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Den stromů
V pátek 16. října jsme si připomněli Den stromů, který už 
tradičně spojujeme s výsadbou nových dřevin na různých 
místech v Kojetíně, Popůvkách či Kovalovicích. Tento-
krát jsme se zástupci veřejnosti, Církve Československé 
husitské, Domu dětí a mládeže a Městského kulturní-
ho střediska Kojetín vysadili tři lípy – dvě na prostran-
ství po zbouraném domě v Příční ulici, jednu – Husovu 
– v parku na ulici Palackého. I v historii požívaly stromy 
úcty a ochrany a naši předkové si velmi vážili stromů, 
zvláště silných a starých. 
Tradiční bylo postavit dům, zasadit strom a zplodit syna. 
Stromem Slovanů byla především lípa, proto lípy vysa-
zovali u svých domů, statků, stromy jim sloužily za ori-
entační znamení v přírodě, vysazovali je u cest, na kři-
žovatkách apod. Od roku 1848 se lípa stala oficiálním 
symbolem českého národa.
Pro uctívání stromů byla významná husitská tradice, po-
dle které Jan Hus, když musel opustit Prahu, kázal v pří-
rodě, pod korunami starých stromů. Staré stromy – duby, 
byly spojeny také s osobou Jana Žižky z Trocnova.
Stromy jsou pamětníky a památníky lidských dějin. Při-
pomínají doby dobré i zlé. Připomínají události, na které 

lidská paměť mnohdy zapomíná, vysazují se při událos-
tech významných, aby tyto události připomínaly.
Tak v úterý 6. července 1915, časně ráno před rozbřes-
kem, byla tajně vysazena na tehdejším „Židovském par-
ku“ mladá lipka, na památku pětistého výročí upálení 
Jana Husa. Byla 1. světová válka, a těm, kteří lipku vysa-
zovali, hrozil nejpřísnější trest. Byli to členové vzdělávací 
jednoty Palacký v Kojetíně, v čele s panem Maxmiliánem 
Navrátilem.
Také my, sto let po této události, v roce 600. výročí upá-
lení M. Jana Husa, také vysazujeme na jeho památku 
a připomínku lípu. Je to další lípa, která byla v našem 
městě vysazena k připomínce významných událostí. 
Dne 7. května 2015 byla vysazena k 70. výročí konce 
2. světové války před sokolovnou. 
To, že ještě před vysazením byl strom silně poškozen 
vandalem, účastníkům akce nebránilo vysadit jej jako 
„Strom Naděje“. Je to lípa v ulici Příční, vpravo stojící. 
Věříme, že se uchytí a poroste – jako naděje toho, že 
lidská hloupost, hrubost a neúcta k životu mohou někdy 
vyhrát, ale nikdy nezvítězí!

Jiří Šírek, František Řezáč, foto: DDM Kojetín
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na své 23. schůzi konané dne 14. října 2015 zabývala mimo jiné

těmito záležitostmi a přijala následující usnesení (podrobně a úplně na www.kojetin.cz):
- schválila termíny svatebních ob-
řadů na rok 2016: leden - 16. 1. 
2016, 30. 1. 2016; únor - 6. 2. 2016, 
20. 2. 2016; březen - 5. 3. 2016, 
19. 3. 2016; duben - 9. 4. 2016, 23. 
4. 2016; květen - 7. 5. 2016, 21. 5. 
2016; červen - 11. 6. 2016, 25. 6. 
2016; červenec - 9. 7. 2016, 23. 
7. 2016; srpen - 13. 8. 2016, 27. 
8. 2016, září - 10. 9. 2016, 24. 9. 
2016; říjen - 8.10. 2016, 22. 10. 
2016; listopad - 12. 11. 2016, 26. 
11. 2016; prosinec - 3. 12. 2016, 17. 
12. 2016,
- schválila termíny vítání občánků 
v roce 2016: leden - 30. 1. 2016; 
březen - 19. 3. 2016; květen - 21. 5. 
2016; červenec - 23. 7. 2016; září - 

,

24. 9. 2016; listopad - 26. 11. 2016,
- uložila Centru sociálních služeb 
Kojetín, příspěvkové organizaci od-
vod z jejího investičního fondu do 
rozpočtu zřizovatele ve výši 62 tis. 
Kč a povolila jí posílit si fond inves-
tic převodem 30 tis. Kč ze svého 
rezervního fondu,
- schválila rozpočtové opatření 
č. 13/2015, kterým se zapojují do 
rozpočtu města:
   - nové příjmy ve výši 62 tis. Kč
   - nové výdaje ve výši 62 tis. Kč,
- schválila předložený plán zimní 
údržby a plán pohotovosti při za-
bezpečení zimní údržby na míst-
ních komunikacích v zimním obdo-
bí 2015/2016,

- uložila řediteli společnosti TECH-
NIS Kojetín spol. s r. o., zabezpečit 
realizaci schváleného plánu v pl-
ném rozsahu,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
na akci „Výměna oken na domě 
č. p. 816 Kojetín“ mezi objednava-
telem: Městem Kojetín a zhotovite-
lem, firmou V-okno s. r. o. Skaštice, 
s nabídkovou cenou 48.440 Kč bez 
DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
na zpracování Urbanistické studie 
Lešetín a za hřbitovem, mezi objed-
navatelem: Městem Kojetín a zho-
tovitelem, Urbanistické středisko 
Ostrava, s. r. o., za cenu 49.500 Kč 
bez DPH.                          Jiří Šírek

Ve zkratce

Vyhlášení
nejlepších
sportovců

Ve středu 25. listopadu 2015
proběhne

v obřadní síni
Městského úřadu v Kojetíně 

slavnostní vyhlášení
nejúspěšnějších sportovců

města Kojetína
za roky 2014 a 2015.

Využijte této možnosti
a nominujte ty sportovce

a sportovní kolektivy,
které se podle vás mají

tohoto vyhlášení zúčastnit
a být oceněni.

Formulář naleznete na
www.kojetin.cz. 

● Slavnostní otevření nové spor-
tovní haly proběhlo v neděli 27. 
září 2015. Po krátkých úvodních 
projevech přestřihli náměstek hejt-
mana Olomouckého kraje Radovan 
Rašťák, poslanec PS PČR Jiří Ze-
mánek, architekt Jaroslav Ševčík 
– autor podoby díla, Leoš Ptáček 
– hlavní dodavatel stavby a já, tedy 
starosta města, pásku, která tímto 
aktem vpustila na palubovku volej-
balisty od těch nejmladších kojetín-
ských až po ty extraligové ze Zlína 
a slovenské Myjavy. Jsem rád, že 
se slavnostního otevření zúčastnili 
zástupci všech generací sportovců 
z našeho města i okolí. Pro mnohé 
z nich to je splněním snu, který se 
v jejich sportovním životě naplnil. 
Pro ty mladé je to velká příležitost, 
jak se zdokonalit a využít její pro-
story pro trénink i zápasy, a to nejen 

ve volejbalu. Nakonec už první týd-
ny provozu haly ukázaly, že zájem 
o její využití je opravdu velký, a to 
jak ze strany škol, tak sportovní ve-
řejnosti.
● Vzhledem k podpoře sportu pře-
devším u školní mládeže, se vede-
ní města dohodlo se zástupci škol, 
které jsou Městem Kojetín zřizová-
ny, na bezplatném využívání spor-
tovní haly v rámci hodin tělesné vý-

chovy. Jedná se o Mateřskou školu 
Kojetín a Základní školy Sv. Čecha 
a náměstí Míru.
● Velkou radost nám udělala také 
školní jídelna, která v celostátní 
soutěži školních jídelen získala dru-
hé místo. Na vyhlášení akce, která 
se konala v Praze jako společné 
setkání zástupců jídelen a jejich 
zřizovatelů z České republiky a Slo-
venska jsme převzali cenu, která je 
mimo jiné velkým oceněním práce 
celého kolektivu pracovnic Školní 
jídelny Kojetín.                   Jiří Šírek
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Došlo do redakce

Ukončení sběru
biologicky rozložitelného
odpadu v roce 2015
Vážení občané města Kojetína,
upozorňujeme vás, že sběr bio-
logicky rozložitelného odpadu 
(v hnědých nádobách), bude ukon-
čen v souladu s platnou Obecně 

Informace pro občany
závaznou vyhláškou číslo 1/2015, 
o stanovení systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území města Kojetína, 
v pondělí dne 30. listopadu 2015.
V měsících listopad až únor máte 
tyto legální možnosti pro nakládání 
s bioodpadem:

• kompostování (domácí nebo za-
hradní)
• sběr na sběrném dvoře, Družstev-
ní 1364, Kojetín

Děkujeme vám za pochopení.

MěÚ Kojetín
odbor výstavby, ŽP a D

ve spolupráci se společností  
TECHNIS Kojetín spol. s r. o.

Kessí na Mistrovství
světa v Agility 2015

Na úvod, co je vlastně agility. Agili-
ty je kynologický sport. Psovod má 
za úkol se psem proběhnout parkúr 
v co nejrychlejším čase a s nejmé-
ně trestnými body.  Běhají se dva 
druhy parkúrů, jumping a agility. 
Běhy se liší překážkami. Agility má 
navíc zónové překážky (kladinu, 
šikmou stěnu a houpačku), společ-
ně obsahují skočky, tunely, kruh, 
skok daleký a slalom. 
S Kessí, mojí  sedmiletou kříženkou 
kokršpaněla, se nám v letošním 
roce podařilo kvalifikovat na XVI. 
International Mix and Breed Cham-
pionship Agility and XIV. ParAgility 
Worldcup (IMCA PAWC 2015), kte-
ré proběhlo ve dnech 27. - 30. srp-
na v rakouském Linzu. Tyto závody 
pro křížence a psy bez PP vznikly 
právě z důvodu zákazu možnosti 
zúčastnit se Mistrovství světa FCI 
se psy bez průkazu původu. O dva 
roky později vzniklo ParAgility, kte-
ré je určeno pro lidi s handicapem, 
který  jim znesnadňuje se účast-
nit normálních agility závodů. 
Celkem se zúčastnilo sedmnáct 

zemí z celého světa. S Kessí jsme 
za Českou republiku startovaly 
v kategorii medium, kde bylo včetně 
nás 48 týmů. V pátek jsme jako prv-
ní s Kessí běžely Individual Jum-
ping, který postavil italský rozhodčí 
Arnaldo Benini. Startovat s Kessí 
právě na těchto závodech byl můj 
velký sen, a tak jsem na start šla 
s malou dušičkou a velkou nervozi-
tou. Naštěstí se Kessí ukázala jako 
úžasný parťák a podržela mě po 
celou dobu běhu. S čistým během 
jsme obsadily 21. místo.  Po tomto 
krásném výkonu nás čekalo sobot-
ní odpočívání a pozorování druž-
stev, kde ČR obsadila v Jumpingu 
ve všech kategoriích, tedy small, 
medium a large, 1. místa. Bohužel 
v agility běhu se českým družstvům 
nedařilo a pouze družstvo medium 
získalo stříbrnou příčku. Stejně tak 
v součtu obou běhů družstev agility 
a jumping získalo české mediové 
družstvo 2. místo. 
V neděli nás čekalo Individual agi-
lity, které postavil Eduard Meisel 
z Rakouska. S Kessí jsme díky vý-
konu v předchozím běhu startovaly 
z 21. místa. Agility bylo a vždy bude 
o štěstí a to jsme s Kessí měly. 
S Kessí jsme daly druhý běh opět 

čistě a důkazem toho, že štěstí stá-
lo při nás, bylo také to, že jsem se 
na poslední chvíli vyhnula cílové 
překážce, která se mi neplánova-
ně objevila v dráze. V součtu agility 
a jumpingu jsme obsadily 13. mís-
to. V naší kategorii jsme se za ČR 
umístily jako druhý nejlepší tým. 
Během celého třídenního agilitní-
ho mistrovství jsem měla možnost 
vidět naživo ParAgility. Zážitek to 
byl opravdu nepopsatelný. Po kaž-
dém běhu se ozýval potlesk a slova 
obdivu. A bylo co obdivovat. Nejen 
vztah mezi psovodem a psem, ale 
i odhodlání lidí, aby pro svou zemi 
podali nejlepší výkon, kterého jsou 
schopni.

Radana Vykydalová

Proslulý zločinec
Martin Lecián páchal 
zločiny i v Kojetíně
Martin Lecián (narozen 31. 10. 1900 
v Předměstí u Uherského Ostrohu) 
byl sedmým z deseti dětí Antonína 
Leciána a Viktorie, rozené Zajíčko-
vé. Antonín Lecián, povoláním děl-
ník cukrovaru, byl vyhlášený karba-
ník, opilec a rváč. Jeho syn Martin 

Zajímavost z historie Kojetína
se stal legendou československé-
ho zločinu. Již v dětství měl špat-
nou pověst, což platilo též o jeho 
některých sourozencích. V letech 
1915–1918 byl umístěn v polepšov-
ně v Novém Jičíně. Po propuštění 
žil krátce u otce ve Vídni, poté pra-
coval na jižní Moravě jako zeměděl-
ský dělník. Na rozdíl od řady jiných 
kriminálníků neholdoval pití alko-
holu ani hazardu. K jeho zálibám 
patřilo kuřáctví a luštění křížovek. 

Přes malou postavu (162 cm) měl 
úspěchy u něžného pohlaví.
Během vojenské prezenční služby 
několikrát dezertoval. „Živil“ se krá-
dežemi a stal se recidivistou. Jeho 
zločinná činnost se nevyhnula ani 
Kojetínu.
     
První příhoda
Dne 21. 1. 1924 byl Lecián propuš-
těn z vězení a poslán k dosloužení 
vojenské prezenční služby. Když 
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2. 3. 1924 dostal vycházku na osm 
dní, neměl kam jít. Začalo mu do-
cházet služné, proto se rozhodl 
získat peníze pro něho obvyklým 
způsobem. Dne 6. 3. 1924 se po-
kusil vykrást pokladnu živnostníka 
J. Holuba v Kojetíně. Ihned poté za-
čali Leciána, ozbrojeného železnou 
tyčí, pronásledovat Holub a další 
občané. Zločinec byl zadržen poli-
cejním strážníkem Ivanem v Blan-
ské ulici, když se pokoušel utéct 
směrem na Chropyni. Lecián byl 
po incidentu v Kojetíně odsouzen 
k osmi měsícům žaláře.

Druhá příhoda
Ani další, tentokrát více než roční 
věznění ve vojenské věznici v Te-
rezíně, odkud byl propuštěn v květ-
nu 1926, Leciána nijak nezměnilo. 
K mnoha zločinům, jež spáchal 
v roce 1926, připojil i jeden v Ko-
jetíně. V noci z 21. na 22. 10. 1926 
se pokusil vyloupit pokladnu Hos-
podářského družstva v Kojetíně. 
Při páchání zločinu byl vyrušen 
městským strážníkem Františkem 
Pivným. Lupič na něho několi-
krát vystřelil ze své zbraně. Pivný 
byl postřelen do bérce levé nohy. 
Rychle přibouchl vrata, takže pro-
jektily dalších výstřelů zastavily 
fošny. Do služby se Pivný vrátil po 
dvouměsíčním léčení. Před Leciá-
nem zachránil pokladnu s obnosem 
37 tisíc korun.

Třetí příhoda
Kojetínu se Lecián znovu připo-
mněl 10. 2. 1927, kdy se pokusil vy-
krást fotoateliér Karla Plíhala v cen-
tru města. Plíhal si všiml zacinkání 
výstražného elektrického zvonku, 
proto rozsvítil a vyšel do chodby 
před ateliérem s revolverem v ruce 

Zajímavost z historie Kojetína
(podle publikace historiků Plachého 
a Pejčocha po lupiči vystřelil). Le-
cián mu oplatil sérií pěti výstřelů, 
z nichž jeden pronikl plícemi ko-
jetínského fotografa. Podle článku 
z dobového tisku byl Plíhal postře-
len na chodníku před ateliérem, kde 
ho nalezli přispěchavší občané. Plí-
hal měl štěstí, že těžkému zranění 
nepodlehl. Lecián utekl směrem 
k parku. Dramatická příhoda se 
udála po desáté hodině večerní. 
Stejně jako v předchozích dvou pří-
padech (Holub, Pivný) se i Plíhal 
dokázal zločinci postavit.
Lecián nebyl v Kojetíně jako lupič 
úspěšný, bohužel však vážně zranil 
dva muže.

