abychom se
pokusili identifikovat jednotlivé osoby, takže zde je jejich výčet: Nejprve

sedící na kajaku s plechovou palubou jménem „Žralok“ (bylo vyloučeno jej prošlápnout nebo prosednout):
Antonín Babiánek, František Vysloužil, Gustav Vožda, Luděk Vašíček,
Josef Hrabal, Vladimír Jemelík. Stojící: Jaroslav Hruška (jeho bratr Josef Hruška nebyl přítomen), Zdeněk
Švarc, pan Ctibor Veselý, Zdeněk
Halíř, Liška, Nikodém, paní Halířová.
Chatu je vidět v pozadí za písčinou.
Fotografoval Zdeněk Halíř starší.
Léta plynula, všichni jsme se rozběhli do světa. Protože jsme byli ze stejného konce města, tak jsme se vídali
a nemohli zapomenout. Později v dospělosti jsme dali dohromady ty, kteří
z nás ještě žili, byli v blízkosti a byli
schopni konat „pamětní túry“. Po padesátce však již pouze na bicyklech.
Sraz býval na konci Havlíčkovy ulice
a na plynárenském mostě u Lobodic.
Až do roku 2013 jsme několikrát do
roka vyráželi do míst námi nejoblíbenějších.
Od roku 1973 nás bylo již jen sedm
a nyní už jsme jen čtyři. Přejeme
všem generacím, aby prožily stejně
krásné chvíle jako náš neregistrovaný klukovsko - stařecký spolek.
Antonín Babiánek,
Vladimír Jemelík,
Luďa Vašíček a Gustav Vožda
(všichni přes osmdesát)
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Školní jídelna Kojetín informuje
Výsledky ankety
pro rodiče
Na podzim loňského roku proběhla
anketa pro rodiče, která byla zaměřena především na spokojenost
či nespokojenost rodičů se stravováním jejich dětí ve školní jídelně.
Takřka 100% rodičů je se stravou
spokojena. Některé dotazy, týkající
se námitek k organizaci, či kvalitě
jídel, uvádím a zároveň na ně odpovídám:
„Nelíbí se nám, že v jednu dobu
je příliš hodně strávníků, hodně
dlouhá řada - lépe rozvrhnout
čas.“
Není v našich silách lépe rozvrhnout čas. Doba, kdy strávníci chodí
na oběd, je dána školním rozvrhem
jednotlivých škol. Pokud většina
tříd končí ve stejnou dobu, nelze
zabránit tomu, aby se netvořila tzv.
řada. Výdej obědů je zorganizován
tak, aby byl výdej co nejrychlejší
a řada brzy pominula. Je to otázka
cca deset minut. Rozhodně se tvoří
řady menší, než tomu bylo v minulosti. Taková podobná situace je ve
všech školních jídelnách.
„Chtělo by to ovlivňovat kvalitu
jídla, vařit masový vývar pravý.“
U nás neexistuje žádný masový vývar „nepravý“. Vývar vaříme pouze
z čistého masa, nepoužíváme ani
kosti ani žádné náhražky! Vaříme
ze zaručeně kvalitních surovin pod
přísnými hygienickými normami.
U nás máte jistotu, že vaše děti nedostanou na talíř pokrmy z nekvalitních surovin, či nevhodným technologickým způsobem upravované.
Naší předností je zdravá, pestrá
a vyvážená strava.
„Škoda, že děti na prvním stupni
nemají volbu výběru jídel.“
Jídelníčky jsou sestavovány tak,
aby na tzv. jedničku byla jídla,
která obsahují všechny potřebné
látky pro zdravý vývoj vašich dětí.
Všechny suroviny, ze kterých vaříme, jsou zařazovány do tzv. spotřebního koše, který vyhodnocuje
množství masa, ryb, mléka, mléčných výrobků, luštěnin, ovoce, zeleniny, cukrů a tuků. Naší povinnos-
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Možnost rozvážky
obědů

tí je tento spotřební koš naplňovat
v souladu s vyhláškou č. 107/2005
Sb. o školním stravování, ve znění
pozdějších předpisů. Výše uvedené
je důvodem toho, proč mladší žáci
nemají možnost výběru ze dvou
jídel. Tím je zaručen vyvážený přísun potravin, který má vliv na jejich
zdravý vývoj. Celostátně není výběr
jídel v této kategorii doporučován.

Nabízíme rozvoz obědů až domů
za poplatek 10 Kč. Podmínkou jsou
vlastní jídlonosiče. Váš zájem o dovoz nahlaste telefonicky, e-mailem,
či osobně ve školní jídelně (kontakty viz níže).

Nabídka
cateringových služeb

„Stravování dětí do 4. třídy v přízemí, jak dříve za Marty Mikundové“.
Stravování dětí do 4. tříd bylo přesunuto z přízemí do prvního patra
z důvodu již nevyhovující kapacity
tzv. malé jídelny v přízemí. Počet
těchto strávníků stoupá a děti čekaly před jídelnou, než se uvolní
místo. V malém prostoru byl hluk
a stolování se tak stalo nekulturním.
V současné době, kdy přijde ve
stejnou dobu cca padesát dětí školní družiny, by stravování v přízemí
bylo nereálné. Díky dobré organizaci a spolupráci s vychovatelkami
školních družin, se nejmladší strávníci s žáky, kteří končí vyučování,
takřka nepotkají.

Máme již bohaté zkušenosti se zajišťování cateringových služeb. Zajistíme vám občerstvení na rodinné
oslavy, podnikové akce, společenské a jiné akce. Studenou kuchyni,
slavnostní obědy či večeře, moučníky, ovoce, saláty vám podáme
buď v našich prostorách, nebo je
lze odvést domů. Nápoje dle dohody mohou být součástí cateringové
služby, nebo si je můžete zajistit
sami. Fotografie našich výrobků
najdete na stránkách
http://www.kojetin.cz/sj/

Kontakty
Možnosti přihlášky a odhlášky stravy: telefonicky na čísle 581 762 542,
e-mailem stravenky@sj.kojetin.cz
Objednávky, dotazy, náměty, připomínky: telefonicky, 581 701 059,
e-mail: reditelka@sj.kojetin.cz
či osobně.
Hana Rohová

A na závěr vzkaz od rodičů:
„Přeji pevné nervy, hodně trpělivosti a radosti z vykonané práce.
Vřelý úsměv je skoro jako předkrm.“
Děkuji všem rodičům za jejich spolupráci, názory a náměty.

