
Začal adventní čas

KojetínsKý
ZPRAVODAJ

Ročník XVI Číslo 12 prosinec 2015 10,- Kč

V pátek 27. listopadu 2015 jsme na vánočně vyzdobe-
ném Masarykově náměstí slavnostně rozsvítili stříbrný 
smrk, který už řadu let slouží jako připomínka Vánoc 
v našem městě.
Čas tak začal odbývat poslední týdny před vánočními 
svátky.
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vám z letošního po-
sledního čísla Kojetínského zpravodaje popřál krásný 
a klidný adventní čas, který vyvrcholí Vánocemi, na kte-

ré se, jak bylo patrné již při rozsvěcení stromečku, těší 
hlavně ti nejmenší.
Přeji vám klid a pohodu ve vašich srdcích a myslích, přeji 
radost ze setkání s vašimi blízkými. 
Ať je letošní advent a Vánoce dobou, kdy se vám splní 
všechna přání! 
Ať je dobou klidu, míru a radosti!

Jiří Šírek, starosta města
foto: Jaroslav Bělka, Jan Šířek, Alena Linder
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na své 25. schůzi konané dne 11. listopadu 2015
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- vzala na vědomí zprávu o hos-
podaření Města Kojetína za období 
1 - 9/2015,
- vzala na vědomí informaci o vy-
hodnocení provozu koupaliště za 
rok 2015,
- souhlasila s poskytnutím finanč-
ního příspěvku ve výši 236.737 Kč 
společnosti Technis Kojetín s. r. o., 
za účelem kompenzace nákladů 
vynaložených k zajištění služeb 
obecného hospodářského zájmu 
- „Provoz letního koupaliště“ v roce 
2015, a předloží k projednání za-
stupitelstvu města v 12/2015,
- schválila rozpočtové opatření 
č. 14/2015, kterým se zapojují do 
rozpočtu:
nové příjmy ve výši   805,78 tis. Kč
nové výdaje ve výši  805,78 tis. Kč,
- vzala na vědomí informaci o pří-
pravě rozpočtu města na rok 2016,
- souhlasila se zpracovaným návr-
hem rozpočtu města na rok 2016,
- uložila správci rozpočtu předložit 
konečný návrh rozpočtu města na 
rok 2016 orgánům města ke schvá-
lení na jejich zasedání v prosinci 
2015,
- schválila cenu za pronájem 
schránky kolumbária ve výši 2.620 
Kč/10 let,
- souhlasila se zveřejněním zámě-
ru směny pozemků, které jsou ve 
vlastnictví Města Kojetína,
- vzala na vědomí výroční zprávy 
ZŠ Kojetín náměstí Míru 83, ZŠ 
Kojetín Svat. Čecha 586, Mateřské 
školy Kojetín, Domu dětí a mláde-
že Kojetín za školní rok 2014/2015; 
zprávu předloží ZM Kojetín k pro-
jednání 15. 12. 2015,

- vzala na vědomí přerušení provo-
zu Mateřské školy Kojetín ve dnech  
23. 12. 2015 – 31. 12. 2015,
- vyhlásila nejúspěšnějšími spor-
tovci města Kojetína za rok 2014 
- 2015:
• v kategorii sportovních nadějí: 
Marie Medunová, Lenka Kusáko-
vá, Veronika Vyskotová (sportovní 
gymnastika), Jiří Minařík (kanoisti-
ka),
• v kategorii juniorů za sportovní 
úspěchy: Antonín Hrabal (kanoisti-
ka),
• v kategorii jednotlivců – dospělí za 
sportovní úspěchy: Jaroslav Mucha 
(kanoistika),
• nejúspěšnějším sportovním kolek-
tivem města Kojetína: Dragonteam 
Kojetín Oldies – Kanoistika Kojetín, 
Družstvo mladších žáků odbíjené 
– TJ Sokol Kojetín,
• osobností v oblasti sportu – za 
mimořádné zásluhy o rozvoj ko-
jetínského sportu: Marek Ševeček 
(fotbal),
- schválila poskytnutí peněžitých 
darů vyhlášeným nejlepším spor-
tovcům v jednotlivých kategoriích 
dle návrhu Komise pro vyhlášení 
nejúspěšnějších sportovců města 
za rok 2014–2015,
- schválila poskytnutí peněžitých 
darů občanům, kteří se v roce 2015 
angažovali ve výborech a komisích 
na úsecích: bytová problematika, 
problematika životního prostředí, 
problematika občanských záleži-
tostí, problematika školství a kul-
tury, problematika rodin s dětmi, 
problematika veřejného pořádku 
a problematika sociální. Celková 