Poprava Martina Leciána
Martin Lecián byl nepolepšitelný 
zločinec, o čemž svědčí postřele-
ní řady osob. Vrcholem jeho zloči-
nů byly tři vraždy. Prezident Tomáš 
G. Masaryk nebyl příznivcem trestu 
smrti. Řadě zločinců udělil milost, 
pouze v jedenácti případech se 
tak nestalo. Lecián neustále prchal 
z vězení, dne 25. 9. 1927 se 
s pomocí jiného zločince (Ladislav 
Kašpařík) pokoušel utéct z vojenské 
věznice v Olomouci. Čin se jim sice 
nepovedl, ale Lecián zastřelil stráž-

ního vojína Ference Ki-
sse. Udělení milosti Le-
ciánovi nepřipadalo v 
tomto případě v úvahu. 
V opačném případě 
by si Masaryk hod-
ně poškodil renomé. 
Prezident dokon-
ce zaplatil mohutný 
mramorový náhro-
bek, jenž byl vztyčen 
v Kissově rodné obci 
Also Bagti u Rimavské 
Soboty. 

Martin Lecián byl popraven 6. 10. 
1927 v Olomouci. Jednalo se o po-
slední popravu vykonanou katem 
Leopoldem Wohlschlägerem. Po-
pravený by se zřejmě vysokého 
věku stejně nedožil, poněvadž měl 
tuberkulózu plic. Přestože byl Lecián 
sprostý zločinec a trojnásobný vrah, 
provázela ho již v době jeho zločinů 
pověst lupiče gentlemana. František 
Pivný ani Karel Plíhal si nic takové-
ho určitě nemysleli. Na rozdíl od růz-
ných rozumbradů a „chytráků“ se to-
tiž s Leciánem střetli tváří v tvář a byli 
přitom vážně postřeleni.

Použitá literatura:
Loupež za bílého dne. Haná, ročník 
XVI, 8. 3. 1924, s. 3.
PLACHÝ, Jiří – PEJČOCH, Ivo: 
Masarykovy oprátky. Problematika 
trestu smrti v období první a druhé 
Československé republiky 1918–
1939. Cheb 2011, s. 65-84 (kapitola 
Martin Lecián – legenda českoslo-
venského zločinu).
Pokus loupežné vraždy v Kojetíně. 
Haná, ročník XIX, 12. 2. 1927, s. 3.
URBÁŠEK, Pavel: Přerovská epizo-
da proslulého lupiče a vraha Martina 
Leciána. Sborník Státního okresní-
ho archivu Přerov 1997, s. 43-61.
Použité fotografie:
publikace Přerovsko – Kojetínsko 
(1933), sbírka Josefa Bibra
http://murderpedia.org/male.L/l/le-
cian-martin.htm 

               Petr Jirák(Hospodářské družstvo v Kojetíně)

(Fotoateliér Karla Plíhala – druhý 
dům vpravo od cukrárny)
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Infrasauna a její účinky
Infrasauna je dřevěná kabina po-
dobná sauně, ve které se díky ke-
ramickým infrapanelům prohřívá 
lidský organismus. Toto infračerve-
né záření prohřeje tělo hluboko do 
svalové tkáně a k intenzivnímu po-
cení tak dochází již při teplotě okolo 
50 °C v prostředí, které nezatěžuje 
organismus. Po celou dobu pobytu 
v kabině je  dýchaný vzduch o tep-
lotě 20 až 55°C, protože 80–90 % 
vyzařovaného tepla vstřebá lidské  
tělo a jen zbytek se rozptýlí do pro-
storu kabiny. To je zásadní rozdíl 
mezi klasickou saunou a infrasau-
nou. Pocení v infrasauně je inten-
zivnější, neboť infračervené záření 
proniká hluboko do tkání. Z toho 
důvodu není třeba opakovat cyklus 
prohřátí a zchlazení jako v sauně 
finské.Teplo vytvářené infračerve-
nými zářiči je pociťováno  okamžitě. 
Vlnová délka tohoto tepla umožní 
paprskům pronikat pokožkou a za-
hřívat tělo pod povrchem. Tím bude 
docházet k excitaci vodních mole-
kul uložených v tukové vrstvě bez-
prostředně pod pokožkou, což způ-
sobuje intenzivní pocení. U většiny 
lidí je tendence k pocení zhruba po 
dvaceti minutách, ačkoliv se tento 
čas zkracuje s častějším používá-
ním sauny. Tento pot rovněž umož-
ňuje tělu provádět detoxikaci, neboť 
toxické látky, které tělo vyloučilo 
z krevního oběhu a uložilo v tukové 
vrstvě, se mohou dostat pocením 
na povrch pokožky. Přímé teplo 
rovněž způsobí roztažení krevních 
cév, přičemž dojde ke zvýšení obě-
hu a povede ke zvýšení dechového 
a srdečního rytmu. Tělo bude též 
spalovat kalorie s tím, jak bude pro-
dukovat pot. Doporučuje se před 
saunováním, během saunování 

Infrasauna a její účinky na naše zdraví
a po něm dodržovat pitný režim, 
aby nedošlo  k dehydrataci těla. Po 
saunování se doporučuje  osuše-
ní  osuškou. Nedoporučuje se spr-
chování hned po saunování, neboť 
póry v  pokožce budou otevřené 
a mohly by potenciálně absorbovat 
cokoliv, co by bylo ve vodě obsaže-
no. Doporučuje se jen opláchnutí 
vodou bez použití mýdla. 

Jaké jsou výhody  infrasauny?
Přínosy plynoucí z infračervené te-
rapie byly po dobu několika deseti-
letí studovány v Japonsku, Evropě 
a v nedávné době rovněž ve Spoje-
ných státech. U těch lidí, kteří často 
používali infračervenou saunu, byly 
zaznamenány následující příznivé 
výsledky: 
• snížení krevního tlaku,
• snížení tuhosti kloubů,
• úbytek na váze,
• snížení hladiny krevního cukru,
• zvýšení průtoku krve,
• snížení hladiny cholesterolu,
• snížení hladiny triglyceridů,
• úleva od svalových křečí,
• úleva od bolesti,
• zvýšení roztažnosti kolagenové 
tkáně,
• sauna napomáhala při řešení pro-
blémů se zánětlivými infiltráty, edé-
my a výpotky,
• sauna napomáhá při léčbě akné, 
ekzémů, lupénky, popálenin a pora-
nění a řezných ran kůže,
• sauna napomáhá při rychlejším 
hojení otevřených zranění a při 
saunování zůstává méně jizev,
• zlepšuje zabarvení kůže a její 
elasticitu,
• pomáhá při léčbě celulitidy,
• posiluje imunitní systém,
• pomáhá redukovat možnost zra-
nění při použití pro zahřátí svalů 
před strečinkem a cvičením,

• podporuje krevní oběh,
• posiluje kardiovaskulární systém,
• odstraňuje toxické látky,
• zotavuje pokožku,
• zlepšuje imunitní systém,
• omezuje stres a únavu.

Každý, kdo někdy navštívil infra-
saunu ví, že se po jejím absolvo-
vání člověk cítí jako znovuzrozený. 
Má blahodárné účinky na zdraví 
a především účinkuje preventivně. 
Pravidelné saunování totiž posiluje 
obranyschopnost těla, a tím působí 
preventivně proti  nachlazení a vi-
rózám. 
Při užívání si saunování je třeba 
dodržovat určité zásady. Organis-
mus by měl být před saunováním 
v pohodě. Není vhodné se saunovat  
ani hladový, ani s plným žaludkem. 
Potící kúru v infrasauně je vhod-
né si dopřát jednou až dvakrát do 
týdne. Pro jedno saunování sta-
čí jeden dostatečně dlouhý pobyt 
a pak sprcha. Potící kúra se prová-
dí při 50 až 60 °C v délce 30-40 min 
a potivost je dvakrát vyšší než v kla-
sické finské sauně.
Infrasauna  nachází uplatnění  ve 
zdravotnictví, v rehabilitačních za-
řízeních, sportovních klubech, kos-
metických centrech a v neposlední 
řadě i v domácnostech po celém 
světě.                     Pavel Matoušek

Kryocentrum Kojetín

Charitativní sbírka Vánoční hvězda
Dovoluji si vás informovat, že 
v období od 22. listopadu 2015 do 
8. prosince 2015 bude probíhat 
již 18. ročník tradiční charitativní 
prodejní sbírky Vánoční hvězda. 
Výtěžek ze sbírky bude věnován 
Dětskému hemato-onkologickému 
oddělení  FN Olomouc.  V Kojetíně 
a v blízkém okolí vás oslovím pro-
střednictvím škol či školek, osobně 

nás také letos najdete u slavnostní-
ho rozsvícení vánočního stromečku 
dne 27. listopadu 2015 na Masary-
kově náměstí. Upřímně se na vás 
všichni těšíme a já věřím, že koupí 
Vánoční hvězdy přijdete podpořit 
těžce nemocné děti a jejich rodiny 
alespoň v takovém množství, jako 
v letech předcházejících.

Vladimíra Štáblová 
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Den stromů
Vážení občané, 
letos jsme společně oslavili Den 
stromů. Je to svátek, který se slaví 
po celém světě od poloviny 19. sto-
letí. V Kojetíně se letos oslava stro-
mů konala v pátek dne 16. října. Na 
tento den jistě nezapomene žádný 
z přítomných. Poté, co si přečte-
te tento článeček, ani nikdo z vás. 
V pátek v 13.30 hodin jsme při-
pravili na určená stanoviště tři lípy 
a před zahájením akce jsme místa 
překontrolovali a nikdo z nás nevěřil 
svým očím, ostatně přesvědčte se 
sami.
Na parku Palackého, zbylo po 
necelé hodině, pouze torzo dřevi-
ny. Nevíme proč, nevíme, kdo to 
udělal, ale rozhodně je to vandali-
smus prvního stupně!! Moc nás to 
všechny mrzí. Dál to nemá cenu 

komentovat.
V tento slavnostní den pak byla na 
podnět pracovníku Městské knihov-
ny MěKS Kojetín v ulici Husova vy-
sezena lípa „Pohádkovník“, na par-
ku Palackého byla na podnět Nábo-
ženské obce Církve českosloven-
ské husitské v Kojetíně vysazena 
„Husova lípa“ a torzo poslední lípy 
bylo přítomnými vysazeno rovněž 
v ulici Husova s přáním starosty  
Jiřího Šírka, že to bude „Strom na-
děje“.
Děkujeme všem přítomným za 
účast, organizátorům akce za pěk-
ný doprovodný program. Můžeme 
s radostí říci, že i přes nepříznivé 
počasí a incident s poškozenou 
dřevinou to nakonec bylo krásné 
páteční odpoledne.

Za město Kojetín Eliška Izsová

Upozornění pro občany

Upozornění ÚP ČR

Do konce roku 2015 mají držitelé 
dočasných průkazů osoby se zdra-
votním postižením (OZP) a průka-
zů mimořádných výhod možnost, 
zajistit si výměnu za nový průkaz 
OZP. V případě, že tak neučiní, ne-
budou moci po 1. lednu 2016 vyu-
žívat žádné benefity a nároky, které 
jim z vlastnictví průkazu vyplývají. 
Nový průkaz OZP má podobu plas-
tové kartičky obdobně jako občan-
ský nebo řidičský průkaz. Tento typ 
průkazu je odolný proti poškození 
a chráněný vůči jeho padělání. Na-
hrazuje všechny dosavadní průka-
zy OZP. Všechny tyto doklady jsou 
platné už jen do 31. prosince 2015. 
Úřad práce ČR (ÚP ČR) začal vy-
dávat nové průkazy OZP v dubnu 
2015. Vzhledem k tomu, že výměna 
se týká přibližně 300 tisíc klientů, je 
ještě stále řada lidí, kteří se s žá-
dostí o výměnu na ÚP ČR dosud 
neobrátili. Chtěli bychom tímto ape-
lovat na klienty, aby nenechávali 
vše na poslední chvíli a vyhnuli se 
tak zbytečnému čekání ve frontách 
na konci roku.
Pro účely vydání nového průkazu 
OZP je třeba doložit aktuální foto-
grafii, která odpovídá formátu podo-
bizny určené na občanský průkaz 

(rozměr 35 mm x 45 mm). Stejně 
jako při každých úředních jedná-
ních, musí držitel průkazu také pro-
kázat svou totožnost občanským 
průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR při-
znal průkaz 
OZP po 1. 
lednu 2014, 
nemusí vy-
plňovat žád-
nou žádost. 
Stačí, aby 
pouze dolo-
žili fotografii 
a podepsali 
příslušný for-
mulář, který 
dostanou na 
přepážkách 
ÚP ČR. Drži-
telé průkazů 
m i m o ř á d -
ných výhod 
( k a r t o n o v é 
průkazy, kte-
ré vydávaly 
obecní úřa-
dy do konce 
roku 2011) 
a dočasných 
průkazů OZP, 
které ÚP ČR 
vydával po-
dle legisla-
tivy účinné 

do 31. prosince 2013, musí před 
samotnou výměnou podat „Žádost 
o přechod nároku na průkaz OZP“. 
Až poté jim může ÚP ČR průkaz 
v nové podobě vydat. 
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Anketa

Anketu připravili
Martin Kubalík

a Antonín Hrabal

Studenti Gymnázia Kojetín se v anketě ptali
na nově zrekonstruované náměstí v Kojetíně a položili následující otázky:

1. Co říkáte na celkovou rekonstrukci náměstí?
2. Napadá vás něco, čím by se náměstí zdokonalilo?

Jaroslava Vyoralová
1. Nelíbí se mi. 
Chybí zde nějaký 
strom, či jiná ze-
leň, která by ná-
městí oživila.

2. Těžko říct, 
snad jen vysaze-
ní více rostlin.

Tomáš Bradna
1. Celkově se 
mi rekonstrukce 
líbí, náměstí se 
opticky zvětši-
lo a přibylo zde 
více parkovacích 
míst. Taky se mi 
velice líbí večerní 
osvětlení.

2.    Jediné, co mě napa-
dá, je, že by tady mohla 
být kašna, která mi na 
náměstí trochu chybí.

Ondřej Haliak
1. Současná po-
doba nově zre-
konstruovaného 
náměstí se mi ve-
lice líbí, jelikož je 
pojato moderním 
stylem.
2. Osobně bych 
uvítal více zeleně.

Jaroslava Bartošáková
1. Moc se mi ne-
líbí, pro nás star-
ší lidi je to nebez-
pečné. Člověk 
může špatně do-
šlápnout na ma-
lých kostkách.

 2. Při rekonstruk-
ci mohly být zvoleny 
větší dlaždice. Ne-
uškodilo by ani více 
zeleně.

Školní jídelna Kojetín
Ocenění v rámci
70. výročí školních jídelen
Dne 12. a 13. října 2015 proběhla 
v Praze, v kongresovém sále hotelu 
Olšanka, Mezinárodní  konference 
k 70. výročí školních jídelen.
Hlavním tématem konference bylo 
česko-slovenské školní stravování. 
Své příspěvky k danému tématu 
přednášeli zástupci Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR, Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, Ministerstva 
zdravotnictví, České školní inspek-
ce a předsedové Českomoravské-
ho odborového svazu pracovníků 
školství a Odborového zväzu pra-
covníkov školstva a vedy na Slo-
vensku.  Své poznatky a zkuše-
nosti z oblasti školního stravování 
prezentovali i zástupci z Japonska, 
Švédska a IHCP Nutrition EU.  
Slavnostní závěr konference patřil 
bodu programu „Ocenění nejlep-
ších zřizovatelů a školních jídelen 
ČR a SR“. Hodnotila se celková čin-
nost školní jídelny a její přínos pro 
rozvoj školního stravování v daném 
regionu.