Chovatelé z Kojetína a okolí
zvou širokou veřejnost na

tradiční prodejní
výstavu holubů, králíků
a drůbeže
obohacenou o malou expozici
exotického ptactva

Koná se v chovatelském areálu
v ulici Podvalí ve dnech
22. - 23. února 2014
Otevírací doba:
sobota: od 7 do 16 hodin
neděle: od 7 do 11 hodin
Občerstvení zajištěno
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Mateřská škola Kojetín
Leden v Mateřské škole
Kojetín
Jako mávnutím kouzelného proutku jsme se 31. prosince o půlnoci
přehoupli do nového kalendářního
roku 2014.
Začátkem ledna po návratu z prázdnin za námi přijel herec z Olomouce
s pohádkovým představením „Jak
Karlík zachránil babičku“. Také
jsme v obou mateřských školách
přivítali „Kašpárka“s maňáskovou
pohádkou, kterou zahrály dětem
učitelky.

Od středy 8. ledna 2014 některé děti ze třídy „Rybiček“, „Žabiček“, „Pastelek“ a „Sluníček“
zahájily jedenkrát týdně saunování spojené s relaxačním
a dechovým cvičením v rehabilitačním centru na poliklinice. Děti
jsou rozděleny do dvou skupin,
jedna pod vedením fyzioterapeuta
provádí relaxační cvičení, druhá využívá prostory sauny, kde pod dohledem své učitelky mají možnost

Hledám ke koupi
rodinný dům se
zahradou v Kojetíně
nebo v blízkém okolí
ve směru na Otrokovice.
Telefon:
606 321 101

English Corner

saunování a relaxace. Tento program potrvá do konce března.
Leden v mateřské škole je pro naše

nejstarší předškoláky vždy přelomový měsíc. Průběžně se připravují a chystají k zápisu do prvních
tříd v základních školách. Ten letošní se uskuteční ve dnech 7. a 8.
února 2014. Proto i my zařazujeme činnosti související s přípravou
k zápisu. Věříme, že pro většinu
dětí bude vstup do školy co možná
nejméně problémový. Snažíme se
v této věci spolupracovat s rodiči,
případně doporučujeme v případě
školní nezralosti vyžití pedagogicko
psychologického poradenství.
Jsou za námi nezvykle teplé lednové dny. Děti ze třídy „Pastelek“ využily počasí a s batůžky na zádech
plnými dobrého krmení pro zvířátka
si vyšly za město do polí ke krmelci,
kde vysypaly dobroty, aby zvířátka
netrpěla hlady.
A co nás čeká v únoru? Těšíme
se na další divadélko a hlavně na
konec února, kdy pro děti chystáme v obou mateřských školách již
tradiční karneval, jelikož se blíží
masopust, který je obdobím bláznivých maškar a radovánek. Přesto si
ale společně s dětmi přejeme, aby
byla zima štědřejší a dopřála nám
alespoň trochu sněhu a s ním spojené zimní radovánky jak na kopci
za mateřskou školou, tak na školní
zahradě.
vedení MŠ

Prodám pěkný slunný
byt Chropyni

Byt je situován jako 3+1 a nachází
se v Chropyni na Moravské ulici.
Byt je s balkonem ve třetím
poschodí a je volný k nastěhování.

Cena dohodou!
Zájemci volejte na tel:
724 405 908

On February 14th many people in the USA will celebrate Valentine’s day. It isn’t a day off
from work, but many people try
to spend extra time with their
spouse, partner or boyfriend/
girlfriend. It is typical for men
to buy chocolates and roses for
their women and then they Exchange Valentines (greeting
cards). The restaurants on Valentine’s Day are also completely full. The holiday is a Christian holiday which started with
the Catholic Church in the 15th
century. There is a legend that
a priest named Valentine performed secret weddings for believers during the Roman empire.
He was caught and put to death, but before he died he wrote
a letter to a young woman and
signed it “your Valentine.” It was
the first love letter that would later become today’s Valentines.
Exchanging Valentines became
popular in England around the
18th century. The first ones were
handwritten, but that soon gave
way to factory produced Valentines. Approximately 150 million
Valentines are exchanged every
year in the USA. My wife and
I usually exchange handwritten
Valentines and if possible we go
to a restaurant for supper. Even
if you don’t celebrate Valentine’s
Day, I wish you a good relationship with the people most important to you.
spouse (spaus)
- manžel / manželka
exchange (iks’ t∫eind3) - vyměnit
greeting card (gri:tIŋ ka:d) - přání
completely (kəm’pli:tli) - úplně
Christian holiday (kristjən holədei)
- křesťanský svátek
Catholic Church (kaeθəlik t∫e:t∫)
		
- katolická církev
wedding (wedIŋ) - svatba
believers (bi’li:vəz) - věřící
give way to (giv wei tu)
		
- ustoupit před
relationship (ri’lei∫n∫ip) - vztah
Jay Davis
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83
pořádá

ve dnech 6. a 7. února 2014

zápis dětí
do prvních tříd
Zápis se koná v 1. poschodí školy
(učebny č. 112 a č. 113)

- čtvrtek 6. února 2014
od 15 do 17 hodin
- pátek 7. února 2014
od 15 do 17 hodin
Do 1. ročníku se zapisují děti, které do 31. srpna 2014
dovrší 6. rok věku.
Výjimečně mohou být zapsány i děti mladší,
nebo může být vyřízen odklad školní docházky.

POJedete
lyžovat?
Potřebujete
půjčit lyžařskou
nebo
snowboardovou
výstroj?
SRPŠ
při Základní škole Kojetín,
náměstí Míru 83
půjčuje lyžařskou
i snowboardovou výstroj
všem zájemcům.

K zápisu přijdou rodiče s dítětem a přinesou s sebou rodný list dítěte
a občanský průkaz jednoho z rodičů.

Cena za komplet
je od 50 do 80 Kč za den.

Těší se na vás kolektiv pracovníků ZŠ Kojetín, náměstí Míru 83

Bližší informace získáte
na telefonním čísle:
731 483 561

Podrobnější informace o naší škole a o možnostech rodičů
při výběru školy vám rádi poskytneme osobně
nebo na telefonním čísle 581 762 036.
Rudolf Pavlíček, ředitel školy