výše peněžitých darů činí 65.425 
Kč a je zahrnuta v rozpočtu města 
na rok 2015,
- vzala na vědomí vyhodnocení 
akce Kojetínské hody a Kojetínské 
hudební léto 2015, včetně celkové-
ho finančního vyúčtování,
- vzala na vědomí vzdání se funk-
ce vedoucího odboru výstavby, 
životního prostředí a dopravy Bc. 
Jiřího Stava ke dni jmenování do 
funkce vedoucího úřadu,
- pověřila tajemníka úřadu Bc. Ji-
řího Stava zabezpečit plnění úko-
lů vyplývajících z uvolněné funkce 
a připravit podklady ke jmenování 
nového vedoucího odboru výstav-
by, životního prostředí a dopravy,
- schválila poskytnutí peněžité-
ho daru jako příspěvek na likvida-
ci škod vzniklých při požáru dne 
3. 11. 2015 domu č. p. 373, ulice 
Palackého,
- schválila výběr dodavatele, Ing. 
Lindu Smítalovou - Atelis, Olomouc, 
na vypracování dokumentace pro 
územní řízení, včetně zajištění geo-
detického zaměření, zajištění inže-
nýrských sítí a zajištění inženýrské 
činnosti v rámci akce „Chodníky 
podél silnice III/43327 v místní čás-
ti Popůvky“, která byla doporučena 
na základě výsledku posouzení 
a hodnocení došlých nabídek hod-
notící komisi k veřejné zakázce,
- schválila  uzavření veřejnopráv-
ní smlouvy mezi Městem Kojetín 
a Obcí Stříbrnice o výkonu přene-
sené působnosti v řízeních o pře-
stupcích pro správní obvod Stříbr-
nice.

Jiří Šírek

Starosta města Kojetína
zve na

9. Zasedání
ZastupItelstVa
Města Kojetína

které se uskuteční
v úterý 15. prosince 2015

od 16.00 hodin
v sále Vzdělávacího

a informačního centra,
Masarykovo náměstí 8, Kojetín.

Jiří Šírek, starosta města

upozornění
pro občany

MěstsKý úřad Kojetín
bude ve dnech 

23. prosince 2015 (středa)
a 31. prosince 2015 (čtvrtek) 

pRo Veřejnost uZaVřen

Děkujeme za pochopení!

Jiří Šírek, starosta města

pRoVoZní doBa poKladnY
Městského úřadu Kojetín
v době vánočních svátků:

23. - 27. 12. 2015
- ZAVŘENO

28. - 30. 12. 2015
- BĚŽNÁ OTEVÍRACÍ DOBA

31. 12. 2015 aŽ 11. 1. 2016
-  ZAVŘENO

BĚŽNÝ PROVOZ
BUDE OPĚT ZAHÁJEN

dne 12. 1. 2016
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Ve zkratce
 Příprava rozpočtu města na rok 
2016 skončila. Rada města souhla-
sila s jeho podobou a předloží jej ke 
schválení zastupitelům dne 15. pro-
since 2015. Zastupitelé a členové 
finančního výboru budou mít ještě 
možnost připomínek a dotazů na 
společné schůzce před jednáním 
zastupitelstva. Rozpočet je konci-
pován jako vyrovnaný a nezahrnuje 
zásadní opravy a investice. Ty bu-
dou zahrnuty do rozpočtu poté, jak-
mile bude znám výsledek hospoda-
ření za letošní rok, tedy v průběhu 
ledna 2016.
 K 1. listopadu 2015 jsem do funk-
ce tajemníka Městského úřadu 
Kojetín jmenoval Bc. Jiřího Stava, 
dlouholetého vedoucího odboru 
výstavby, životního prostředí a do-
pravy. 