Z padesáti pěti nominovaných škol-
ních jídelen v České republice byly 
vybrány tři, které získaly nejvyšší 
ocenění v kategorii školních jídelen. 
Školní jídelna Kojetín získala krás-
né druhé místo.
Ocenění na slavnostním předávání 
přebírali starosta města Kojetína  
Jiří Šírek, Hana Rohová (ředitelka 
ŠJ), Helena Zavřelová (hlavní ku-
chařka) a Šárka Chytilová (zástup-
kyně ředitelky).  
Děkuji všem zaměstnancům škol-
ní jídelny za jejich skvělou práci, 

protože bez nich bychom nikdy ta-
kového významného ocenění ne-
dosáhli. Dále děkuji zřizovateli za 
jeho finanč-
ní i morální 
p o d p o r u 
a spoluprá-
ci. Mé po-
d ě k o v á n í 
patří i na-
šim strávní-
kům za je-
jich přízeň. 
H. Rohová
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Mateřská škola Kojetín
Říjen v Mateřské škole 
Kojetín
Podzim nás navštíví každý rok, 
a tak jsme se rozhodli jej přivítat... 
Děti si všímaly změn v přírodě, sle-
dovaly houfování ptáků a sklizeň 
na zahrádkách, ochutnávaly ovoce 
a zeleninu, učily se chápat význam 
ovoce a zeleniny pro naše zdraví. 
Podzimní příroda je nejen krásná, 
ale nabízí pestré využití svých darů, 
přímo vybízí k tvořivosti. Tvůrčí ná-
lada se tedy přenesla do všech tříd 
v obou mateřských školách. A tak 
vznikla přehlídka nápaditých a vel-
mi zdařilých výrobků, které zdobí 
prostory obou školiček.
Od 1. října 2015 zahájily děti ze 
třídy Sluníček, Rybiček a Pastelek 
cvičení v nově otevřené sportovní 
hale. Děti tak mají možnost doko-
nale se vyřádit v novém a dobře 
vybaveném sportovním prostředí 
a jsou z toho doslova nadšené. Od 

října k nám také opět dochází lek-
torka do kroužku anglického jazyka.  
Obě aktivity probíhají jedenkrát týd-
ně a potrvají do konce května 2016. 
Opět jsme v obou mateřských ško-
lách s nadšením přivítali Kašpárka 
s maňáskovou pohádkou, kterou si 
pro děti připravily učitelky.
V pondělí 12. října 2015 navštívi-
ly děti z obou MŠ divadelní před-
stavení v podání Divadýlka Mrak 
z Uherského Brodu s názvem „Vod-
nická pohádka“, kterou pro nás při-
pravilo MěKS Kojetín. Byla to vese-
lá, výpravná pohádka, plná kouzel 
a čarování, protkaná písničkami 
o vodě, rybách a rybnících.
„Veselý dráček měl malý fráček...“ 
Nejlákavější akcí tohoto měsíce se 
stal již 11. ročník drakiády, který se 
konal v úterý 20. října  v areálu škol-
ní zahrady a přilehlém sportovním 
areálu v Hanusíkově ulici. V úter-
ní odpoledne jsme přivítali děti se 
svými rodiči před budovou MŠ. Po 

úvodním přivítání a krátkých orga-
nizačních pokynech jsme odstar-
tovali básničkou o dráčkovi pouš-
tění „Dráčků Severáčků“ na kopci 
za mateřskou školou. Součástí 
drakiády byl také táborový oheň, 
kde si každý mohl opéct špekáček 
a zazpívat s kytarou. K tomu se  po-
dával teplý čaj a nějaká ta dobrota. 
Závěrem drakiády byl nástup všech 
účastníků, kteří vydrželi až do kon-
ce na hřišti školy. Rozdávaly se di-
plomy, medaile a sladká odměna. 
Rozloučili jsme se také symbolicky 
s naší školní zahradou, která se po-
malu chystá k zimnímu klidu. Celá 
akce se skutečně vydařila a těšíme 
se na tu příští. Poděkování samo-
zřejmě patří všem, kdo se na orga-
nizaci akce podíleli…
Nezbývá, než si přát, aby podzimní 
počasí se sluníčkem a bez plíska-
nic vydrželo co nejdéle…

vedení MŠ

Berušky Koťátka Pastelky

Rybičky Sluníčka Srdíčka

„Veselý dráček měl malý fráček...“ - 11. ročník drakiády
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Základní škola nám. Míru Kojetín

Mateřská škola Kojetín

11. ročník drakiády Cvičení v nové sportovní hale

Malta, St. Julians
Jazykový kurz, který absolvovalo 
šest vyučujících z naší školy, byl 
umístěn do nádherného prostředí 
ostrova Malta. Nápis nad vstupem 
do areálu, SPRACHCAFFE IN-
TERNATIONAL, ihned po příjezdu 
napověděl, že se nám to nezdá, že 
jsme opravdu na místě. 
Kurz byl pro všechny zúčastněné 
velkým přínosem. V úvodu jsme 
byli rozděleni do skupin podle úrov-
ně znalosti anglického jazyka. Ješ-
tě v ČR jsme vyplnili on-line test 
a na jeho základě došlo k rozřaze-

ní. Ve výukových skupinách bylo po 
deseti žácích z různých koutů svě-
ta. Zastoupena byla Brazílie, Tu-
recko, Libye, Maďarsko, Německo 
apod. V těchto skupinách se směla 
užívat pouze angličtina, což bylo 
pro začátečníky nepředstavitelné. 
Lektoři praktikovali různé formy vý-
uky, v případě potřeby i nonverbální 
prostředky komunikace.
Vysoké teploty, vlhkost vzduchu, 
hlasitý zvuk zpívajících cikád, vol-
ně se pohybující ještěrky, gekoni 
a také jiný hmyz pro nás byli pře-
kvapením. Ovšem vyrovnali jsme 
se i s tím a celý pobyt můžeme po 

všech stránkách hodnotit jen pozi-
tivně. Škoda jen, že netrval déle.

za účastníky Yveta Gorčíková
a Iva Šilhánková

Pracovní stáž
ve španělské škole

V druhé polovině září jsme se my, 
čtyři kolegové ze ZŠ nám. Míru 
v Kojetíně, vypravili do Španělska. 
Nejednalo se o prodlouženou dovo-
lenou, ale o stáž na základní škole 
ve městě Reus.
Navštívili jsme instituci se zhruba 
150 dětmi. Celý týden jsme měli 
možnost formou tzv. stínování po-
zorovat práci našich zahraničních 
kolegů, předávat si s nimi zkuše-
nosti a mimo jiné se i aktivně zapojit 
do výuky. 

Petra Pavlíková:
„Mé dojmy z pracovní stáže jsou jen 
pozitivní. Mám pěkné vzpomínky 
na katalánské žáky, učitele, ostat-
ní stážisty a obecně na své zážitky 
během tohoto týdne.
Příjemně mne překvapila španělská 
mentalita. Španělé jsou pohodoví a 
klidní, družní a vstřícní. Španělsko 
je krásná krajina!“

B. Schusterová:
„Stáž hodnotím ze svého pohledu 
velice pozitivně, až nadstandardně. 
Měla jsem možnost poznat jiné stra-
tegie učení a formy práce, rozvíjet 
komunikační dovednosti, zvládnout 
komunikaci v cizím jazyce. Sezná-
mila jsem se s možnostmi integrace 
žáků se vzdělávacími potřebami do 
třídních kolektivů, pozitivními soci-
álními vztahy ve školách i třídách. 
Velice se mi líbila přátelská komuni-
kace a chování mezi žáky různých 
tříd, věkových kategorií i národností 
a sociální vztahy ve škole i třídě.  
Překvapila mě vzájemná kultura 
mezi žáky a schopnost spolupraco-
vat a respektovat sebe i druhé.“

Marek Drozd:
„Pozitivní a klidné bylo celé pro-
středí školy. Žáci i učitelé pracovali 
často s otevřenými dveřmi tříd nebo 
i na chodbě, vzájemně se neru-
šili, chovali se ohleduplně, nebyli 
hluční. Jednotlivé hodiny nebyly 
děleny zvoněním, zvukový signál 
– hudba, zněl pouze na začátku 

a konci vyučování. Třídy byly výbor-
ně vybaveny mnoha pomůckami, 
se kterými učitelé a žáci pracovali. 
Výuka nevedla k soutěživosti, ale 
ke kooperaci mezi žáky. Třídy se 
často dělily na části, menší počet 
žáků ve skupinách umožňoval indi-
viduálně se jim věnovat. 
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín

Žáci se speciálními vzdělávacími 
potřebami odcházeli pracovat do 
jiné místnosti v malém počtu   -  cca 
tři žáci s vyučujícím.
Velmi se mi líbila výuka hudební 
výchovy. Hodina byla zaměřena na 
rytmiku, byla provedena s menším 
počtem žáků. 
Spojení mateřské školy s prvním 
stupněm přináší výhodu klidného 
prostředí. Vybavení tříd pomůckami 
usnadňuje práci dětem i vyučují-
cím, umožňuje další činnost dětem, 
které mají rychle hotovou práci, aby 
nerušily pomalejší žáky.“

Ivana Panáková

Základní škola nám. Míru Kojetín

Projekt Edison
Ve dnech 28. září až 2.října 2015 
navštívili naši školu studenti z ci-
zích zemí – konkrétně z Indie, Tu-
recka, Gruzie, Thajska a Jordán-
ska, čtyři dívky a jeden chlapec. 
Všichni studují ve svých zemích 
vysoké školy, konkrétně práva, 
ekonomii, sociologii a strojírenské 
inženýrství. Přijeli do České repub-
liky poznat naši zemi a týden strávili 
i v Kojetíně. První den jsme navští-
vili radnici, kde nás přijali starosta 
a místostarosta města Kojetína. 
Studenti se zajímali o život v na-

šem městě, navštívili místní syna-
gogu, muzeum, židovský hřbitov. 
Druhý den poznali blízkou Kromě-
říž a Chropyni. Ve čtvrtek se vyda-
li na farmu do Polkovic, kde měli 
možnost seznámit se s technikou 
a chodem farmy. Největším zážit-
kem bylo svezení se na koních. 
V pátek se věnovali žákům naší 
školy, každý prezentoval svoji zemi. 
Vzájemně si odnášíme z tohoto týd-
ne spoustu zážitků a  pěkně stráve-
ných prožitků.
Děkuji ekonomce školy Janě Kyt-
licové, učitelce Renatě Vyslouži-
lové a rodině Balážové za poskyt-

nutí noclehů, učitelce Hýbnerové 
za výborný překlad i za to, jak se 
návštěvě věnovala, učiteli Fajtlovi 
a Kovaříkovi za překlad z angličtiny, 
panu Hlavinkovi za možnost navští-
vit farmu v Polkovicích, Tondovi Be-
nešovi za výbornou stravu, zástup-
kyni Štefanové a jejím žákyním za 
přípravu typického českého oběda 
a všem zaměstnancům a žákům za 
vytvoření pěkné atmosféry ve škole.
Myslím, že stálo za to, poznat se 
s těmito lidmi, poznat jejich kulturu, 
zvyky a obyčeje. Budeme na tento 
týden dlouho vzpomínat. 

Olga Odehnalová, ředitelka školy

Nabídka
Zájemcům o pohybové aktivity 
(badminton, florbal, košíková, 

volejbal, a další)
nabízíme možnost

PRONáJMU TěLOCVIČNy.
Tělocvična je doplněna
i potřebným zázemím

(šatnami včetně sprch i toalet). 
Hodina přijde na 150 Kč.
Detaily (časový rozvrh)

můžete dohodnout
na telefonním čísle

731 483 561

Halloween
Dne 23. října 2015 jsme si s naši-
mi třídními učitelkami udělali pěkné 
dopoledne, které patřilo blížícímu 
se svátku Halloween, protože 31. 
října máme podzimní prázdniny, 
tak abychom o tento svátek nepři-
šli. Každý z nás se snažil vyzdo-
bit v duchu tohoto svátku, a proto 
jsme si k této příležitosti přinesli 
karnevalové kostýmy. V tělocvičně 

na nás čekala karnevalová disko-
téka, každá třída si pro nás připra-
vila jednu soutěžní disciplínu, žáci 
4. a 5. tříd nás menší seznámili 
s tímto svátkem a řekli nám spous-
tu zajímavých informací. Na závěr 
jsme si vyřezávali dýně, ve kterých 
jsme pak zapálili svíčky. Připrave-
né dýně jsme použili jako výzdobu 
u vchodu do školy. Doufáme, že po-
těší všechny kolemjdoucí a výzdo-
ba dlouho vydrží. Jako překvapení 

pro nás byly perníčky, které připra-
vily žákyně druhého stupně pod 
vedením zástupkyně Miluše Šte-
fanové. Byly výborné a moc nám 
chutnaly. Chtěli bychom poděkovat 
všem učitelkám za přípravu této 
vydařené akce a také naší ředitel-
ce Olze Odehnalové, že nám tento 
svátek umožnila oslavit.
Už se těšíme na další podařenou 
akci.

Žáci ZŠ Svatopluka Čecha
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Dostal jsem pětku!
Takovou větou se mohli pochlubit 
žáci ZŠ Svatopluka Čecha, když se 
vrátili ve čtvrtek ze školy domů.
Že není, čím se chlubit? Určitě je! 
Děti se totiž, už podruhé, zúčastni-
ly výukového programu Nadačního 
fondu Albert „ZDRAVÁ 5“. Učily se 
zásadám zdravé výživy a jejich dů-
ležitosti v rámci zdravého životního 
stylu. Formou her a soutěží se do-
zvěděly plno zajímavých informací, 
prakticky si mohly vše vyzkoušet 

i ochutnat. Talíře zářily barvami, vý-
borný salát a pomazánka chutnaly 
úplně všem. 
Na závěr každý obdržel Vysvědčení 
ze školy Zdravé 5, recepty na zdra-
vé svačinky a moc pěkné nálepky. 
Všichni žáci prospěli s vyznamená-
ním. 
Zdravá 5 letos zavítala i na druhý 
stupeň. V první – teoretické části – 
žáci žasli nad množstvím a názvy 
nejrůznějších netradičních luštěnin 
a obilovin. Nejvíc je zaujalo složení 
kolových a energetických nápojů. 

Možná to byl první krok k zamyšle-
ní nad tím, co dnešní děti jedí a pijí. 
V druhé – praktické části - si žáci 
připravili navzájem sladké i slané 
zdravé pohoštění. K výsledkům své 
práce zpočátku přistupovali nedů-
věřivě, když ale zjistili, že učitelé 
ochutnali a chválili jim jejich výrob-
ky, pustili se do ochutnávky také.
Krásný dárek – kuchařku Zdravé 
5 - určitě využijeme v hodinách pra-
covních činností.