nebo webu školy:
www.zskojetin.cz

Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
Návštěva Prahy
Pro tradiční výlet do Prahy jsme
letos vybrali termín 12. prosince
2013. Zúčastnili se ho žáci druhého stupně. Lákala nás nejen předvánoční atmosféra metropole, ale
i možnost navštívit zajímavou výstavu s názvem „Peníze“, která je
umístěna v nové budově Národního
muzea na Vinohradské třídě.
Výstava seznamuje návštěvníky se
světem peněz v širších kulturních
souvislostech. Kromě historie platidel jsou poučné i dějiny podnikání
a zaměstnanecké práce. Seznámili
se s fungováním banky a burzy. Zajímavý byl také vliv peněz na umění, životní styl, či lidskou morálku.
Každý návštěvník si mohl potěžkat
ostře sledovanou zlatou cihlu v hodnotě přibližně 10 milionů korun. Ne
všem se ji však podařilo nadzved-
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nout. Zlatá cihla nebyla jediným lákadlem této výstavy, přesvědčte se
však sami. Tuto možnost máte až
do července 2014.
Z muzea jsme vyrazili přes Václavské náměstí na Karlův most. Mezitím jsme se zastavili u Národního
divadla, kde se žáci dozvěděli něco
z historie této kulturní památky. Vyhlídka z Karlova mostu nebyla ideální kvůli inverzi. Když jsme dorazili
na Staroměstské náměstí, zrovna
odbíjel orloj, takže jsme jej mohli
obdivovat v celé kráse. Výlet jsme
zakončili návštěvou vánočních trhů
na Staroměstském a Václavském
náměstí, jejichž atmosféru dokreslovaly rozsvícené vánoční stromy
s betlémy.
Cesta zpět byla obzvlášť rychlá,
jelikož jsme se svezli Pendolinem.
Všichni zúčastnění byli spokojení
a již se těšíme na další výlet do Prahy, která má vždy co nabídnout.

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
Beseda studentů
gymnázia
s europoslankyní
Olgou Sehnalovou
Dne 22. listopadu 2013 se v sále
Vzdělávacího a informačního centra
konala beseda studentů Gymnázia
Kojetín s europoslankyní Olgou Sehnalovou, která je v Evropském parlamentu členkou Výboru pro dopravu
a cestovní ruch a Výboru pro vnitřní
trh a ochranu spotřebitele.
Studenti kladli zvídavé dotazy, jako
například jaké je postavení České republiky v Evropské unii nebo jak vypadá „obyčejný“ den europoslance.
Dotkli se i konkrétních témat jako je
ochrana spotřebitele v oblasti finančních produktů a potravin nebo tolik
problematických předváděcích akcí,
proti kterým se právě host besedy

The Best Day
aneb Vánoční akademie
2013 opět „nej“
Každý kalendářní rok končíme
v dobré náladě a společně. Už samotný poslední den před vánočními
svátky je výjimečný a připravený
program tuto jedinečnou atmosféru vždy umocní. Také 20. prosince
2013 tomu nebylo jinak. Zpívalo
se, tancovalo, hodnotilo, oceňovalo
a improvizovalo. Těžko lze vyjmenovat vše, co se během celého dopoledne odehrálo a kdo se na programu podílel, protože bychom museli
vyjmenovat asi všechny zúčastně-

snaží aktivně bojovat. „Nejsme jedinou zemí, která má problémy s předváděcími akcemi. Tento nešvar postihuje hlavně země bývalého východního bloku a na Západě se s ním
skoro nesetkáme. Situace se zlepšila
po natočení filmu Šmejdi, který jsem
promítla kolegům v Evropském parlamentu,“ vysvětluje poslankyně.
Zároveň nám prozradila, jak funguje Evropský parlament, kdo jsou to
zpravodajové nebo evropští lobbisté.
Všichni studenti gymnázia byli s besedou spokojeni a těší se na další se-

tkání s Olgou Sehnalovou, která slíbila, že pomůže gymnáziu v získávání
zahraničních partnerů: „Spolupráce
se školami v zahraničí je v dnešní
době téměř nutností, a proto bych
gymnáziu do budoucna ráda pomohla získat zahraniční partnery, zejména z okolních zemí Evropské unie“,
dodala nakonec, a tím jistě potěšila
přítomné žáky gymnázia, pedagogy
i vedení školy.

né, a tak zmíníme jen některá výrazná vystoupení. Protože znělo hodně
hudby, dalo by se také mluvit spíše
než o akademii třeba o vánočním
koncertu. Ten byl zahájen komorním
sborem Prima nota a z jeho programu lze zmínit třeba píseň „What
a Wonderful World“ od L. Armstronga a v současné době populární hit
od L. Vondráčkové „Kdy vzlétnu já“.
S hudbou jsme se vznášeli i dále.
„Na roztrhání“ byla tentokrát Aneta
Dostalíková ze sekundy. Nejdříve
hrála na klavír sólově melodii z filmu
Forrest Gump a potom třikrát doprovázela další větší hudební tělesa
- dvě třídy a jeden komorní soubor
z primy. Už tady jsou totiž šikovní
muzikanti, jako je Klára Vybíralová, Helena Houšťová a Nicola Dřímalová. Posledně jmenovaná ještě
jednou zahrála s Nikol Pechovou
z kvinty působivou keltskou píseň
v úpravě pro flétnu a kytaru.
Aby byl program zajímavý nejen na

poslech, ale i na podívání, byl proložen tancem. Už z loňska známý Josef Haldina předvedl se svou hostující taneční partnerkou Monikou Kolajovou ze Zlína tři latinskoamerické
tance na standardně vysoké úrovni.
Oživením bylo vystoupení Honzy
Krčmaře s lasem a dále pak taneční
improvizace dobrovolníků z publika
pod vedením Evy Kristýnové a Terezy Mlýnkové. Tanec Cha-Cha Slide
se při troše snahy může povést každému a nějaká ta chyba se v tanečním víru ztratí. Pietně pak na závěr
první části vyznělo připomenutí loňské tragické události - ztráty spolužačky. Letošní maturanti - nejen její
spolužáci - na ni zavzpomínali písní

Jaroslav Křepelka
student 2. ročníku
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Gymnázium Kojetín
Erica Claptona „Tears in Heaven“ za
kytarového doprovodu Petra Vitíka.
První blok programu pak ve čtyřech
jazycích uzavřela „Tichá noc“.
Druhá část začala naopak hlasitě.
Muzikanti tří ročníků zazpívali dvě
písně, z nichž první byla populární
„Cesta“ od T. Kluse a R. Krajča, výrazně se do ní zapojil Vítek Strnadel
a celý vstup uzavřel téměř desetiminutovým sólem na bicí soupravu.
Po hudbě přišlo na řadu neodmyslitelné vyhodnocování soutěží a zazněla i hřejivá slova paní ředitelky

před zimními prázdninami. A pak už
následovala jen hudba. Nejdříve si
vychutnal svůj pobyt na pódiu Honza Tabara s Ivetou Rajchovou, pak
zazpívalo trio The Illusions z kvarty
ve složení Eliška Straková, Sabina
Neoralová a Tereza Štěpánková. Na
rytmický nástroj zvaný cajon (čteno kachon) je doprovodil Dominik
Kantor ze sexty. A úplný závěr patřil
příležitostné hudební sešlosti. Jako
host totiž vystoupila Lucie Matějčková, kterou doprovodil její táta na
kytaru, její bývalá spolužačka Katka