 Často se mi ve schránce obje-
vují anonymní dopisy s celkem 
konstruktivními dotazy i náměty. 
Bohužel není možné se zpětně 
zkontaktovat s jejich pisatelem. 
V těchto případech prosím – napiš-
te klidně své jméno, případně aspoň 
telefon, rád zodpovím dotazy nebo 
je osobně projednám, reagovat ale 
na anonym, byť je jakkoli podnětný, 
nemohu. Příklady uvádím dále.
 Náhodou jsem při pátrání v okres-
ním archívu v Henčlově narazil na 
tuto petici: „P. T. Občanstvu města 
Kojetína. Město Kojetín do dnešní-
ho dne postrádá dětské hřiště. Aby 
se předešlo stálým automobilovým 
a podobným neštěstím, hodláme 
zříditi dětské hřiště z bývalého ryb-
níku Jordána. Doufáme, že najde 
se pro tuto věc pochopení. Kdo 

s tímto souhlasí a současně nepře-
je si, by více rybník se pronajal, ať 
tuto listinu podepíše.“ Následuje 
dobrých pět stovek podpisů. Jen 
pro upřesnění – nejde o nic nové-
ho, petice byla na Městský úřad 
v Kojetíně doručena 28. března 
1935!
 Na obálce přílohy Hospodář-
ských novin s názvem Proč ne? ze 
dne 19. listopadu 2015 je nová tvář 
a hvězda českého modelingu Ni-
kola Trefilová, o které je pak uvnitř 
prestižního magazínu poměrně 
rozsáhlý článek. Dívka, která po-
chází z Kojetína a letos maturovala 
na kojetínském gymnáziu, rozjela 
slibnou kariéru a je důkazem, že 
úspěšní lidé nemusí pocházet jen 
z velkých měst a známých rodin. 
Ať se jí daří.

Z anonymních dopisů...
jak jsem avizoval v rubrice Ve 
zkratce, uvádím pár postřehů 
z anonymních dopisů, na něž re-
aguji alespoň takto.

 „Obracíme se na vás s prosbou 
a prosíme o sdělení v této věci. 
Byli bysme rádi, kdybyste zařídil ve 
zdravotnictví na poliklinice ženské-
ho lékaře, ten nám tu ženám chybí. 
Po panu zesnulém MUDr. Küchle-
rovi tady nikoho nemáme! Budeme 
nuceni psát na ministerstvo zdra-
votnictví.“

 „Lavičky u sportovního centra - 
chybí tam, jak je sportovní hřiště, 
jsou pouze dvě. Nemáme kde se-
dět. Lavičky také nejsou na Severu 
naproti obchodu je jen jedna. Bylo 
by dobré dát tam aspoň tři a udělat 
tam menší parčík.
Dále vás prosíme o přechod 
u skladu jak je křižovatka směrem 
z Alberta na Sever. Tam jezdí divo-
ce jak č***í, tak naši Češi. 
Dále vás prosíme o sociální bydle-
ní, např. na bývalém OSP. Aspoň 
z toho nadělat 1+1 nebo 1+0. Něco 
jsme o tom slyšeli od ministryně 
Marksové. Sociální bydlení tady 
v Kojetíně chybí, lidi se mačkají 
s rodiči, chceme tuhle otázku řešit. 
Prosíme o sdělení v Kojetínském 
zpravodaji.