Miluše Štefanová, Eva Pěchová

Základní škola Sv. Čecha Kojetín

Gymnázium Kojetín
Seznamovací kurz
primy na Tesáku 2015

Ve dnech 16. - 18. září 2015 jsme 
se zúčastnili seznamovacího kurzu 
na Tesáku ve Sport hotelu Tesák. 
A co bylo super – celou dobu nám 
svítilo sluníčko.
Na místo jsme přijeli okolo desáté 
hodiny, krátce jsme se ubytovali, 
celkem rychle zabydleli a šli hrát 
ven různé hry. Pak byl čas oběda, 
po kterém následoval odpolední 
klid (no, nevím, proč se tak nazývá, 
protože klidní jsme moc nebyli). Po 
něm jsme šli hrát další hry a sezna-
movat se s okolím. Po večeři násle-
doval večerní program a večerka 
v 21.30 hodin (někteří chtěli večer-
ku ve 24 hodin, ale to neprošlo).
Další den si šlo po ránu patnáct 

dobrovolníků s učitelem zaběhat. 
Následovala snídaně, dopolední 
soutěže, hry a pak oběd. Po obě-
dě si většina lehla a hledala wi-fi. 
Naštěstí tam byla! Po odpoledním 
klidu jsme hráli další hry a soutěže, 
které stmelovaly naši třídu. Kolem 
patnácté hodiny byla svačina, po 
které jsme si mohli vybrat nějaké 
míčové hry, které bychom chtěli 
hrát. Domluvili jsme se na přeha-
zované, ale se dvěma míči najed-
nou – to byla novinka! V 18.30 ho-
din nás čekala večeře a po večeři 
byla menší neplánovaná diskotéka 
a stezka odvahy. Všichni se po ná-
vratu tvářili, že se vůbec nebáli, ale 
většinou byl opak pravdou, jak nám 
sdělil pan učitel, který byl na trase. 
Večerka byla posunutá na 22.30 
hodin – aspoň malý úspěch.
Poslední den už šlo po ránu běhat 

jen osm dobrovolníků. Po snídani 
jsme hráli ještě nějaké hry a taky 
jsme se mohli téměř na cokoliv ze-
ptat třídního a on nám ochotně od-
povídal. Po obědě následovalo vy-
hodnocení kurzu, kontrola pokojů 
a pak už pro nás přijel autobus, který 
nás bezpečně dopravil do Kojetína.
Chtěl bych pochválit kuchaře za vy-
nikající jídla!   Kamil Zalabák, prima

Nemusíme rovnou
zachraňovat svět…

…stačí přece pomoci lidem v oko-
lí, být dobrým kamarádem, souse-
dem, partnerem. Nedělat jiným to, 
co se nám samým nelíbí. Umět se 

prosadit a přitom nelhat, nekrást, 
mít zdravé sebevědomí. Být v bez-
pečném a přátelském prostředí. 
V tomto duchu vytváří každým ro-
kem gymnázium svůj „povinný“ Mi-
nimální preventivní program.
Začali jsme hned v září adaptační-
mi kurzy „prváčků“ v Buchlovicích 

(ti starší) a na Tesáku (ti mladší). 
Do školy se vrátily sehrané party, 
komunikace a týmové aktivity jim 
rozhodně prospěly. Maturanti na-
opak odjeli na týden do velkoměs-
ta, v Praze si prohlíželi památky 
a chodili za kulturou, ale vzdělává-
ní v prevenci se nešidilo. Židovské 
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muzeum v Praze nabízí už mno-
ho let skvělé edukační programy 
– jsou zaměřeny na antisemitis-
mus, rasismus a xenofobii. 
V září nás zastihl pravidelný prv-
ní „srdíčkový den“ – prodejem 
jsme pomáhali rodinám s vážně 
nemocnými dětmi, které potřebují 
mnohdy velmi drahé pomůcky, vo-
zíčky, kočárky apod. V ulicích a ve 
škole studenti vybrali úctyhodných 
10.109 Kč. Všem Koječákům moc 
děkujeme! Srdíčkový den bude 
v tomto školním roce 2015/2016 
ještě jeden – vánoční, na začát-
ku prosince. A zase vám budeme 
vděčni za každou částku, kterou do 
tašek studentům vložíte. Stále také 
sbíráme víčka od pet lahví – pokud 
máte zájem, noste je k nám do ško-
ly. Snad i tímto pomůžeme aspoň 
jednomu dítěti v Kojetíně.
Radost nám také udělala „adoptivní 
dcera“ gymnázia z Guineji Sia Mar-
guarita, která úspěšně dokončila 
vysokou školu a poslala moc do-
jemný děkovný dopis všem studen-
tům a rodinám za to, že jsme ji celé 
roky finančně podporovali.  Ousma-
ne, kterého dosud podporujeme, 
napsal sice krátký klukovský do-
pis, ale je z něj cítit nesmírný vděk. 
Jsme rádi, že vedeme studenty 

k pomoci jiným. Obzvlášť teď, když 
vidíme bídu a utrpení lidí na jiných 
koncích světa.
V září jsme do programu zařadi-
li také Debatování – zkusili si jej 
pod vedením zkušených lektorů 
z České debatní společnosti také 
nejmladší primánci. Debatní teze 
byly různé – hlavně se zaměřova-
ly na fungování demokratické spo-
lečnosti. Nutily studenty vyhledat 
informace, zamyslet se, poslouchat 
se navzájem a reagovat na tezi, re-
spektovat partnera v komunikaci, 
spolupracovat v týmu. 
V září a říjnu proběhly první spor-
tovní soutěže místního i okresního 
formátu. Jen pro zajímavost – víte, 
že momentálně studuje na gym-
náziu řada mistrů České republiky 
(v národní házené, tenise, v singl 
kánoi, kajaku, kanoistice, sportovní 
gymnastice, atletice, latinskoame-
rických tancích, lezení na umělých 
skalách, jachtingu…) a dokonce 
mistryně světa v dračích lodích?
Od října až do června se náš pre-
ventivní program začne plnit od-
bornými přednáškami z oblasti 
zdravotní osvěty (rakovina dělož-
ního čípku, zdravé stravování, ano-
rexie), interaktivní lekce povedou 
v celém nižším gymnáziu lektoři 

z KAPPY-HELP (drogová proble-
matika, vztahy, zdravý životní styl), 
přijdou městští strážníci a policisté 
z PIS z Přerova (je třeba také poučit 
studenty s čerstvými řidičáky a mlu-
vit o kriminalitě a trestním právu), 
dramatické lekce povedou lektorky 
ze Sdružení D z Olomouce (pre-
vence šikany), o sociálních sítích 
a jak na nich být v bezpečí budou 
mluvit se studenty lektoři z E-bez-
pečí z Olomouce, k Okresnímu 
soudu do Přerova se rozjedou jako 
vždy druháci, začne peer-program, 
aktivity nachystá i šikovný Žákov-
ský parlament. 
Prostě – dění ve škole bude pest-
ré a hektické. O tom všem by vám 
měli přinášet reportáže v každém 
čísle KZ sami studenti.

M. Dejdarová
školní metodik prevence

Gymnázium Kojetín

GyMNáZIUM, KOJETÍN, 
SVATOPLUKA ČECHA 683

POŘáDá VE DNECH
12. října – 12. listopadu 2015

CHARITATIVNÍ SBÍRKU
PRO SIROTČINEC

CAMBODIAN LIGHT CHILDREN 
ASSOCIATION C.L.C.A

Co se sbírá:
 Oděvy, obuv (malé velikosti, letní 
-  určeno do teplého podnebí, věk 
dětí 3 – 15 let)
 Ručníky, ložní povlečení, deky
 Hygienické potřeby (mýdla, zubní 
pasty a kartáčky atd.)
 Školní potřeby (psací a kreslící 
potřeby, sešity, nůžky, atd.)
 Hračky (plyšové, stavebnice atd.)
 Sladkosti (bonbony – ne čokolá-
dové, lízátka, želatinové cukrovin-
ky, min. trvanlivost do června 2016) 

Darované předměty bude možné 
odevzdávat na gymnáziu Jaromíru 
Langrovi (školník), vždy v pondělí 

a ve středu od 7.30 do 8.30 a od 
14.30 do 15.30 hodin. Dárce prosí-
me, aby k balíčku připojili i seznam 
věcí, které obsahuje. Darované 
předměty mohou být i použité, ne 
však roztrhané či špinavé.
Sbírku převezme kroměřížská or-
ganizace S.O.S. Děti Kambodži, 
která sirotčinci dlouhodobě pomá-
há. Podrobnější informace o tomto 
občanském sdružení, ale i o sirot-
činci samotném naleznete na strán-
kách:
  sosdetikambodzi.cz/kontakt.html
Organizace S.O.S. Děti Kambodži 
je registrována u  Ministerstva vni-
tra České republiky od 7. května 
2012 jako občanské sdružení za-
měřené na pomoc dětem s přesně 
zacíleným programem pomoci pro 
konkrétní sirotčinec v Kambodži. 
Finanční dary lze zasílat na účet 
          2400265007/2010. 
Adresa občanského sdružení: 
Švabinského nábřeží 1716/57
767 01, Kroměříž

Sirotčinec má padesát dětských 
obyvatel. Děti, které zde žijí, nemají 
jednoho či oba rodiče nebo jsou je-
jich rodiny na tom tak bídně, že se 
nemohou o děti starat. V sirotčinci 
se dětem dostane pravidelně jídlo, 
mají střechu nad hlavou a některé 
z nich chodí do školy. Školní výuka 
v Kambodži není dotována státem, 
platí se za ni. Provoz sirotčince je 
finančně náročný. 
Na kojetínském gymnáziu již tře-
tím rokem studuje žákyně, která 
do svých 9 let v těchto podmínkách 
žila. O její cestě do ČR se v sou-
časné době natáčí dokumentární 
film. Jeho součástí bude i návštěva 
sirotčince, během níž Vámi darova-
né předměty předá tamním dětem. 
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Gymnázium Kojetín

Základní umělecká škola Kojetín
Kojetín má šampionku
- nejlepší v ČR
V loňském školním roce proběhly 
soutěže základních uměleckých 
škol vyhlašovaných MŠMT. O úspě-
ších  ZUŠ Kojetín jsme vás již infor-
movali, avšak ne o tom největším. 
V oboru Hra na zobcovou flétnu 
postupovali z celého Olomouckého 
kraje pouze dva nejlepší! Mezi nimi 
bylo i naše želízko v ohni – Aneta 
Dostálíková. Anetka vyhrála celo-
státní kolo konané v Liberci a stala 
se tak nejlepší hráčkou ČR na zob-

covou flétnu v kategorii 12-14 let. 
K tomu obdržela speciální cenu po-
roty za provedení skladby Kouř nad 
louží. Srdečně gratulujeme. Mys-

lím, že můžeme být právem hrdi na 
skvělou mládež, kterou v Kojetíně 
máme.   

Vedení ZUŠ

ZUŠka prezentuje...
Od začátku školního roku uběhlo te-
prve pár týdnů a naši žáci již absol-
vovali první veřejné aktivity. U pří-
ležitosti Evropského týdne mobility 
se 25. září představil Malý decho-
vý orchestr ZUŠ Kojetín společně 

s Dechovým orchestrem Two, 
Three, Four  a jejich hosty - Chro-
pyňskými  babkami. Koncert se měl 
původně uskutečnit na kojetínském 
náměstí. Z důvodu nepřízně poča-
sí  se vystoupení dechových hudeb 
muselo přemístit na nádvoří Vzdě-
lávacího a informačního centra. 

I přes špatné počasí se hudební vy-
stoupení velmi zdařilo a odměnou 
pro naše muzikanty byl zasloužený 
dlouhotrvající potlesk.
Další akce se konala o den později 
na zámku v Tovačově. Proběhl zde 
slavnostní Křest knihy Procház-
ka životem Antonína Indráka aneb 
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ZUŠ Kojetín děkuje
za vaši přízeň
   Naše škola nasadila v loňském 
školním roce trend kvalitní a aktivní 
školy.
Věříme, že naši snahu takto vní-
máte i vy, kterých se to týká přede-
vším, což potvrzuje nebývalý zájem 
o naši školu, který téměř přesahu-
je kapacitní možnosti. Snažíme se  
reprezentovat naše město a kraj 
a být přirozenou součástí společen-
ského, uměleckého a  kulturního  
života svého regionu.
Děkujeme  a můžeme vás  ubez-
pečit, že se tímto směrem budeme 
ubírat i nadále.                               

Mojmír Přikryl
ředitel ZUŠ Kojetín

krátké pojednání o jednom kroniká-
ři z Hané. Křest se konal v obřadní 
síni tovačovského zámku. Jedním 
z kmotrů byl i starosta Kojetína Jiří 
Šírek. Hudební doprovod k této akci 
připravila p. uč. Lenka Čechová. 
Škola obdržela děkovný dopis od 
starosty Tovačova Leona Boucha-
la. Poděkování za krásný hudební 
zážitek zaslal našim žákům- Davidu 
Dvořákovi,  Anetě Dostálíkové a Te-
reze Čechové.
Na závěr drobná upoutávka: 
- Závěrečný koncert na ukončení 
zámecké sezóny - 31. října 2015 
v Rytířském sále tovačovského 
zámku za účasti pedagogů ZUŠ 
Kojetín.
- Podzimní koncert žáků 11. listopa-
du 2015 v sále ZUŠ v 16.00 hodin.

Vaše ZUŠka

Základní umělecká škola Kojetín

DDM Kojetín informuje

Připravujeme
v listopadu a prosinci

1. listopadu 2015
 Kurz sebeobrany 

13. listopadu 2015
Cesta za pokladem skřítků 

20. listopadu 2015
Pohádkové dopoledne

„O kohoutkovi a slepičce“ 

21. listopadu 2015
Florballový turnaj

21. listopadu 2015
Kurz patchworku

27. listopadu 2015
Rozsvícení

vánočního stromečku

27. – 28. listopadu 2015
Sraz tvořivého zájmového 

kroužku a LT Doplňkománie

5. prosince 2015
Zájezd na průvod čertů

Krampusů v rakouském Retzu

Pojďte s námi do haly!
Cvičení pro děti i rodiče

viz leták >>>

Velká cena DDM
– vánoční úkol

Keramické výukové programy        

Bližší informace o všech připravovaných zájmových kroužcích a akcích 
najdete na internetových a facebookových stránkách DDM Kojetín.

Fotodokumentace ke všem akcím je k dispozici na
www.ddmkojetin.zonerama.com
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DDM Kojetín informuje
Příběh nekončí
– Sraz LT Nejdek 2015
Ve dnech 3. – 4. října 2015 se na 
kovalovickém zámku uskutečnil ví-
kendový sraz letního táboru Nejdek 
– Příběh bez konce. Celý víkend se 
nesl ve vzpomínkovém duchu. Na 
děti čekal plnohodnotný program 
plný aktivit. Díky krásnému slunečné-
mu počasí jsme mohli strávit oba dny 
na hřišti, v lese a v okolí zámečku, 
kde jsme si zahráli na dobrodružné 
bandity, vžili jsme se do rolí profesio-
nálních tanečníků i do rolí zvídavých 
novinářů. Samozřejmě nechybělo 
opékání špekáčků završené noční 
stezkou a pozorováním hvězd. 

Zahájení Velké ceny 
DDM – UniversalRun
V pátek 9. října 2015 se za účelem 
zahájení VC DDM uskutečnil 1. roč-
ník UniversalRunu, na němž si své 
síly změřilo celkem 12 týmů ve vě-
kovém rozmezí 5. až 9. tříd. Tento 
outdoorový závod plný překážek 
vyzkoušel nejen fyzickou kondici 
a psychickou odolnost všech jedin-
ců, jejich koordinaci, schopnost ori-
entace, obratnost, zručnost, odva-

Pochod slováckými
vinohrady Mutěnice
10. října 2015

hu, ale především týmového ducha 
a fairplay. Závod podpořil týmovou 

spolupráci, bez které by jednotlivé 
překážky nemohly být zdolány.  -nh-

Výlet do svíčkárny
V sobotu 10. října 2015 jsme jeli vla-
kem na výlet do Svíčkárny Rodas 
v Olomouci. Na začátku programu 
byl dětem promítnut film o výrobě 
svíček. Po krátké teorii si zde kaž-
dé dítě odlilo čtyři pastelky do formy 
zvířátka, čtyři už měly připravené 
v sáčku, takže domů si odvezly 
osm kusů pastelek z včelího vosku, 
a k tomu svíčku, kterou si sami ba-
revně ozdobily. Ve svíčkárně si také 
vyzkoušely vykrojit mýdlo, nasypat 
koupelovou sůl dle své fantazie do 
různých obalů a nakoupily si i jiné 

zboží. Byl to podařený výlet – děti 
se zde něco nového dozvěděly, 
naučily a  vlastnoručně si vyrobily 
spoustu užitečných i milých dárků 
pro sebe i své blízké.