Trávníčková na baskytaru a Katčina
máma Věra Trávníčková na bicí. Vystoupení udělalo hudební tečku za
celým programem a píseň „The Best
Day - Nejlepší den“ byla příznačná
pro celé naše předvánoční setkání.
Na závěr je možno ještě dodat, že
celým programem nás provázely
studentky 3. ročníku Jana Okáčová a Marta Benová. Lukáš Galeta
z kvinty pořídil bohatou fotodokumentaci a některé snímky jsou součástí tohoto textu.
Miroslav Matějček

DDM Kojetín informuje
Hory 2014
Člověk míní, počasí mění. Letošní
zima, je prozatím na sníh skromná.
Určitě se ale ještě ukáže v plné síle
a budeme moci vyrazit za zimními
radovánkami.
Naplánované jednodenní lyžařské
zájezdy jsme přesunuli na termíny,
kdy budou lepší sněhové podmínky.
Cena jednoho zájezdu je 300 Kč
(v ceně je zahrnuta doprava, pojištění, pedagogický dozor, kvalifikovaní instruktoři lyžování a snowboardingu. Permanentka je za zvýhodněnou cenu 150 Kč.
* 31. 1. - 2. 2. 2014
Pololetky na horách
Kouty nad Desnou
Pololetní prázdniny jsou odměnou
za vysvědčení. V letošním roce je
pro děti takovou odměnou třídenní pobyt na horách v Koutech nad
Desnou s krásným ubytováním nedaleko skiareálu Kareš.
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15. - 22. 2. 2014
Týdenní lyžovačka
Kouty nad Desnou
Kouty nad Desnou jsou místem,
které je v zimě již takovou naší zá-

kladnou. 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, pětkrát
denně strava, instruktoři a pedagogický dozor, pojištění a odměny.
24. - 28. 2. 2014
Příměstský tábor
V době jarních prázdnin je připraven pro děti od 1. třídy týden plný
zábavy, tvoření a dobrodružství.
Připraveny jsou i výlety. Přihlášky
na DDM do 18. 2. 2014, počet míst
omezen.
27. 2. - 2. 3. 2014
Jarní prázdniny na horách
Na jarní prázdniny je připravena
čtyřdenní lyžovačka. Změnila se
nám pouze lokalita a opět vyrážíme
do Koutů nad Desnou. Sedačková
lanovka a zvýhodněná cena permanentky na čtyři dny je velkým lákadlem.
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 dopra-

va autobusem, ubytování, polopenze, instruktoři a pedagogický dozor
během výuky lyžování nebo snowboardingu).

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

Šťastná 8
Šťastná 8 je celoroční soutěž,
která je určena i pro rodiny
s dětmi, kdy všichni zúčastnění
plní během roku osm úkolů,
které jsou postupně
vyhlašovány.
Bližší informace o všech
aktivitách získáte na DDM
Kojetín, Svatopluka Čecha 586,
nebo na telefonu 581 762 498,
mobilu: 739 331 433
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DDM Kojetín informuje
Velká cena DDM Kojetín
O putovní pohár
ředitelky DDM Kojetín
Velká cena DDM je celoroční soutěž
pro žáky 2. stupně základních škol
Kojetína a odpovídajících ročníků
gymnázia, zaměřená na všestrannost a týmovou spolupráci třídních
kolektivů v duchu fair play.
Do Velké ceny DDM jsou zařazeny
soutěžní aktivity umělecké, vědomostní a sportovní.
Za umístění v jednotlivých soutě-

Zájmový kroužek
Doplňkománie
Zájmový kroužek „Doplňkománie“ byl otevřen v tomto školním
roce jako nový kroužek, hlavně
pro děvčata od čtvrté třídy. Cílem
je tvoření doplňků, které mohou
využívat pro sebe nebo obdarovat
a potěšit někoho blízkého. Od
konce září si dívky vlastnoručně

28. 6. - 5. 7. 2014
Cyprinus Carpio
- Rakvice
- pobytový tábor pro mladé rybáře
s platným rybářským lístkem
30. 6. - 4. 7. 2014
Příměstský tábor
- Kojetín
- týdenní soustředění pro roztleskávačky
7. 7. - 11. 7. 2014
Příměstský tábor
- Kojetín

žích jsou přidělovány třídním kolektivům body do celkového hodnocení Velké ceny DDM. Nejúspěšnější
třídní kolektiv bude ten, který díky
týmové spolupráci dosáhne nejvyššího počtu bodů a získá tak putovní pohár ředitelky DDM Kojetín.
Několik soutěží již v rámci Velké
ceny proběhlo a připravují se i další, nové. Průběžné pořadí se stále
mění, podle aktivity dětí v jednotlivých třídách. Věříme, že některé
kolektivy se ještě více vyburcují
a zapojí se do aktivit, které pro ně
připravujeme.
zhotovily např. náramky z „obyčejných“ knoflíků, náušnice, brože
z organzy nebo moosgummi, knoflíky z keramické hlíny nebo si ozdobily tašky. Vytvořily si podzimní dekorace, které využily při focení v rolích
modelek ve fotografickém ateliéru
na domečku. Společně se zapojily
do soutěže „skřítka podzimníčka“
a z přírodních materiálů jim vznikla
parádnice Erbeka.

Léto 2014
14. 7. - 18. 7. 2014
Příměstský tábor
- Kojetín
13. 7. - 26. 7. 2014
Pobytový tábor
- Nejdek u Bělotína
4. 8. - 8. 8. 2014
Příměstský tábor
- Kojetín
3. 8. - 8. 8. 2014
Příměstský tábor
- Kojetín

COOL HERNA
v měsíci únoru otevřena
mimo prázdnin:
pondělí: 16.30 - 18.00 hodin
úterý: 16.00 - 19.00 hodin
středa: 16.00 - 19.00 hodin
pátek: 15.00 - 17.00 hodin
Fotografie z akcí
naleznete na adrese:
http://ddm-kojetin.rajce.idnes.cz/
O vánočním posezení si děvčata
rozdala mezi sebou dárky a zároveň si připravila a zabalila vyrobené
knoflíky a tašky pro své nejmilejší.
V dalším pololetí nás čeká spoustu
zajímavého tvoření z různých materiálů a za použití různých výtvarných technik. Dívky určitě představí
svou tvorbu na nějaké blízké akci
a velmi rády mezi sebe přivítají
nové účastnice!