Den stromů
Již tradičně se uskutečnila oslava ke 
Dni stromů i v Kojetíně. Letos byly vy-
sazeny tři nové lípy v pátek 16. října 
2015. Pro děti byly připraveny různé 
ekologické aktivity, které se pro nepří-
zeň počasí nepodařilo uskutečnit tak, 
jak jsme je naplánovali. Děti si alespoň 

vyzdobily malý květináček ubrousko-
vou technikou, do kterého si zasadily 
bylinku dle svého výběru – bazalku, 
rukolu nebo saturejku, aby se o ni 
doma staraly. Pro všechny zúčastně-
né bylo připraveno drobné občerstve-
ní a čaj na zahřátí. Akce proběhla ve 
spolupráci s Městem Kojetín a Měst-
skou knihovnou MěKS Kojetín.   -po-
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DDM Kojetín informuje
Nový zájmový kroužek
Nový zájmový kroužek Mladí re-
portéři se představuje, přidejte se 
k nám…

„Pouze nudné psaní článků. Pořád 
ty samé články omývané dokola. 
Tisíckrát přepsané publikace. Ty 
samé „kecy“ a stejné obličeje. Nic 
nového, žádné nové nápady, žádní 
mladí nadaní spisovatelé. Přesně 
tohle Mladí reportéři nejsou. Jsme 
noví, jsme originální a hlavně plní 

energie a nových nápadů. Nové 
články. Nové tváře. Jsme Mladí re-
portéři. Vítejte.“      Martina Bártová

„Je to kroužek, který má za úkol od-
halit skryté talenty dětí. Do tohohle 
kroužku se přihlásily děti, které se 
zajímají o zpravodajství, moderová-
ní, natáčení a podobně. Mě osobně 
baví mluvit do mikrofonu a „předvá-
dět se“ před kamerou. Líbilo by se 
mi, kdybychom v kroužku co nejví-
ce dělali reportáže a ptali se dětí na 
různé otázky.“        Natálie Čechová

„Když jsem zjistila, že se letos 
bude provozovat tenhle kroužek, 
hned jsem si představila, že bu-
deme psát různé reportáže třeba 
o akcích, co jsou každým rokem 
v Kojetíně. K reportážím bude-
me dělat vlastní fotografie. Taky 
jsem si hned vybavila, jak se pů-
jdeme podívat, jak se zpracová-
vá Kojetínský zpravodaj a možná 
se kouknout do rádia. Hned jsem 
chtěla do tohohle kroužku chodit 
a psát sem reportáže.“

             Klára Klabalová

ZŠ a MŠ Křenovice
Po horkém létě nastalo září a my 
jsme se opět setkali ve školních 
lavicích. Ve škole jsme slavnostně 
přivítali jedenáct nových prvňáčků 
z Křenovic i okolí. Za účasti pana 
starosty Jaroslava Lejnara, rodičů 
i prarodičů, proběhlo letos slavnost-
ní pasování prvňáčků zakončené 
přísahou. 
V mateřské škole letos proběhly 
také velké změny týkající se vnitř-
ního vybavení. Dětem udělal radost 
nový, krásný nábytek. Dle hesla 
„v jednoduchosti je krása“ jsme ná-
bytek a doplňky rozmístili tak, aby 
byly hračky a pomůcky dobře a bez-

pečně přístupné dětem a přičemž 
zůstal dostatečný prostor pro hry 
a aktivity dětí. 
V období krásného babího léta děti 
a žáci školy hojně využívali pěkně 
zrekonstruovaného dvora školního 
areálu, jehož rekonstrukce probí-
hala v době letních prázdnin. Tímto 
bychom chtěli poděkovat zástup-
cům obce, že podporují vzdělávání 
v Křenovicích. 
V prosinci proběhne již tradiční 
rozsvěcování Vánočního stromu 
s písničkami a básničkami v podání 
žáků a dětí místní školy. Přijměte 
také pozvání na „Vánoční besídku“, 

která se bude konat 15. prosince 
2015 v 16.30 hodin v krásně opra-
veném Kulturním domě v Křenovi-
cích.   

                          vedení školy

Kde zakoupíte Kojetínský zpravodaj
    * Informace - Vzdělávací a informační centrum

Masarykovo náměstí 8, Kojetín
    * MěKS Kojetín - Sokolovna, nám. Republiky 1033, Kojetín
    * Potraviny Dobrůtky od Verunky, nám. Republiky, Kojetín
    * Potraviny DO LABUŽ, Masarykovo náměstí 54, Kojetín

* Potraviny ENAPO, Sladovní ulice, Kojetín
 * Potraviny, ulice Padlých hrdinů, Kojetín

 * Potraviny DOMINO, Křenovice 157
  * Ivana Krejčiříková, Kovalovice 55

Ceník inzerce
v Kojetínském zpravodaji

A4 (275 x 190 mm) = 1 800 Kč
1/2 A4 (190 x 137 mm) = 900 Kč
1/4 A4 (137 x 95 mm)  = 450 Kč
1/8 A4 (95 x 68 mm)  = 225 Kč
1/16 A4 (68 x 47 mm) = 110 Kč
menší velikost = smluvně

Uzávěrka čísla:
vždy k 20. předešlého měsíce...
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Městská knihovna MěKS Kojetín 
Říjen v knihovně
Týden knihoven 5. - 11. 10. 2015
Tradiční, 19. ročník celostátní akce, 
kterou vyhlašuje pravidelně Svaz 
knihovníků a informačních pracov-
níků.
Letošní motto: „Zažijte knihovnu ji-
nak“

Týden knihoven v číslech:
Aktivní návštěvníci: 228
(ti, co navštíví knihovnu za účelem 
půjčení či vrácení knih nebo časo-
pisů).
Počet nově registrovaných čtenářů: 72
Počet návštěvníků na exkurzích: 116
(žáci 9. tříd ZŠ, kvarta a 1. roč. 
Gymnázia Kojetín).
Počet návštěvníků v rámci soutěží 
a „Vítání prvňáčků“: 44
(děti ze školní družiny)
Počet výpůjček: 782 svazků

Návštěvníkům a uživatelům bylo 
v knihovně nabízeno malé pohoš-
tění v podobě šálku kávy či čaje. 
Našim cílem bylo dostát letošnímu 
mottu TK  a tím zpříjemnit čas strá-
vený v knihovně.

Lekce informační výchovy
pro žáky 5.tříd základních škol

Tvořivá dílnička  (děti ze školních 
družin)
- výroba ozdob na dekoraci stromu 
Pohádkovník

„Znáš pohádky?“ - soutěž pro 
školní družiny
Děti 2. a 3. tříd ze školních družin  
formou kvízů, hádanek a křížovek 
luštily správné názvy pohádek. Nej-
lepší z nich byly odměněny diplo-
mem a drobnými cenami.

Vítání prvňáčků
Prvňáčkové se stávají čtenáři! 
S nabývající dovedností samostat-
ného čtení a s prvními vypůjčenými 
knihami byly děti pasovány na čte-
náře.

Vysazení Stromu „Pohádkovník“ 
– Fabularius Anderseni 
K výročí Mezinárodního dne stromů 
za přítomnosti starosty p. Jiřího Šír-
ka a dětí, které se účastnily letošní 
noci s Andersenem, jejich rodičů 
a přátel knihovny jsme vysadili 
v pátek 16. října v 15 hodin v Hu-
sově ulici (naproti bývalé Hasičár-
ny) strom Pohádkovník. Přejeme 
si, aby rostl a sílil pro potěchu nás 
všech a byl okrasou města.

Krajinou ječných klasů
Němčicko a okolí v povídkách 

a pověstech. Literární beseda pro 
Centrum sociálních služeb Kojetín 
a uživatele Domu svatého Josefa.
Převyprávěné regionální pověsti An-
tonína Oščádala, dlouholetého ředi-
tele LŠU v Němčicích nad Hanou.

Setkání dobrovolných knihovní-
ků střediska Kojetín

Představujeme knihovny
střediska Kojetín
(středisko Kojetín zahrnuje devět 
místních knihoven: Kovalovice, 
Křenovice, Lobodice, Měrovice nad 
Hanou, Oplocany, Polkovice, Stří-
brnice, Troubky a Uhřičice).

Místní knihovna v Lobodicích
Místní knihovna je umístěna v nové 
víceúčelové budově č. 245, posta-

vené po povodních v roce 1997 
a nově je vybaven také interiér 

knihovny. Je organizační složkou 
obce a zajišťuje knihovnické služ-
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Městská knihovna MěKS Kojetín 

Více se dozvíte na webových 
stránkách MěKS Kojetín:

www.mekskojetin.cz/mestska-
-knihovna

a také na facebooku
- Městská knihovna MěKS Kojetín

by. Ve výpůjční době je v knihovně 
možnost přístupu na internet a ko-
pírování. Knihovna je doplňována 
čtyřmi velkými soubory knižních 
novinek pravidelně čtvrtletně, šest-
náct souborů ročně.
Zřizovatel: Obec Lobodice
Knihovník: Helena Vaculíková

Půjčovní doba:
středa 16 - 19 hodin
Počet obyvatel: 726
Stav knihovního fondu:
2.781 (+ cirkulační soubory)
Registrovaní čtenáři: 39
z toho děti do 15 let: 9
počet výpůjček: 3.113

počet návštěvníků: 539
(údaje k 1. 1.2015)
Děkujeme zřizovateli – obci Lobodi-
ce, který poskytuje knihovně nejen 
finanční prostředky, ale i další vše-
strannou podporu.
Další informace najdete na adrese: 
www.lobodice.cz

pŘIprAvujeme pro vás:
KnIhA do čeKárny

Národní projekt, jehož cílem
je dát knihám „druhou šanci“.

V čekárnách praktických lékařů 
v Kojetíně se objevily provizorní 

knihovničky „biblioboxy“,
kde si pacienti budou moci
z uložených knih vybrat tu,

která jim zpříjemní dobu čekání
na svého lékaře.

Biblioboxy fungují na principu:
Půjčit – vzít – darovat vlastní.

Pacienti si mohou knihu bezplatně 
půjčit, vrátit zpět do boxu, odnést 
si ji domů a ponechat, ale i přinést 

nějakou svoji vlastní.

LeKce InformAční
VýchoVy

- pro žáky 6. a 7. tříd
základních škol a gymnázia

KouzLo jIhu srí LAnKy
11. listopadu 2015 v 17.30 hodin

sál VIC Kojetín
Masarykovo nám. 8

Cestopisná přednáška
Zlatuše Knollové, tentokrát
o atraktivním jihu ostrova.

Opět bude připravena pestrá
a bohatá nabídka skvělých druhů 
čaje, které si návštěvníci mohou 
zakoupit a zpříjemnit sychravý 

podzimní čas nejen sobě,
ale i svým blízkým.

veLKý KnIžní bAzAr
výprodej

straších opotřebovaných knih
23. - 24. listopadu 2015
9 - 12 a 13 - 17 hodin
přízemí VIC Kojetín

Masarykovo nám. 8., Kojetín

LIterární besedA
- pro děti v MŠ

námět bude upřesněn

hALLoween v KnIhovně
tvořivá dílnička, strašidelné čtení

- pro školní družiny

„vzhůru Ke hvězdám“
Chceš strávit noc v knihovně?

Přijď soutěžit!
Vyhlašujeme zahájení celoroční 

čtenářské soutěže pro děti.
Ti nejlepší si vybojují účast

na Noci s Andersenem.

Z kulturních akcí...
Divadla pro školy
V měsíci říjnu připravilo Městské 
kulturní středisko Kojetín hned dvě 
představení pro školy a mateřské 
školky.
Prvním z nich byla Vodnická po-
hádka v podání Divadýlka Mrak, 
která se konala v sále Sokolovny 
v pondělí 12. října 2015. Veselá, vý-
pravná pohádka, plná kouzel a ča-
rování byla protkaná známými i ne-
známými písničkami o vodě, rybách 
a rybnících. O vodníkovi Šploucho-
vi, který utekl před trestem vodnic-
kého krále a zabydlel se i se svojí 
vdavek chtivou dcerou Běličkou 
v klidné tůňce v Čechách. Nane-

štěstí u mlýna, který právě koupila 
lakomá mlynářka proto, aby v něm 
našla, podle pověstí, zakopaný po-
klad.
Druhým představením, určeným 
starším žákům základních škol a stu-
dentů gymnázia, byl humorně pouč-

ný pořad o Karlu IV. v projektu Vladi-
míra Pěnkavy „Faber“, který se konal 
v úterý 20. října 2015. Školní mládež 
se zábavnou formou přenesla do 
středověku. Žáci se například sezná-
mili s historií korunovačních klenotů, 
mučírnou i tehdejšími mravy. -miza-

Rock*klub Peklo
V pátek 16. října 2015 se v „Pekle“ 
Sokolovny konal hudební večírek. 
Jako první vystoupil mladý talen-
tovaný kojetínký gymnazista Janek 

Tabara, který v hodinovém bloku 
zahrál a zazpíval několik poprocko-
vých skladeb. Jeho čistý  přednes 
i hra na kytaru byl oceněn bouřli-
vým potleskem z řad posluchačů, 
převážně spolužáků, kteří přišli 

svého kamaráda podpořit. Po pro-
dukci této začínající hvězdy se na 
pódiu objevila kapela „Hudba tvý-
ho fotra“ z Prahy. Frontmen tohoto 
bluesrockového uskupení Michal 
Talo, který hraje na foukací harmo-
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niku navštívil Kojetín již v minulosti, 
a to při příležitosti Divadelní přehlíd-
ky, kde předčítal své básně v rámci 
této akce. Hudební formace „Hud-
ba tvýho fotra“ vznikla v tomto roce 
v Praze. V současné době hraje ve 
složení foukací harmonika, sólová 
kytara, basa a bicí. Přes nedávný 
vznik má za sebou několik úspěš-
ných koncertů, dokonce i v zahra-
ničí. Repertoár kapely se skládá 
převážně z klasického amerického 
blues z období 50. až 70. let. Po-
sluchači hudebního večera ocenili 

Z kulturních akcí...
především precizní hru na foukací 
harmoniku Michala Tala, jeho zpěv 
i souhru všech členů kapely, kteří si 

koncertování opravdu užívali a pře-
nesli neopakovatelnou atmosféru 
i na přítomné.                        -miza-

Hubertova jízda
Kojetín 2015
V sobotu 20. října 2015 se konala 
již tradiční kojetínská Hubertova jíz-
da. Po deváté hodině se na louce 
za bývalou farmou Račová sešly 
přes dvě desítky jezdců v sedlech 
a několik koňských povozů, aby 
vzdaly holt sv. Hubertovi, patronu 
myslivců. Pro přítomné návštěv-
níky, kteří  cestu chtěli absolvovat 
„nekoňmo“, byly připraveny povozy 
motorizované. Navzdory studené-
mu a deštivému počasí se sešlo 
několik odvážlivců, kteří si celou 
trasu projeli a podporovali jezdce 
ve zvládání překážek. Příjemným 

zpestřením celé jízdy bylo uskupe-
ní trubačů, kteří obohacovali akci 
loveckými signály. Po zahájení a 
úvodu na louce za bývalou farmou 
Račová se všichni jezdci i s povozy 
vydali napříč Včelínem. Následo-
valo několik zastávek na okolních 
loukách, kde jezdci předvedli svůj 
um při zdolávání předem připrave-
ných překážek. V půli cesty násle-
dovala příjemná přestávka na my-
slivecké chatě u Uhřičic, kde bylo 
nachystáno pro všechny přítomné 
občerstvení. Zkrátka nepřišli ani 
nejmenší, pro které byl t v areá-
lu ukrytý sladký poklad. Po krátké 
pauze se kolona jezdců, spřežení 
a vleček vydala na další cestu zpět 

ke Kojetínu, kde bylo na louce při-
praveno improvizované kolbiště. 
Zde se jezdci utkali v několika dis-
ciplínách. V kategorii starších pánů 
vyhrál Jaroslav Hrabal z Uhřičic, 
v disciplíně s barely měl nejlepší 
čas Josef Zahradník z Bezměrova, 
který se zároveň stál králem honu 
poté, co uzmul liščí oháňku. V ka-
tegorii Amazonky se štěstí usmálo 
na Alenu Kromkovou z Tvorovic 
a v soutěži s povozy zvítězili souro-
zenci Krausbergovi.
Celá akce se obešla bez úrazů 
a větších pádů, věříme, že všichni 
zúčastnění i jejich čtyřnozí miláčci 
byli spokojení , za což patří poděko-
vání všem, kteří akci připravili.-miza-

Richard Pachman
v Kojetíně

Městská knihovna MěKS Kojetín 
ve středu 21. října 2015 pozvala do 
sálu VIC Kojetín Richarda Pachma-
na, který v literárním pořadu přiblí-
žil přítomným posluchačům knihu 
s názvem Tylda.
Román Tylda je napsán podle sku-
tečného příběhu židovské ženy, 
která přečkala útrapy druhé světové 
války, a která našla sílu opustit své 

malé dítě, aby mu zachránila život.
Autorem románu je Richard Pa-
chman a jeho tatínek František.  
Jeho děj se odehrává zejména 
v Olomouci a také v Kojetíně. To je 
to pouto, které sympatického 49tile-
tého všestranně nadaného umělce a 
jeho maminku přivedlo do Kojetína. 
Právě jeho tatínka, tehdy malé dítě 
Fanulu, zachránilo před převýcho-
vou v německé rodině to, že ho rodi-
če svěřili z Olomouce do Kojetína do 
péče  příbuzných. Od září 1944 byl 
malý Fanula u tety Marušky a v dív-

čích šatičkách takřka v utajení pod 
jménem Betka přežil konec války.
Během pořadu pan Pachman ne-
jen předčítal úryvky z tohoto ro-
mánu, ale přednesl i písně z melo-
dramatu Jan Hus. S ním vystoupil 
i k šestistému výročí upálení Mistra 
Jana Husa na koncertu na Staro-
městském náměstí, kde bylo pat-
náct tisíc diváků. Je fakt, že jeho 
píseň Neodvolám zanechala hlubo-
ký dojem ve všech zúčastněných 
i v Kojetíně, kde se nás sešlo kolem 
třiceti.

více foto na: www.mekskojetin.cz  nebo http://h-svaca.rajce.idnes.cz/Hubertova_jizda_Kojetin_2015_17.10.2015
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Z kulturních akcí...
O to paradoxní bylo, že na jeho 
otázku, kdo je hrdý na to, že je 
Čech, zvedla ruce jen polovina 
přítomných. Právě v době, kdy si 
vzpomínáme výročí vzniku samo-
statného státu, je to téma k zamy-
šlení. Přes všechny peripetie, kte-
rými náš národ  ve svém vývoji pro-
šel, máme být na co hrdi. Zvláště 
v době, kdy se vláda věcí vrátila do 
rukou lidu, jak zpívá Marta Kubišo-
vá ve své písni Modlitba pro Mar-
tu, máme šanci dokázat, že jsme 

ochotni a schopni být prospěšní 
nejen pro sebe, ale i pro ostatní. 
Dnes nemusíme utíkat z naší vlasti 
jako tisíce lidí, kterým válka vzala 
domov či svobodu diktaturou jedné 
strany. Nemůžeme se vymlouvat 
na jiné. Záleží na každém z nás, co 
si příkladného vezmeme z historie, 
dokážeme v současnosti  a předá-
me dalším pokolením. 
Na závěr chci poděkovat  našim mi-
lým knihovnicím za pořad, který nás 
obohatil o velmi inspirující zážitek 

Prodloužená taneční 
Především pro rodinné příslušníky 
a známé účastníků tanečních se 
konala v sále Sokolovny ve čtvrtek 
22. října 2015 prodloužená lekce 
tanečního kurzu. Přítomní se mohli 
na vlastní oči přesvědčit, jaké do-
vednosti v tanci se jejich ratolesti či 
kamarádi doposud naučili.
Celý večer probíhal pod vedením 
tanečního mistra Igora Henzélyho, 
který provozuje v Kroměříži taneč-
ní studio a působí i jako porotce na 

různých tanečních soutěžích.
V průběhu kurzu by si měli začína-
jící tanečníci osvojit kroky klasic-
kých i moderních tanců, naučit se 
základní figury, správné držení těla, 
ale i společenský bontón a etiku, 
jež jsou s tanečním uměním úzce 
spjaty. Vyvrcholením je pak závě-
rečná taneční kolona, která by měla 
být pomyslnou třešničkou na dortu. 
Tam mladé  taneční páry vyniknou 
v celé své kráse.
Letos se závěrečná taneční kolona 
uskuteční v pátek 4. prosince 2015 

v sále Sokolovny Kojetín s živou ka-
pelou Beny-Q.                                  -miza-

Páteční divadlo Ženitba
V pátek 23. října 2015 zahájil diva-
delní předplatné „Divadlo žije! aneb 
Neseďte doma - pojďte do divadla!“ 
v Kojetíně Divadelní spolek Diviš 
Žamberk, hrou ruského klasika N. V. 
Gogola Ženitba. DS Diviš Žamberk 
má dlouholetou tradici, vznikl již 
v roce 1886. V současné době byla 
hra Ženitba v režii Ivany Šrámko-
vé doporučena na celostátní pře-
hlídku Divadelní Piknik Volyně. Děj 
komedie zavedl diváky do carské-
ho Ruska, kde se o vdavekchtivou 
Agátu uchází hned čtyři nápadníci, 
kteří pochází z různých společen-

ských vrstev. Každý z nápadníků má 
k sňatku povrchní a víceméně pro-
spěchářské důvody. Sama poten-
cionální nevěsta Agáta je marnivá 
a přes svůj pokročilý věk klade na 
partnera vysoké nároky, nejlépe 
by chtěla ženicha s modrou krví. 
Celou hru pak provází typické po-
stavy dohazovačů a služebná  Ďu-
ňaša. Gogol touto hrou poukazo-
val humornou formou na tehdejší  
maloměšťácké trendy a povrch-
nost. Tyto faktory jsou typické i pro 
dnešní společnost, což dodalo hře 
nadčasovost a aktuálnost. Herec-
ké výkony všech protagonistů byly 
vyvážené, inscenace měla jiskru 

a spád, což potvrdila i spokojenost 
návštěvníků. Na hru Ženitba si rádi 
zavzpomínali i bývalí členové Ha-
nácké scény, kteří ji v minulosti 
s chutí hráli na domácí scéně i mimo 
ní.                                            -miza-

Bethrayer fest 2015
V sobotu 24. října 2015 proběhl 
v kojetínské Sokolovně tradiční Be-
thrayer Meatfly Fest 2015 - hudební 
festival pořádaný kojetínskou kape-
lou Bethrayer, který je zaměřený na 
tvrdou muziku, a kam se sjela špič-
ka tuzemské scény. Akce měla jako 
vždy hojnou návštěvnost a celkem 
cca 450 lidí zaplnilo Sokolovnu. Be-
thrayer zde zároveň pokřtili svoji no-
vou desku a opětovně věnovali celý 
festival jejich zesnulému kytaristovi 

Pegarovi. Nová deska nese název 
„Burning Scars“. Pokud chcete pod-
pořit Bethrayer, desku si můžete 

objednat na bethrayer@seznam.cz 
za 150 Kč.                                        -b-

a poodhalil další díl historie Kojetí-
na a jeho obyvatel.  Jaroslav Bělka
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Z kulturních akcí...
Nová výstava fotografií
v galerii VIC

Od pondělí  26. října 2015 je k vidění 
v galerii VIC Kojetín nově otevřená 
výstava s názvem „Listopad 1989 
a Olomouc ve fotografiích“. Autorem 
expozice je Petr Zatloukal, který 
v revolučním roce 1989 končil stu-
dium na Institutu výtvarné fotogra-
fie a současně vyučoval na Střed-
ní  průmyslové škole v Olomouci. 
Jeho fotografie vykreslují euforii 
a průběh sametové revoluce na 

Kam za kulturou v Kojetíně

Univerzitě Palackého v Olomou-
ci.  Petr Zatloukal mistrně zachytil 
objektivem studentské nadšení pro 
věc, tehdejší život na univerzitě, 
která se rázem změnila na tiskárnu, 
noclehárnu i jídelnu. Expozice ma-
puje postupný vývoj listopadových 
dnů, vánoční atmosféru, výjezd 
studentů z Olomouce do Prahy, 
zvolení Václava Havla prezidentem 
i začátek let devadesátých, kdy se 
pořádaly v hanácké metropoli tak-
zvané happeningy. Touto výstavou 
chceme připomenout listopadové 
události s ohledem na náš region. 

Expozice bude k vidění do 20. lis-
topadu 2015.                         -miza-

Plesová sezóna 2016 v Kojetíně

mysLIvecKý pLes
pátek 15. ledna 2016, Sokolovna Kojetín

Myslivecká kuchyně, tombola...
Předprodej: Restaurace Na Hrázi

pLes GymnázIA Kojetín
pátek 22. ledna 2016, Sokolovna Kojetín

Předprodej: GKJ Kojetín

country báL
sobota 30. ledna 2016, Sokolovna Kojetín

Vystoupení Lucky While a kovbojská show
Kovbojská kuchyně, slosovatelné vstupenky

Předprodej: Informace VIC na Masarykově náměstí

pLes GymnázIA Kojetín
pátek 5. února 2016, Sokolovna Kojetín
Předprodej: GKJ Kojetín a VIC Kojetín

vodění medvědA
sobota 6. února 2016, ulice Kojetína

Průvod masek od 10 hodin od Sokolovny Kojetín
v doprovodu živé kapely

Předání ostatkového práva starostou města
u radnice. Všechny masky zveme do průvodu!!!

hAsIčsKÉ báL
s pochováváním bAsy

sobota 6. února 2016, VIC Kojetín
Půlnoční pochovávání basy, slosovatelné vstupenky

hAnácKÉ báL
sobota 13. února 2016, Sokolovna Kojetín

K tanci a poslechu zahrají Hulíňané
a CM Dubina, slosovatelné vstupenky

Předprodej: Informace VIC na Masarykově náměstí

drAčí pLes
sobota 20. února 2016, Sokolovna Kojetín

Předprodej: Studio zdravého spánku
na Masarykově náměstí v Kojetíně

dětsKý KArnevAL
neděle 28. února 2016, Sokolovna Kojetín

Sraz masek od 13.30 hodin
Rej masek, tanečky, soutěže, balonky,

taneční vystoupení, slosovatelné vstupenky...

pLes rudých KoŇů
sobota 12. března 2016, Sokolovna Kojetín

bude doplněno...
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Centrum sociálních služeb informuje
Aby člověk nebyl
nikdy sám 
V pondělí 5. října 2015 se uskuteč-
nilo setkání seniorů v Sokolovně 
v Kojetíně k oslavě jejich svátku, 
k Mezinárodnímu dni seniorů, který 
každoročně připadá na 1. října.
Za přítomnosti členů Zastupitelstva 
Města Kojetína Evy Pěchové a Jin-
dřicha Bureše se sešlo celkem 95 
účastníků, aby oslavilo tento svá-
tek. Je třeba zmínit, že akce se 
taktéž konala v rámci celorepub-
likového Týdne sociálních služeb 
ČR, který probíhal letos od 5. do 
11. října. 
Za podpory Asociace poskytovate-
lů sociálních služeb ČR, jejíž jsme 
členy, jsme v sále také přivítali zá-
stupce místní organizace Alfa han-
dicap, některé ze studentů Virtuální 
univerzity třetího věku, seniory ne-
jen z Kojetína, ale také z nedale-
kých Měrovic a Stříbrnic.
Hned v úvodu byly přítomným di-
vákům představeny naše nové dvě 
sociální pracovnice, Lenka Zaple-
talová, sociální pracovnice - koordi-
nátorka a Alena Vaculíková, sociál-
ní pracovnice Poradny pro seniory. 
Vzácnými hosty byli Jiří Krampol, 
známý bavič, imitátor, moderátor, 
sportovec a taktéž kuchař, který při-
jel spolu s Petrem Michkem. Přijeli 
prezentovat otevření nové poradny 
pro veřejnost a také pro seniory 

v Prostějově, s výhledem otevření 
pobočky v Přerově. V poradnách 
budou služby poskytovány veřej-
nosti zdarma. Vše bylo, jak jinak, 
prokládáno humornými vzpomín-
kami na natáčení pořadu Nikdo 
není dokonalý nebo na hereckého 
kolegu Miloslava Šimka, vzpomín-
kami na dětství, které Jiří Krampol 
prožíval i u nás na Moravě. Po tom-
to hodinovém pořadu následovalo 
focení, podpisování fotografií, knih 
a loučení. 
Poté následovalo vystoupení ma-
žoretek z Bochoře, seniorek, které 
pracují pod místním Klubem senio-
rů. Přijeli potěšit naše návštěvníky 
svými dvěma tanci a to skladbou 
nazvanou: „Roztleskávačky“ a je-
jich oblíbeným kankánem, za který 
sklidily zasloužený potlesk.
V průběhu celého odpoledne hrál 
a zpíval našim seniorům oblíbený  
Jaroslav Přikryl. Vše bylo doplněno 
o malé občerstvení, doprovázeno 

pohodovou náladou našich senio-
rů, nemůžeme než konstatovat, že 
se i tentokrát odpoledne vydařilo, 
vystupující v pořádku dojeli a my se 
už těšíme na prosinec, kdy si spo-
lečně připomeneme nejen to, že 
Vánoce jsou již za dveřmi, ale třeba 
budeme mít opět možnost setkat se 
s Mikulášem. Nechejme se překva-
pit.

A. H.

Krajinou ječných klasů 
– Němčicko a okolí
v povídkách a pověstech
Přesně takto zní název knihy, kte-
rou napsal pan Antonín Ošťádal. 
Sám autor o knize říká: „Celý život 
jsem pracoval jako kantor na ško-
lách. Když jsem začal učit vlastivě-
du, zjistil jsem, že mnoho dětí ani 
rodičů nemá představu o regionál-
ních věcech. Začal jsem tedy se-
pisovat místní pověsti, které jsem 
později rozšířil i na sousední obce. 
Původně byly pověsti určeny školá-
kům, ale pak jsem si řekl, proč je 
nevydat?“
Beseda, kterou si pro nás připra-
vily pracovnice Městské knihovny 
MěKS Kojetín, se nesla právě v du-
chu těchto povídek, z nichž některé 

paní knihovnice našim seniorským 
posluchačům přečetly. Dále pokra-
čovaly se samotnou historií města 
Němčice nad Hanou a prozradily 
našim posluchačům – čtenářům, 
jakže to vlastně byly Němčice nad 
Hanou na městečko povýšeny. 
Povídání bylo veselé, ale občas se 
vyskytly i vzpomínky na zlé časy, 
které s sebou nesla doba a nemi-
losrdné nemoci, mezi které patřila 

tolik zákeřná cholera.
Jsme rádi, že jsme se mohli s tou-
to knihou a našim nedalekým oko-
lím seznámit. Senioři pocházející 
z blízkosti zmiňovaných obcí za-
vzpomínali na své mládí a již nyní 
se těší na další vyprávění a sezná-
mení se se zajímavými knihami, se 
kterými za našimi seniory pracovni-
ce knihovny zavítají.                                    