3. 8. - 8. 8. 2014
outdoorový tábor
- Kouty nad Desnou
9. 8. - 16. 8.2014
Pobytový taneční tábor
- Rovná
18. 8. - 22. 8. 2014
Příměstský tábor
- Kojetín
Bližší informace v příštích číslech
Kojetínského zpravodaje
a na našich webových stránkách
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Městská knihovna MěKS Kojetín informuje...
Pozvánka na únorové
akce

Jarní prázdniny
v knihovně

V únoru budou v knihovně uspořádány lekce informační výchovy pro
1. třídy základních škol, lekce informační výchovy pro 2. třídy
základních škol, dále pak akce
s názvem „Hádanky a luštěniny“,
která je určena pro školní družiny.
V tomto měsíci nadále probíhají lekce informační výchovy pro 3. třídy
základních škol.
-div-

Jarní prázdniny v knihovně je název
akce s rozšířenou půjčovní dobou,
internetem a soutěžemi v dětském
oddělení, která bude probíhat ve
dnech 24. - 26. února 2014.
V rámci akce bude probíhat také
dopolední půjčování v uvedených
dnech od 8 do 11.30 hodin, v odpoledních hodinách bude běžná půjčovní doba.
-div-

Na březen připravujeme:
Besedy s Adolfem Dudkem
- Beseda pro děti s oblíbeným
ilustrátorem
středa 12. března 2014
v 17.30 hodin
Trénink paměti
V rámci „Národního týdne
trénování paměti“
pořádáme tuto akci
s Lenkou Pazderovou

Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Zpravodaj
z Country bálu
Již devátý Country bál v Kojetíně
jste letos mohli navštívit již na úplném začátku plesové sezóny. Sotva
se příznivci country otřepali z oslav
příchodu nového roku a Tři králové
prošli městem, nastal sobotní večer
11. ledna 2014 a s ním tradiční bál
všech lidí, kteří mají rádi zábavu
a tanec.
O hudební doprovod se postarala
country a bluegrassová kapela
Telegraf z Uherského Hradiště.
Ve směsi tanečních melodií si
každý našel své a někteří doslova
protančili nebo “prolajnovali” celý
večer. Průvodcem bálu byli jako ob-

Dva ve středu
Velmi vyzrálý divadelní spolek
Zmatkaři Dobronín zavítal do našeho města v rámci divadelního předplatného ve středu 22. ledna 2014.
Uvedl dramaturgicky vynalézavou
hru současného britského autora
Jima Cartwrighta „Dva“ a kojetínský
divák byl nadšen.
Jim Cartwright se narodil ve Farnworthu v anglickém hrabství Lancashire. Jeho hry jsou nepřetržitě
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vykle tanečníci Lucky While, kteří
si připravili vystoupení s vlastní
country choreografií a mexickým lidovým tancem. Zážitek z tanečního
vystoupení byl umocněn krásnými
kostýmy. Kdo chtěl, měl možnost
zapojit se do společné výuky country tanců.
Abychom pouze netančili, nesmíme
zpomenout
vystoupení
bratrů
Krčmařových. Honza předvedl svoji
dovednost při práci s lasem a Libor
s bičem. Rány létaly jako blesky,
Libor s přesností chirurga sekal
bičem vše, na co dosáhl. Největší
problém byl s koštětem, které
nechtělo uklízet tu spoušť a raději
se schovalo pod stoly v předsálí.
V předsálí se také podávalo
občerstvení. O teplou večeři a pitný

režim všech účastníků se postarala
Hospůdka u Pedyho. Příznivci nejen
Tequily, citronu a soli byli spokojeni.
A ten kdo měl pocit, že mu něco chybí, utíkal se honem potěšit do pekla
za harmonikou Milana Zahradníka
z Bezměrova, se kterou si mohl
z plna hrdla zazpívat.
Myslím, že tato akce si našla své
publikum v Kojetíně a širokém
okolí. Je dobré mít možnost potkat se starými a novými známými
a společně prožít takto pěkný
večer.
A abych nezapomněl, díky všem
sponzorům a příznivcům, kteří se
postarali o pěkné ceny. Díky MěKS
Kojetín a Lucky While.

uváděny po celém světě, získaly
nespočet ocenění. Byly přeloženy
do třiceti jazyků. Inscenaci „Dva“
napsal v roce 1989, byla uvedena
v londýnském The Young Vic a autor za ni získal cenu deníku The
Manchester Evening News pro
nejlepší novou hru. Jim Cartwright
patří k nejnápaditějším současným
dramatikům. Jeho originální, netradiční dramatická struktura je bohatá
na fantazii, reálný, ale přitom poetický jazyk a především na skuteč-

nou výpověď o člověku. Hra Dva
se odehrávala během jednoho dne
v jakési hospodě na okraji města.

Lukáš Zítka
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Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Majitelé i hosté náleželi k typu lidí,
na kterých se tragicky podepsal
osud. Z dialogů a monologů byla
poskládána humorná i tragická podoba jejich života. Inscenace postupně odkrývala jemné mezilidské
vztahy mezi mužem a ženou, které
obsahovaly domácí násilí, touhu
zemřít, někoho vlastnit či dokázat
odpustit sám sobě. Nabídla také
hereckou příležitost v obsazení
pro dva hlavní představitele, kteří
si mohli zahrát nejen ústřední postavy Hostinského a Hostinské, ale

i všechny ostatní reálné návštěvníky hospody. Oběma hercům se výrazným a vyzrálým hereckým kumštem podařilo vyjádřit nejen osud
ústřední dvojice, ale současně
i vytvořit výrazné, typově i generačně odlišné postavy. K dramatické
proměně z role do role znamenitě
pomáhaly jednoduché kostýmy.
Nesporně skvělé komorní představení, které vygradovalo dramatickou scénou nešťastných manželů,
nenechalo diváka v klidu, přinutilo ho přemýšlet o vlastním životě

a položilo mu hlubokou otázku, kolik upřímnosti, pravdy i lži je v mezilidských vztazích.
-svah-

Všechno není košér

Zde si role hlavních protagonistů
zahráli Tomáš Töpfer a Eliška Balzerová. Hlavním hrdinou příběhu je
chudý židovský mlékař Tovje, jenž
má starosti se svými pěti dcerami
a svéráznou manželkou Goldou.
Tovje chce své dcery mermomocí
provdat za nápadníky podle svého
gusta, ale ty už mají své „nekošer“
ženichy dávno vybrané. Divadelní
představení je plné moudrosti, židovského humoru a součastně mapuje i útrapy života židovské menšiny na Ukrajině v první polovině 20.

století. Dostane Tovje svoje dcery
pod čepec? Neseďte doma a pojďte do divadla přesvědčit se, že tato
hra určitě košér je.
-miza-

pohled na horské scenérie, skalní
útvary, ale i okamžiky ze života ve
městech a kulturní scény. Výstavu
Fantastický svět okolo nás máte
možnost navštívit do 28. února
2014. Nenechte si určitě ujít tento
jedinečný zážitek a přesvědčíte se
o pravdě slov v básni autora Jaroslava Pěčka, jednoho ze spoluautorů výstavy.
-miza-

Co fotografie připomíná

Poslední divadelní představení,
které máte možnost navštívit v rámci cyklu středečních divadelních
představení je hra „Všechno není
košér“. Tuto inscenaci sehraje mezi
ochotníky úspěšné Rádobydivadlo
Klapý ve středu 19. února 2014
v 19 hodin v sále Sokolovny Kojetín.
Předlohou pro hru autora Ladislava
Valeše byl americký muzikál „Šumař
na střeše“, který u nás proslavilo
především Divadlo Na Fidlovačce.