A. H.
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Centrum sociálních služeb informuje

Pozvánky na divadlo

Divadelní představení
ds smotAná hAdIce KŘenovIce
viliam Klimáček: nízKotučný žIvot

(NEJÍM, NEŽIJU, NEMILUJU)
Tři ženy se potkávají v redukčním sanatoriu

se zpřísněnou kontrolou tuků a účastní se kurzu
hubnutí pod vedením přísné koučky.

reprízy:
Zábřeh-Václavov: pátek 13. listopadu 2015 - 17 hodin
Kroměříž:  čtvrtek 19. listopadu 2015 - 19 hodin

Křenov: sobota 21. listopadu 2015 - 18 hodin

Soutěž „Pro radost
a potěšení
V rámci celorepublikového Týdne 
sociálních služeb, který má za cíl 
upozornit na sociální služby v Čes-
ku, jejich potřebnost a nezbytnost, 
a to jak směrem ke státu a veřej-
né správě, tak i k široké veřejnos-
ti, se naše organizace zapojila do 
soutěže „Pro radost a potěšení“ 
v kategorii ruční práce, kterou vy-
hlásily Sociální služby Lipník nad 
Bečvou, p. o. Do soutěže jsme při-
hlásili patnáct ručních výtvorů šesti 
našich seniorek. Podařilo se nám 
shromáždit např. ručně vyšívané 
obrázky či dečky, ukázku obráz-
ků tvořených enkaustikou, myšky 
z papírového proutí a v neposlední 
řadě také krásně háčkované výrob-
ky. Slavnostní vyhodnocení soutě-
že se uskutečnilo v prostorách malé 
jídelny Sociálních služeb Lipník nad 

Bečvou v pátek 9. října 2015. Toto 
setkání veřejnosti a zástupců po-
skytovatelů sociálních služeb, kteří 
se soutěže zúčastnili, bylo zpříjem-
něno zpěvem pěveckého sboru 
seniorů Zpěvanky z organizace So-
ciální služby pro seniory Olomouc, 
p. o. Ze soutěže jsme přivezli nejen 
diplom za účast na výstavě, ale též 
drobné věcné ceny a dobrý pocit, 
že jsme mohli za hranicemi naše-
ho města prezentovat šikovnost, 

zručnost a estetické cítění našich 
seniorů. Zároveň jsme svou účastí 
podpořili kolegyně ze stejného obo-
ru  a pomohli i jim přiblížit veřejnos-
ti náročnou a zodpovědnou práci, 
kterou v sociálních službách vyko-
náváme. Cílem celého týdne je totiž 
ukázat, že sociální služby v České 
republice jsou kvalitní, že pomáhají 
statisícům lidí a že zachovávají lid-
skou důstojnost a soběstačnost.

A.H.

Zahájení zimního
semestru Virtuální
univerzity třetího věku
Již šestý semestr Virtuální univerzi-
ty třetího věku jsme zahájili ve stře-
du 7. října 2015 v 9 hodin, v prosto-
rách Víceúčelové klubovny Centra 
sociálních služeb Kojetín. Téma, 
které si studenti vybrali, nese ná-
zev: "Kouzelná geometrie".
Ke studiu se sešlo 25 studentů, 
což nás těší, neboť každý semestr 
přibývají noví žáci. Pro některé 
z nich to bude již semestr poslední, 
kterým zakončí dvouleté studium 
a budou moci být oficiálně pro-
mováni studenty univerzity třetího 

věku na PEF České zemědělské 
univerzity v Praze. Na promoce 
se již nyní moc těšíme, protože to 
bude významná událost nejen v na-
šem konzultačním středisku, které 
začalo fungovat v lednu 2013, ale 
i v životě všech zúčastněných stu-
dentů - seniorů. Tím ovšem jejich 
studium nekončí, neboť mohou 
dále pokračovat ve studiu a započít 
druhé dvouleté období. Však je stá-
le z čeho vybírat.
Pokud by se někdo rozhodl také roz-
šířit naše řady studujících seniorů 
z Kojetína a blízkého okolí, může se 
s důvěrou obrátit na tutorku (vedoucí) 
konzultačního střediska na telefonu 
727 813 601, případně se podrob-
něji informovat na našich webových 

stránkách. Do tohoto semestru již ne-
lze přistoupit, ale v jarních měsících  
2016 budete mít opět příležitost. Rádi 
přivítáme mezi nás každého nového 
studenta, který přijme tuto výzvu ke 
smysluplnému naplnění svého volné-
ho času a má rád kolem sebe dobrou 
partu lidí.                                  A. H.

Divadelní představení
ds hAnácKá scÉnA měKs Kojetín

m. doleželová / roman vencl:
Když se zhAsne

Skvělá konverzační komedie o dvou manželských párech
a jednom povedeném večírku, který se promění

v rozvodové bitevní pole...

reprízy:
Chropyně: čtvrtek 26. listopadu 2015

Polkovice: čtvrtek 3. prosince 2015
Horní Heřmanice: pátek 12. února 2016
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DŮM SVATÉHO JOSEFA
 CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORy A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

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

PROGRAM NA MěSÍC LISTOPAD 2015
PRO VŠECHNy SENIORy A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Charita Kojetín

Středa 11., 18. a 25. 11. 2015
od 10.00 hodin

vánoční pLetení
z pApírovÉho proutí

Pro všechny, které zajímá
tato technika, a chtějí se naučit 

něco nového.
Vhodné pro začátečníky

i pokročilé
(materiál + provozní náklady

20 Kč/hodina)

Pondělí 23. 11. 2015
– čtvrtek 26. 11. 2015

„vánoční ochutnávKA“
Výstava výrobků našich uživatelů
v Městské knihovně MěKS Kojetín 

Každý den dle provozní doby.
Výrobky jsou pestré tak jako

skupina lidí, která je vyráběla.
Na Adventním jarmarku (27. 11.)

si můžete výrobky zakoupit.
Obdarujte své blízké

a vyzdobte si své domovy...

Pátek 27. 11. 2015
od 10.00 – 19.00 hodin

rozsvícení vánočního 
stromečKu

a Adventní jArmArK
v Kojetíně

Nadechněte se s námi příjemné 
adventní atmosféry při rozsvěcení 

vánočního stromečku
na Masarykově náměstí. 
Zde pro vás připravujeme
Vánoční jarmark výrobků!
Můžete se těšit na tradiční

vánoční svícny, adventní věnce, 
svíčky, hvězdy na dveře, andílky... 
Setkáte se i s mnoha výrobky pro 

radost (korálkový stromeček)
i pro denní užívání (pečený čaj, 
krabička na papírové kapesníky)

a další.
Potěšte své příbuzné i známe

ručně vyráběnými dárečky
z „TVOŘIVÉ DÍLNY“

Domu sv. Josefa!

Čtvrtek 26. 11. 2015
od 9.00 hodin
mŠe svAtá

za Charitu Kojetín, její pracovníky, 
uživatele i dobrodince

Zveme všechny na
zdrAvotní cvIčení

každé úterý a pátek
od 9.00 do 10.00 hodin

v tělocvičně v Domě sv. Josefa.
Cena za jednu lekci je 20 Kč.
Možnost cvičení na rotopedu,
na posilovacím stroji na břišní

svaly a masáži na masážním křesle

Stolní kalendář Mikroregionu Střední Haná na rok 2016

Kalendář Mikroregionu Střední Haná na rok 2016 v prodeji za 30 Kč
na informacích Vzdělávacího a infromačního centra, Masarykovo náměstí 8, Kojetín



11/15 Kojetínský zpravodaj

27

Církev Československá husitská

Program setkání v listopadu 2015 (v čase „dušiček a vzpomínání“)
NáBOŽENSKá OBEC KOJETÍN A TOVAČOV

1. listopadu 2015 (neděle)
 vzpomínKovÉ bohosLužby

– Všech svatých, Památka zesnulých
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

8. listopadu 2015 (neděle)
vzpomínKovÉ bohosLužby

od 8.15 hodin v Polkovicích (obřadní síň obec. úřadu)

8. listopadu 2015 (neděle)
sLAvnostní bohosLužby

– Památka Bílé hory
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

„Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých; právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty,
kdo zesnuli v něm.“ 1. Tesalonickým 4,14

15. listopadu 2015 (neděle)
sLAvnostní bohosLužby

– 17. listopad - Den boje za svobodu
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

22.listopadu 2015 (neděle)
sLAvnostní bohosLužby
– Den Bible a J. A. Komenského

od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

29. listopadu 2015 (neděle)
bohosLužby

– 1. adventní
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

„Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná. Proto se nebudeme bát,
i kdyby se země propadla a hory se hroutily do moře...“  Žalm 46,2-3

Srdečně zveme k návštěvě našich pravidelných se-
tkávání: 
Úterý: Duchovní péče o děti a mládež; výuka hu-
sitského náboženství a duchovní výchovy – na faře 
a v klubovně modlitebny. Středa: Klub dětí a mládeže 
„Dobrá zpráva“ v klubovně modlitebny (vždy první stře-
da v měsíci). Modlitby a zpěvy z Taizé v Husově sboru 
(vždy první středa v měsíci). Čtvrtek: Biblická hodina 
s besedou na faře v kanceláři. Neděle: Bohoslužby ve 
sboru (první neděle v měsíci - rodinné bohoslužby, po 
jejich skončení následuje tradiční „nedělní škola“ pro 
děti a mládež).
Připravujeme: Jednou za měsíc v pátek* chceme po-
řádat zvláštní setkání k promítání biblicko-historických 
filmů s křesťanskou tématikou. Zbývá doladit poslední 
drobnost. Zapůjčení promítačky… 
Jednou za měsíc v sobotu* bychom se scházeli k před-
nášce z křesťanské mystiky a duchovní vědy. 

*Podrobnosti již brzy na našich webových stránkách.
Oznámení:  Farní úřad CČSH v Kojetíně (Husova 796, 
kancelář v přízemí) je k dispozici členům i veřejnosti od 
pondělí do středy od 9.00 do 15.00 hodin. Jinak dle do-
hody. Volejte laskavě na tel. č. 777 706 511 nebo pište 
na email: ccsh.kojetin@centrum.cz
Všechna naše setkávání jsou přístupná členům 
i veřejnosti. 
Po dobu obřadů jsou prostory sboru nepřístupné k pro-
hlídce, máte-li zájem o prohlídku sboru (synagogy), 
kontaktujte předem farní úřad či Vzdělávací a infor-
mační centrum Kojetín, Masarykovo náměstí 8. 
Naše společenství je „otevřené“ všem „hledajícím“!

Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho 
dalšího najdete na našich webových stránkách: http://
ccshkojetin.cz/ a v aktuálním čísle Kojetínského zpra-
vodaje. 

Poděkování

Rada starších a farní úřad
Náboženské obce

Církve československé husitské
v Kojetíně tímto děkuje

Radnici města Kojetín, společnosti Technis 
s. r. o., Městské policii Kojetín,

Městskému kulturnímu středisku Kojetín
i Městské knihovně MěKS Kojetín,

Domu dětí a mládeže Kojetín
za celoroční spolupráci.

Za RS a FÚ:
Olga Malá - farářka a Jiří Pleva - kazatel

Jubilejní „Husův rok“ jsme v Kojetíně uzavřeli vysa-
zením „Husovy lípy“ v Husových sadech na ulici Pa-
lackého za Husovým sborem (synagogou) a besedou 
v kojetínské knihovně s Richardem Pachmanem nad 
knihou Tylda s ukázkami z oratoria Mr. Jan Hus.
Foto: https://www.zonerama.com/DDMKojetin/Al-
bum/965401 nebo https://www.facebook.com/
groups/75751877432/  a  https://www.facebook.com/
KnihovnaKojetin

"Prosím, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli." Mr. Jan Hus
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Ze sportu - Sokol Kojetín, oddíl tenisu
Finále tenisových
turnajů
V sobotu 29. srpna 2015 se na teni-
sových kurtech na sokolovně ode-
hrály závěrečné zápasy všech vý-
znamných kojetínských tenisových 
turnajů. 
Šmatla Cup
O 3. místo: Michal Šafránek 
– V. Botek 7:6, 6:4
Finále: Martin Šafránek – B. Gam-
bová 7:5, 6:4
V tomto turnaji už nejde o hráče 
druhé kategorie, závěrečné zápasy 
ukázaly velmi dobrý tenis mladých 
nadějí kojetínského tenisu.

Veteran Cup
Semifinále: A. Šírek – P. Formánek 
7:5, 1:6, 6:4
J. Šírek – T. Novák 6:3, 3:6, 6:2
O 3. místo: P. Formánek – T. Novák 
6:2, 6:3
Finále: A. Šírek – J. Šírek 6:0, 6:2
Dramatická semifinále a pak cel-
kem jasné výhry favoritů byly 
k vidění v závěru tohoto tradičního 
turnaje hráčů nad čtyřicet let, který 
hrálo šestnáct hráčů.

Sokol Cup
Semifinále R. Gamba – Z. Dravec-
ký 5:7, 6:0, 7:6, 6:3
M. Pištělák – D. Formánek 5:7, 6:1, 

6:7, 6:4, 6:4
O 3. místo: Z. Dravecký – D. For-
mánek 3:2
Finále: R. Gamba – M. Pištělák 3:6, 
6:4, 7:5, 7:5   
Loňský vítěz David Formánek skon-
čil až čtvrtý, Robert Gamba zvládl 
finále bravurně a připsal si další tri-
umf v tomto mistrovství Kojetína.

Po několika letech se hrál také tur-
naj žen, ve finále na sebe narazily 
sestry Gambovy, zvítězila Bára nad 
Terkou 2:0. V zápase o 3. místo po-
razila Marcela Šírková Jitku Pištělá-
kovou 2:0. Hrálo šest hráček. 

Jiří Šírek

David Formánek Martin Pištělák Zdenek Dravecký

Vítěz Sokol Cupu - Robert Gamba Vítěz Veteran Cupu Alois Šírek Ať žije tenisová sezóna 2015!

Ze sportu - Další úspěch Alenky Pátkové
Naše reprezentantka v dálkovém 
orientačním běhu Alenka Pátková 
dosáhla na 20. Mistrovství Evropy, 
které se konalo od 17. do 23. srpna 
2015 v Mariánských Lázních dal-
ších skvělých výsledků. Za účasti 
270 závodníků z 26 států získala 
dvě zlaté medaile v družstvech na 
frekvencích 3,5 MHz a 144 MHz, 
bronz v jednotlivcích na frekvenci 
144 MHz a páté místo v jednotliv-
cích na frekvenci 3,5 MHz.
Přispěla tím i k celkovému vítězství 
české výpravy, která v pořadí náro-
dů získala 1. místo.

Závodilo se v těžkém terénu Slav-
kovského lesa, kde naše závodnice 
zúročila nejen těžkou a pravidelnou 
přípravu, ale i péči terapeuta Mila-
na Peterky, který, jak sama říká, jí 
„dává tělo dohromady“.
Na následujícím domácím šampio-
nátu, konaném 18. – 20. září 2015 
v Úštěku na Litoměřicku získala 
ještě jednu zlatou a jednu bronzo-
vou medaili.

Blahopřeji a ať se daří naší skvělé 
závodnici i dál!

Jiří Šírek
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Ze sportu - Sokol Kojetín
Ve čtvrtek 8. října 2015 se konal na 
sokolské zahradě Dětský duatlon. 
Opět se ho účastnily děti z Hopíku 
jako každý podzimní čas. Počasí 
nám přálo, a tak děti za obrovského 
povzbuzování svých rodičů, podaly 
maximální výkony. 
S nadšením si objely okruh na kole, 
odrážedle či koloběžce a po krátké 
pauze si tentýž okruh oběhly z vy-
pětí svých sil. Po neskutečném boji 
si prvenství z minulého roku obháji-
la Sárinka Ošťádalová a z kluků byl 
nejrychlejší Mireček Polách. 
Všem dětem děkuji za účast a již se 
těším na dalši závodění!

Lenka Popovská

Ze sportu - Kanoistika Kojetín
Kojetínský maraton
Další malý kanoistický svátek u nás 
na Hané – Kojetínský maraton na 
tratích 4 km, 6 km, 8,6 km, 12,9 km, 
17,2 km, 21,5 km a 30,1 km, to vše 
v kombinaci s přeběhy.
Přestože se jednalo o první ročník, 
který se konal ve dnech 19. a 20. 
září 2015, účast oddílů a závodníků 
byla slušná. Mimo domácí oddíl Ka-
noistiky Kojetín nás svou účastí po-
ctili závodníci z Olomouce, Přero-
va, Hranic, Litovle, Ostrožské Nové 
Vsi, Bratislavy, Trenčína, Moravan 
a Novák. Bylo se na co těšit.
Po několika úpravách se podařilo 
domácím připravit zajímavý a atrak-
tivní závod nejen pro závodníky, ale 
i pro přihlížející diváky (to myslím 
hlavně přeběhy s lodí u starších 

kategorií a běh na 200 m u těch 
mladších závodníků). Počasí vyšlo. 
Paprsky babího léta proslunily oba 
dva závodní dny, takže i přes pofu-
kující větřík bylo na loděnici fajn.
Celou tuto parádu odstartovali 
v sobotu ti nejzkušenější a těmi byli 
veteráni (21,5 km a čtyři přeběhy) 
a muži (30,1 km a šest přeběhů). 
Jen pro vaši představu nejrych-
lejší z mužů Martin Hřivna (OLO) 
ujel tuto trať za 2:23:57 hodin 
a z veteránů za 1:51:10 hodin Lu-
děk Šamšula (OLO). Což o to, dí-
vat se na tyto borce bylo zajímavé, 
ale my jsme přeci jen čekali na ty 
mladší ročníky, mezi nimiž jsme 
měli svá želízka v ohni. Pro některé 
z nich to byly vůbec první závody 
a pro ostatní taková délka trasy, 
o které doposud jen slýchávali 

a myslím, že hlavně  benjamín-
ci kategorie D r. 2006, E r. 2007, 
F r. 2008 a mladší, si tu vzdálenost 
ani neuměli představit. Příprava 
byla dostatečně intenzivní, zkouše-
lo se vysedání a nasedání do lodí, 
běh s pádlem i přenášení lodí. Uvi-
díme, jak se to všechno zúročí při 
závodech.
Jedno se závodníkům musí nechat. 
Za oba dva dny se nestalo, že by  
se některý závodník vzdal a nedo-
jel (nepočítám dvě nebo tři koupe-
le). Spousta těch malých „lidiček“ si 
sáhla až na dno svých sil, dojíždě-
li se slzou v oku (ti starší), někteří 
i s pláčem, ale dojeli. Obrovskou 
bitvu se sebou samým sváděl i zá-
stupce našeho oddílu Jirka „Novo-
ťas“ Novotný, který na vodě bojoval 
o medaili, k přeběhům vždy dojel 
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Ze sportu - Kanoistika Kojetín
jako třetí, ale díky svému handicapu 
na přeběhu ztratil a ve finále pro něj 
zůstala jen ta nepopulární „brambo-
rová medaile“. Klobouk dolů chlape! 
Na tomto maratonu nebylo poraže-
ných, každý, kdo to zvládl, zaslouží 
obdiv. Jako vzpomínku na prožité 
útrapy obdržel každý závodník pa-
mětní list s uvedením ujeté trasy, 
s počtem přeběhů a zajetým ča-
sem. Ti šťastnější dostávali krásné 
medaile, speciálně vyrobené pro 
tuto akci. Každá byla na rubu ozna-
čena tou kterou disciplínou.
Takovou malou odměnou pro 
všechny zúčastněné bylo sobotní 
překvapení – ukázka zásahu pro-
fesionálních hasičů, kteří předvedli 
vyproštění osoby z automobilu (roz-
stříhání auta) a první pomoc. Vše 
bylo připraveno jako scénka, která 
do poslední chvíle byla v utajení, 
takže mnozí přihlížející ani netuši-
li, že jde o ukázku. Dalším bodem 
programu bylo oblíbené opékání 
špekáčků a konzumace této tramp-
ské pochoutky. Zpestřením poté 
byla podvečerní rockotéka, kde se 
křepčilo, skákalo a dovádělo. Ni-
kde ani známka po únavě. Pro do-
spěláky byl připraven velmi chutný 
raut skládající se z uzených kaprů, 
pečených vepřových kýt, zelenino-
vých salátů a bezedného soudku 

piva. Zábava v plném proudu.
Podtrženo, sečteno, velmi povede-
ná akce, jak ze strany závodníků, 
tak ze strany pořadatelského oddí-
lu. Myslím, že tímto byl položen zá-
kladní kámen další zajímavé spor-
tovní události v Kojetíně. Již dnes 
je přislíbena účast na příštím roční-

ku. Nezbývá než poděkovat všem, 
kteří přiložili ruku k dílu a podíleli se 
na přípravě a zajištění této akce. 
Nemalý dík rovněž patří Městu Ko-
jetín, Olomouckému kraji, Českému 
svazu kanoistů a sponzorům.

Martin Barták

Dračí lodě v Kojetíně 
Dračí lodě v Kojetíně úspěšně za-
končily svou již devátou sezonu.
Před uvedením letošních výsled-
ků dračích lodí bych rád stručně 
připomněl založení a vývoj tohoto 
vodáckého sportu v našem oddíle 
a v našem městě.
Když jsme v roce 2006 zakládali 
první posádku dračích lodí v Kojetí-
ně, byla u toho veliká ochota a vůle 
dosáhnout co nejlepších výsledků 
a zařadit se mezi elitní posádky 
Českého poháru dračích lodí. 
V  následujícím roce jsme s posád-
kou mužů sváděli boje v Českém 
poháru a podařilo se nám získat 
i medailové umístění. V dalším roce 
byla založena posádka žen, o rok 
později vznikla posádka veteránů 
a Kanoistika Kojetín se tak sta-
la sportovním oddílem, který měl 
největší účast posádek v Českém 
poháru. Tím začala etapa medailo-

vých úspěchů z mistrovství repub-
liky. Celá plejáda draků a dračic 
byla nominována do reprezentace 
za národní posádky na mistrovství 
světa a mistrovství Evropy, odkud 
jsme přivezli celou řadu medailí od 
zlatých až po bronzové. Vrcholem 
pak byla účast na klubových mi-
strovstvích Evropy. Z prvního ME 
v Budapešti jsme přivezli stříbrné 
a bronzové medaile, z Kyjeva při-
vezly ženy bronz a z Hamburku, 
kde jsme jako klub Kanoistika Ko-
jetín obsadili druhé místo v celko-
vém pořadí zúčastněných klubů 
z celé Evropy, jsme přivezli pět zla-
tých medailí a jedno stříbro. 
Dragonboating je nejkolektivněj-
ší sport na světě, kde spolu musí 
dobře vycházet dvacet draků nebo 
dračic. To není zrovna jednoduchý 
úkol, a tak dochází v jednotlivých 
posádkách k nejrůznějším kolizím, 
které někdy vedou až k tomu, že 
se posádka rozpadne. To se nevy-

hne žádné posádce a čas ukázal, 
že taková krize potkala i náš oddíl 
a naše posádky. Rozpadla se jed-
na posádka žen a přestala trénovat 
posádka mužů.
V dračím sportu tak pokračuje po-
sádka žen, veteránů, posádky mixů 
veteránů a kojetínského mixu. Ko-
jetínské posádky se prosadily nejen 
v Českém poháru, ale neztratily se 
ani na mezinárodních závodech. 
Z posádek, které jezdí závody ve 
skupině „Fun“ případně „GP“, pak 
pravidelně trénují „Heparinky“,  
„Dračice z radnice“ a „Akord“. Celá 
řada dalších posádek pak využívá 
tréninkové možnosti našeho oddí-
lu a připravují se u nás na festivaly 
dračích lodí pořádaných v okolních 
lokalitách.   
Celkové výsledky Českého pohá-
ru dračích lodí za rok 2015
Ženy - celkové umístění v žebříčku 
ČPDL 3. místo a bronzová medaile 
za rok 2015.
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Ze sportu - Kanoistika Kojetín
Veteráni - celkové umístění v žeb-
říčku ČPDL 5. místo a zlatá medaile 
za rok 2015 v kategorii veterán.
Fun: Heparinky - celkové umístění 
v žebříčku ČADL 76. místo.
Dračice z radnice - celkové umístě-
ní v žebříčku ČADL 77. místo.
GP: Akord - celkové umístění 
v žebříčku ČADL 34. místo.
Více k výsledkům naleznete na 
stránkách asociace dračích lodí.

Mezinárodní výsledky 2015
Mistrovství světa národů WEE-
LAND KANADA IDBF: Veteráni - 
bronzová medaile v kategorii „stan-
dard boat“  senior B mix 2000 me-
trů. Zlatá medaile v kategorii small 
boat senior C  200 metrů. Zlatá me-

daile v kategorii small boat senior C  
500 metrů.
Mistrovství světa klubových posá-
dek Račice ICF: Ženy - bronzová 
medaile v kategorii „standard boat“ 
Women 500 metrů.
Veteráni - stříbrná medaile v kate-
gorii „standard boat“  senior B 200 
metrů. Stříbrná medaile v kategorii 
„small boat“ senior B mix 500 metrů. 
Bronzová medaile v kategorii „small 
boat“ senior B mix 200 metrů.

Závěrem chci vyjádřit přesvědčení, 
že dragonboating je nádherný ama-
térský sport, kterému se ve světě 
věnuje šedesát milionů lidí. Díky 
našemu oddílu, který se zapojil do 
tohoto sportovního odvětví, vzniká 

každému občanu našeho města 
i okolí bez rozdílu věku a pohla-
ví možnost prožít sportovní výkon 
v krásném přírodním prostředí řek, 
přehrad a vodních nádrží na území 
celé naší republiky. Rádi mezi sebe 
přijmeme nové zájemce všech vě-
kových kategorií, z řad mládeže 
- věkové rozpětí od dvanácti do osm-
nácti let, dospělých věkové rozpětí 
od osmnácti do čtyřiceti let, veteránů 
od čtyřiceti do sedmdesáti let.   

Více informací naleznete na našich 
stránkách:
www.estranky.kanoistika kojetín

Trenér dračích lodí
Pavel Válek

Loděnice Kojetín
V květnu tohoto roku mne požádali 
členové výboru Kanoistiky Kojetín 
o vypracování návrhu na novou 
loděnici. Návrh – jižně od stávající 
zděné loděnice je prostor pro vodní 
sporty, severně je kemp.
Areál Kanoistiky začíná ve „špici“ 
budovou se sociálním zařízením, 
šatnami, posilovnou, saunou a spo-
lečenskou částí – klubovnou, krbo-
vou místností a místností pro roz-
hodčí. K rekreaci bude využívána 
terasa. Nová loděnice pro šedesát 
lodí je v samostatném objektu. Ve 
stávající hale budou rozměrnější 
lodě.
Parkování je v kempu. Kemp má 
chatky uspořádané v řadové zá-
stavbě. Část plochy je vymezena 
pro stanaře. Kemp bude využíván 

cyklisty (v návrhu cyklostezka Olo-
mouc – Kroměříž), vodáky i auto-
mobilisty. 
Všechny stavby jsou jednopodlažní 
s podlahou nad úrovní stoleté vody.
Cílem mé práce je návrh celého 
území. Jednotlivé objekty jsou ře-
šeny s ohledem na účelný provoz 

a architekturu tohoto cenného re-
kreačního místa. Na odborné práci 
se chci i nadále podílet. V žádném 
případě však nechci být zatahován 
do hádek a sporů, ve kterých jde 
o všechno, jenom ne o úspěšnou 
realizaci areálu loděnice.

Boleslav Leinert
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Sportovní hala Kojetín pořádá...

Pozvánky

-----INZERCE-----
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Inzerce

možnost dLouhodobÉho pŘIvýděLKu

Hledám spolehlivého spolupracovníka
pro jednoduchou montáž a údržbu provozovny

na několik hodin týdně
v době mezi 9 -17 hodin.

Vhodné pro člověka
s pružnou pracovní dobou a směnným provozem.

Telefon: 602 576 809

pŘIjmeme prodAvAčKu
na poloviční úvazek

denně pondělí – pátek: 13 – 17 hodin
Telefon: 581 763 349
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Inzerce

OPRAVy A PRODEJ

ŠIcích 
strojů

VŠECH DRUHŮ 
MOŽNO 

I U VÁS DOMA

petr 
dvoŘáK

TELEFON: 
603 213 856
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Blahopřání

Různé

Poděkování
V sobotu 26. září 2015

jsme se přesvědčili, jak je nesmírně užitečné
a potřebné mít dobrovolné i profesionální
záchranné jednotky v blízkosti bydliště.

Těsně před polednem se na našeho syna
uvolnila paleta betonových obrubníků

na sídlišti v Němčicích nad Hanou
a uvěznila mu obě nohy.

Bez jejich rychlé a odborné pomoci,
kterou předvedli,

bychom svému synovi nedokázali pomoci. 
Tímto patří velké poděkování hasičům

z Němčic nad Hanou, Kojetína
i letecké záchranné službě Olomouc.

Děkují rodiče

PRO VŠECHNy VěKOVÉ SKUPINy

rehAbILItAční cvIčení
vycházející z tAI-chI,

čI-KunG a joGy
KDE A KDy?

Sokolovna Kojetín, malá tělocvična v 1. patře

KAŽDÉ ÚTERý od 17.00 hodin

Cvičitelka: Alena FLEGELOVá

Přijďte si zacvičit
pod vedením zkušené cvičitelky!

otevŘení výstAvy prodLouženo
do 20. prosInce 2015

Dne 10. listopadu 2015 se dožívá 85 let
naše drahá maminka, babička a prababička

paní Hana Šolínová
Do dalších let přejí hodně zdraví a spokojenosti

dcera Dáša a Mirka, syn Pavel s rodinami
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Vzpomínky

Dne 20. listopadu 2015 by oslavil 70 let

pan Bohumil Mlčák z Kojetína
S láskou stále vzpomínají manželka, syn Petr, dcery Marcela a Zdeňka s rodinami.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Dne 20. listopadu 2015 uplyne 2. smutné výročí úmrtí

paní Jarmily Ernstové
S láskou vzpomínají manžel a děti s rodinami. 

Dne 5. listopadu 2015 si připomínáme páté smutné výročí úmrtí

pana Jaromíra Ježe
Stále vzpomínají manželka Jana, syn Tomáš a dcera Jana s rodinami.

Dne 23. listopadu 2015 tomu budou dva roky, kdy nás navždy opustil

pan Viktor Spáčil
S láskou na něj vzpomínají manželka Hana, synové Erik a Viktor,

vnoučata a celá rodina.

Dne 8. listopadu 2015 si připomeneme 4. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše milovaná babička

 paní Božena Zapletalová
Vzpomínáme i na drahého dědečka.

Dne 11. listopadu 2015 to bude již 17 let, kdy nás navždy opustil

pan Karel Zapletal
Oba by v letošním roce oslavili 80. narozeniny.

S láskou vzpomíná rodina.

Očím ses ztratil, ale v srdcích zůstaneš navždy.

Ve středu 25. listopadu 2015 vzpomeneme na 10. smutné výročí úmrtí

pana Vladimíra Svozila z Kojetína
S láskou vzpomínají maminka, sestry s rodinami, dcera a syn, bývalá manželka.

Dne 9. listopadu 2015 tomu bude 5 let, co zemřel náš bratr

pan Vladimír Charuza
4. února 2016 by se dožil 81 let.

Stále vzpomínají sestry Zdeňka a Růža s rodinami.

Dne 30. listopadu 2015 to bude 26 let, co zemřela maminka a babička

paní Růžena Večerková rozená Charuzová
Stále vzpomíná dcera Zdeňka s rodinou. 