Fantastický svět
okolo nás
Zavítáte-li v těchto dnech do galerie Vzdělávacího a informačního
centra můžete obdivovat výstavu
amatérských fotografů ze sdružení
SNAFO s názvem Fantastický svět
okolo nás.
O tom, že je to pravda návštěvníka v zápětí přesvědčí fotografie
na nichž jsou zobrazeny momenty
každodenní krásy, kterou pro nás
členové SNAFO zachytili mistrnými
objektivy.
Fotografie autorů Terezy Brouškové, Jaroslava Pěčka, Libora Tókólyho, Miloše Slaného a Vlastislava
Svobody nám ukazují mimo jiné detaily fauny, flóry, naskytne se nám

Výzva pro občany
města Kojetína
Vážení čtenáři Kojetínského zpravodaje, obracíme se na vás s prosbou o dohledání starých čísel Kojetínského kulturního kalendáře.
Jedná se především o ročníky ze

šedesátých let 20. století. Pokud
byste tyto ročníky vlastnili, budeme
rádi, když nám je přinesete do kanceláří Městského kulturního střediska Kojetín, náměstí Republiky 1033,
Kojetín. Jednotlivá čísla ofotíme
a vrátíme vám je zpět.
Děkujeme redakce KZ

Osud si s lidmi zahrává
a to se nezmění,
mnohé dění zaznamenat
i jisté umění.
Přichází nové dojmy
a staré se již vytratí,
jen fotografie svou paměť
nikdy neztratí.
Své záznamy dlouhá léta stále střeží,
pamatuje, jak od zrození
stále život běží.
Provede Vás krajinou
a jako dřív se touláte,
vida, jak snadno
do všech kopců stoupáte.
Pro své zdraví a klid v duši
jste vždy chodili,
z výšin hor se porozhlédli
i vodou se brodili.
Čas je neúprosný
a mnohé se již zapomíná,
co jste kdy prožili,
to fotografie připomíná.
Připomene téměř vše
i něžný dotek lásky,
hrající si malé děti
a u maminky vrásky.
Snad i šumění lesa
a v něm trylky ptačí,
dnes děláte pouze to,
na co Vaše síly stačí.
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Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Pozvánka
na Hanácké bál
Plesová sezóna je v plném proudu
a Kojetín má opravdu co nabídnout.
Jedním z plesů které můžete v Kojetíně navštívit je tradiční Hanácké
bál, který se bude konat v sobotu
15. února 2014 v kojetínské Sokolovně od 19.30 hodin.
Program bude opravdu pestrý
a každý příznivec dobré zábavy si

určitě přijde na své. Můžete se těšit na vystoupení Sluníčka při DDM
Kojetín, Hanácké besedy, která slaví v tomto roce své 85. narozeniny
a dalších národopisných souborů
z okolí.
Na sále bude vyhrávat k tanci dechová hudba Hulíňané, jejíž produkci proloží vstupy popmusic.
Pro ty, kteří mají radši zpěv u vína,
zahraje cimbálová muzika Dubina
v „pekle“ Sokolovny.
Vyvrcholením večera bude jako

každý rok tanec „Moravská beseda“, který si zatančí všichni zúčastnění krojovaní. Samozřejmostí je
výborné občerstvení a slosovatelné
vstupenky. Vstupenky a místenky
na tuto akci můžete zakoupit na
informacích ve Vzdělávacím a informačním centru na Masarykově
náměstí 8 v Kojetíně, telefon: 581
202 202, 774 001 403
Srdečně zve MěKS Kojetín
a Hanácka beseda Kojetín

Plesová sezóna 2014
PLES GYMNÁZIA KOJETÍN

pátek 7. února 2014 - 19 hodin
Stužkování studentů oktávy ve 20 hodin
Zahrají: Premiér a Dale B. Williams
vystoupí: Adam Pekař a Marek Hořava (BMX)
Sokolovna Kojetín
Vstupenky - předprodej: 160 Kč s místenkou
130 Kč bez místenky, na místě: 140 Kč
Předprodej: SONG a Gurmán 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...
Sokolovna Kojetín
Občerstvení zajištěno (večeře, domácí zákusky)
slosovatelná vstupenka: 100 Kč, místenka: 20 Kč
Předprodej: Vzdělávací a informační centrum Kojetín,

VODĚNÍ MEDVĚDA

sobota 1. března 2014 - dopoledne
Masopustní průvod v čele s medvědem...
Domácí zabíjačka - Řeznictví Na rohu
ulice Kojetína

HASIČSKÉ BÁL
S POCHOVÁVÁNÍM BASY

sobota 1. března 2014 - 20 hodin
Vzdělávací a informační centrum Kojetín

DĚTSKÝ KARNEVAL
„Večerníček“

neděle 9. března 2014 - 14 hodin
Rej masek, soutěže a hry, diskotéka, občerstvení,
taneční vystoupení, balonky, malování na obličej...
Sokolovna Kojetín, slosovatelné vstupenky
Vstupenky: masky - 20 Kč
děti bez masky - 30 Kč, dospělí - 50 Kč

PLES RUDÝCH KOŇŮ

sobota 15. března 2014 - 20 hodin
Hraje kapela Krakatit
Sokolovna Kojetín
Vstupné: 79 Kč, s místenkou 99 Kč.
Předprodej: Vzdělávací a informační centrum Kojetín
nebo Hospůdka Košík
Bohatá tombola a pestrý program.
Stačí přijít s červeným doplňkem
(šaty, lodičky, košile, kravata, cokoliv)
a můžete pít po celý večer zelenou za 15 Kč.
Společně rozzáříme Sokolovnu do červena!

dětský karneval

TJ Sokol Kovalovice
srdečně zve na

přátelský večírek

pátek 14. února 2014 - 20 hodin
K tanci a poslechu hraje skupina Milenium.
Občerstvení všeho druhu zajištěno.
Zámeček Kovalovice

sobota 15. února 2014 - 14 hodin
Sraz masek od 13.30 hodin
Pro děti je připraven bohatý program soutěží,
do některých se budou moci jako každý rok
zapojit i dospělí.
Zámeček Kovalovice

Valentýnská zábava

pátek 14. února 2014 - 20 hodin
Vystoupí: Sage (dirty rock/Kojetín - Praha - Písek) a Circle Of Nature (thrash death/Kojetín - Prostějov)
Přijďte posedět, popít, zapařit a podpořit kojetínské kapely...
Vstupné: dobrovolné
Rocková pivnice Kristýnka Kojetín
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Divadelní Kojetín
STŘEDEČNÍ DIVADLO
DIVADLO ŽIJE! aneb Neseďte doma - POJĎTE DO divadlA!
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
Městské kulturní středisko Kojetín a Město Kojetín všechny srdečně zvou na
22. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů

DIVADELNÍ KOJETÍN 2014

18. - 23. března 2014
Soutěžní divadelní přehlídka s postupem na celostátní přehlídku Divadelní Piknik Volyně 2014
PROGRAM BUDE SESTAVEN Z PŘIHLÁŠENÝCH SOUBORŮ

V rámci divadelního festivalu pro všechny
KOJETÍNSKÝ HERECKÝ SEMINÁŘ
21. - 23. března 2014
Sokolovna Kojetín

Nové pohlednice Kojetína

Vzpomínka
Dne 12. února 2014 by se dožil 75 let
dlouholetý vedoucí Hanácké besedy a člen divadelního souboru Hanácká scéna
při MěKS Kojetín, člověk s neutuchajícím elánem, veselou náladou a dobrým srdcem

pan František Kraváček

S úctou vzpomínají členové souborů Hanácká beseda a Hanácká scéna,
také pracovníci Městského kulturního střediska Kojetín.
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Charita Kojetín
DŮM SVATÉHO JOSEFA - CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY

Komenského náměstí 49, (bývalý klášter), 752 01 Kojetín, tel. 581 762 160, mobil 720 126 475
e-mail: cds@kojetin.charita.cz,www.kojetin.charita.cz

PROGRAM NA MĚSÍC ÚNOR 2014 PRO VŠECHNY SENIORY KOJETÍNA A OKOLÍ
pátek 7. února 2014 od 10 hodin
pondělí 10. února 2014 od 9.30 hodin
Výroba dárkových tašek
Přijďte si k nám vyrobit dárkové tašky z velkých
nástěnných kalendářů! Udělejte radost
sobě i svým blízkým.
Velké kalendáře si můžete donést
nebo si vybrat z naší nabídky.

Příprava na výstavu výrobků z papírového proutí,
která proběhne v rámci „Velikonočního jarmarku“
v dubnu 2014. Přivolejte s námi JARO: nyní výroba
motýlků, květin a zvířátek z motaného papírového proutí!

pátek 14. února 2014 od 10 hodin
pondělí 17. února 2014 od 10 hodin
pátek 20. února 2014 od 10 hodin
Pletení z papírového proutí
Pro všechny seniory Kojetínska
(materiál + provozní náklady 20 Kč/hodina)

každé úterý a pátek
vždy od 9 do 10 hodin
V novém roce 2014 vás zveme na
zdravotní cvičení
v nově rekontruované tělocvičně v Domě sv. Josefa.
Cena 20 Kč/hodina

čtvrtek 27. února 2014 od 9 hodin
Mše svatá
za Charitu Kojetín, její pracovníky i uživatele.

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

Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov

„Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův.“ Jeremiáš 1,8

Pozvánka ke slavnostní bohoslužbě u příležitosti konce doby vánoční

2. 2. 2014 (neděle)
Hromnice - Uvedení do chrámu

9. 2. 2014 (neděle)
Hromnice - Uvedení do chrámu

- od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
- od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

- od 8.15 hodin v Polkovicích
(Obřadní síň Obecního úřadu)

bohoslužby

bohoslužby

Srdečně zveme k návštěvě našich setkávání:

pondělí a úterý:
duchovní péče o děti a mládež
výuka husitského náboženství a duchovní výchovy
- ve škole, na faře a v nové modlitebně.
středa: modlitby a zpěvy z Taizé
v nové modlitebně
čtvrtek: biblická hodina
s besedou na faře v kanceláři
neděle: bohoslužby ve sboru
(nyní v nové modlitebně)
Farní úřad a Rada starších oznamuje, že projekt „Rekonstrukce
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Připravujeme:
jednou za měsíc budeme v pátek
pořádat zvláštní setkání s promítáním
biblicko-historických filmů s křesťanskou tématikou.

		

Jednou za měsíc v sobotu bychom
se scházeli k přednášce z křesťanské mystiky
a duchovní vědy.
Podrobnosti již brzy na našich
webových stránkách.

elektroinstalace Husova sboru /synagogy/ - 1. Etapa: Obnovení modlitebny“ byl dokončen.
„Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“ Lukáš
19,10
V zimním období se modlitby a bohoslužby konají v nové "modlitebně" Husova sboru.
V době konání obřadů a setkání
budou prostory Husova sboru (synagogy) v tomto období otevřeny

veřejnosti na požádání.
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.
Jiří Pleva
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Centrum sociálních služeb informuje
Rok s CSS Kojetín
ve fotografiích
Ani se tomu nechce věřit a máme
za sebou rok 2013. Rok, ve kterém
jsme se snažili pro naše seniory
připravit zajímavé i užitečné akce,
tréninky paměti i zábavná odpoledne plná zpěvu, známých melodií,
tance a zajímavých hostů. Ze všech
těchto akcí, kterých bylo mimo jiné
v loňském roce celkem 27 a zúčastnilo se jich celkem 902 osob, jsme
připravili pro naše seniory souhrn

Senioři jako oběti
trestné činnosti
Stejně jako v loňském roce, i letos
jsme se rozhodli, pozvat pro naše
seniory odborníka na problematiku týkající se páchání trestných
činů na seniorech. Pozvání mezi
naše seniory ještě jednou přijala Miluše Zajícová, zástupkyně
preventivně informační skupiny
Policie ČR Přerov. Ta se dané

těch nejzajímavějších fotografií.
A tak si na den přesně 17. ledna
2014 měli možnost společná setkání připomenout, a to na DPS 6.
května. Postupně s prohlídkou fo-

tografií zavítáme na všechny domy
s pečovatelskou službou, abychom
i tam potěšili - věříme, že úsměvnými vzpomínkami - všechny jejich
obyvatele a příchozí.
A. H.

problematice intenzivně věnuje
a s vyšetřováním trestné činnosti
páchané na této skupině obyvatel
má bohaté zkušenosti. S sebou si
přivedla též kolegyni Alenu Dlouhou z obvodu Policie ČR, Obvodního oddělení Kojetín.
I tentokrát se snažila Miluše Zajícová upozornit naše seniory na
možná nebezpečí, která na ně
číhají, ať už v podobě drobných
krádeží, účasti na předváděcích
akcích, v pomoci neznámým ob-

čanům v případě jejich předstírané tíživé životní situace apod.
Též byli upozorněni na používání
vhodných reflexních pomůcek na
svých oděvech, neboť i když jako
pěší, stále jsou účastníky silničního provozu.
Proběhla také velmi aktivní diskuze, ve které se sami účastníci besedy svěřovali se svými - většinou
negativními zkušenostmi souvisejícími s životem ve městě, s bezpečným uchováváním a přenášením větších finančních prostředků
apod. Na jejich problémy jim byly
poskytnuty praktické návody, jak
se v daných situacích zachovat.
Jsme rádi, že se toto setkání mohlo uskutečnit a že obě policistky si
našly čas přijít za našimi seniory.
Ještě jednou jim na tomto místě
děkujeme.
A. H.

dek následující:
Kojetín
45.448 Kč
Křenovice
11.519 Kč
Měrovice nad Hanou
4.570 Kč
Uhřičice
9.456 Kč
Polkovice
12.071 Kč
Lobodice
11.512 Kč
Stříbrnice
3.914 Kč
Do částky v Kojetíně je započítán
výsledek v Kovalovicích, což je
2.079 Kč.

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

Charita Kojetín
Charita Kojetín děkuje
a informuje o Tříkrálové
sbírce 2014
Stejně jako v předchozích letech se
i letos uskutečnila celostátní Tříkrálová sbírka, jejímž organizátorem
je Charita Česká republika. V Kojetíně a okolních obcích tuto sbírku
každoročně realizuje Charita Kojetín. V sobotu 11. ledna 2014 vyšlo
v této naší oblasti celkem 31 skupinek koledníků, z toho v samotném
městě Kojetín patnáct, jedna skupinka koledovala v Kovalovicích.
Podle jednotlivých obcí byl výsle-

Díky vaší štědrosti se v kasičkách sešlo celkem 98.490 Kč.
Podle pevně stanoveného klíče se
vybrané peníze rozdělí na huma-
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Ze sportu
Představujeme talenty
SK Sigma Olomouc
Jan Kotouč
Narozen: 1. 10. 1996
Výška: 185 cm
Post: obránce
Tým: SK Sigma U 19

Jak dlouho jsi v SK Sigma?
V Olomouci jsem od starší přípravky, takže od jedenácti.
Proč právě fotbal?
Proč fotbal? Na kole jsem se tehdy zranil, zlomil jsem si ruku, od té
doby jsem se trošku bál. Kamarádi
mi řekli, ať to zkusím s fotbalem.
Tak jsem to zkusil.
Co je na tvém postu nejtěžší, nejobtížnější?
Asi řídit hru.
Jaký je tvůj vzor a proč zrovna
on?
Můj fotbalový vzor je Vincent Kompasy, protože je důrazný, výborně
čte hru a na hřišti má respekt.
Jaký máš zatím největší zážitek
s fotbalem?
Největší zážitek mám zatím z Pre-

mier Cupu, ve kterém jsme postoupili se Sigmou do evropského finále
a tam jsme obsadili páté místo.
Očima trenéra Lukáše Staroby:
„Honza je obrovsky poctivý hráč,
pečlivý. Vyhýbají se mu zranění,
pracuje na sobě. Je to jeden z mladých hráčů, který získává zkušenosti s těmi o něco staršími. Jako jsou
Jarda Svozil nebo Honza Štěrba.
Jednou už hrál i s Alešem Škerlem.
Výškově je na tom dobře, pracovitost a píli má stoprocentní. Teď na
podzim získává cenné zkušenosti
v juniorské lize. Musí zapracovat na
technice obecně, ale to je u stoperů normální. Myslím, že z něj bude
dobrý fotbalista.“
Převzato z programu č. 8/2013
Sigmafotbal, www.sigmafotbal.cz

Kdy a kde jsi začal s fotbalem?
S fotbalem jsem začal v Kojetíně, to
mi bylo sedm let. Ještě předtím než
jsem začal s fotbalem, jsem jezdil
závodně na kole.

Pozvánky na akce
Divadelní spolek Smotaná hadice Křenovice
vás zve na tradiční

SLIVKOŠT
sobota 8. února 2014
v 19.00 hodin

sál Kulturního domu Křenovice
Vstupné:
se vzorkem slivovice: 50 Kč
bez vzorku slivovice: 100 Kč
(v ceně: občerstvení, ochutnávka vzorků
a příjemné posezení)
Sběr vzorků slivovice do 8.února 2014
ve Snack baru Křenovice
nebo přímo v místě konání
(vzorky přineste v průhledných
půllitrových sklenicích bez etikety)
Ke koštu bude zpívat a hrát na harmoniku

MILAN ZAHRADNÍK Z BEZMĚROVA
Zveme srdečně všechny příznivce
dobré slivovice a ještě lepší zábavy!
Těší se na vás Hadice
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Inzerce

PRODÁM
BYT 3+1 V CHROPYNI
NA MORAVSKÉ ULICI

OPRAVY A PRODEJ
ŠICÍCH STROJŮ VŠECH DRUHŮ
MOŽNO I U VÁS DOMA
PETR DVOŘÁK

KONTAKT: 724 405 908

TELEFON: 603 213 856

Vzpomínky
Dne 1. února 2014 jsme si připomněli 1. výročí úmrtí

paní Taisji Svačinové
Stále vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 12. února 2014 by se dožil 75 let

pan František Kraváček

S láskou vzpomínají synové František a Jindřich s rodinami

Dne 13. ledna 2014 jsme si připomněli 10. výročí úmrtí

pana Františka Flory
který by 28. října 2014 oslavil 75 let.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 2. února 2014 by se dožil 100 let

pan František Rumpl
Stále vzpomíná dcera Jana s rodinou.
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Vítání občánků
V sobotu 25. ledna 2014 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Sofie Lavrincová

Alexandra Hrabalová

Tereza Lukšová

Blahopřejeme!
Zdeněk Pacola

Karolína Kochová

Foto: J. Večeřová

Blahopřání
Dne 1. února se dožila 94 let

paní Anna Hradilová
Do dalších let hlavně zdraví jí přeje snacha Milada s rodinou.
Dne 22. ledna 2014 oslavil krásných 80 let

pan Zdeněk Havlíček
Ze srdce mu blahopřejí a do dalších let hodně pevné zdraví přejí
manželka, dcera s rodinou a hlavně pravnoučátka Martínek, Michaelka a Kubíček.

Vzpomínky
Dne 9. února 2014 vzpomeneme smutného prvního výročí úmrtí

pana Josefa Hradila
manželka Milada s rodinou.
Jedno srdce na světě jsme měli, jež dovedlo nás milovat.
Kdybychom láskou vzbudit je chtěli, neozve se už vícekrát.
Utichlo, zmlklo, šlo už spát.

Dne 14. února 2014 vzpomeneme nedožitých 35 let našeho syna

pana Jiřího Vaculy
Vzpomínají rodiče, děti Lucie, Nikola, Matyas, sestra Naďa s rodinou,
babička, ostatní příbuzenstvo a kamarádi.
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