Děkujeme za pochopení toho vše-
ho, co jsme vám psali. Jsou to pro-
blémy řešitelné. Budeme se těšit na 
rozvoj tohohle města.
S pozdravem Občané z Kojetína“

dovolte jen stručnou reakci. 
o výše uvedených problémech 
víme a snažíme se je řešit.

 Otázka zajištění služeb gyne-
kologa není jednoduchá. Osobně 
jsem jednal se dvěma lékaři, ale ti 
nakonec zájem ordinovat v Kojetíně 
změnili. Situace je navíc kompliko-
vaná nedořešenými záležitostmi po 
bývalém ženském lékaři.

 Prostor u sportovní haly – před-
pokládám, že je míněn, bude určitě 
řešen komplexněji v průběhu příští-

ho roku. Většinou se ale setkáváme 
spíše s opačnými názory z míst, 
kde se chystáme instalovat nebo 
instalujeme lavičky.

 Komunikace v Olomoucké ulici, 
o níž se pisatelé zmiňují, je kraj-
skou komunikací. O dopravní řeše-
ní tohoto prostoru jsme žádali orgá-
ny Olomouckého kraje, mimo jiné 
i se záměrem vytvořit z křižovatky 
u nám. Dr. Beneše kruhový objezd.

 Tvořit z areálu bývalého OSP so-
ciální bydlení určitě není záměrem 
města. Nakonec, i proto jsme jej 
získali od Olomouckého kraje pře-
vodem. V programu rozvoje města 
na toto volební období se sociálním 
bydlením není vůbec počítáno

Jiří Šírek, starosta města

Tímto způsobem vyřešili někteří řidiči, jak překonat retardér v Hanusíkové 
ulici. Dnes je místo objezdu zajištěno kamenným květináčem.

Foto: Vlastimil Psotka, Technis Kojetín 
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Informace pro občany
třídit správně odpady? 
je to hračka!
Vážení čtenáři Kojetínského zpra-
vodaje, 
pro celou řadu z nás je stále ještě 
třídění odpadů opředeno mýty a ta-
jemstvími a nese s sebou nálepku 
něčeho komplikovaného, složitého 
a zbytečného. Je důležité si uvědo-
mit, že se nejedná o nic náročného, 
ale naopak o věc zcela jednodu-
chou a velmi záslužnou a smyslupl-
nou. Díky správnému třídění šetříte 
přírodu, ale také rozpočet města.
pro správné třídění odpadů je 
nejlepší dodržovat několik zá-
kladních pravidel:
1. Tříděný odpad by neměl obsa-
hovat zbytky potravin nebo chemi-
kálií. Tohle pravidlo oceníte zejmé-
na v případě, kdy odpad shroma-
žďujete delší dobu doma. Druhou 
stránkou věci je skutečnost, že zne-
čištěný tříděný odpad se ve větši-
ně případů vůbec nedá zpracovat.  
Naštěstí existuje jednoduché řeše-
ní, obaly stačí vypláchnout třeba 
ve vodě po nádobí. Nespotřebujete 
žádnou vodu navíc a vytříděné oba-
ly můžete doma skladovat libovolně 

dlouho. 
2. Dobře se informujte na svém 
městském úřadě, který určuje, jaké 
odpady se třídí a na která místa se 
odkládají.
3. Dodržujte pokyny uvedené na 
samolepkách na nádobách. V oka-
mžiku, kdy do příslušného kontej-
neru odhodíte věci, které tam nepa-
tří, můžete zkomplikovat následné 
dotřídění a zpracování odpadů.
4. Zmenšujte objem odpadu. Na 
plastové obaly šlapejte, papírové 
krabice rozkládejte. Čím více od-
padu se do kontejneru vejde, tím 
menší jsou náklady na jeho svoz. 
To neplatí u skla, sklo pokud mož-
no nerozbíjejte na malé kousky, pro 
úspěšnou recyklaci je třeba, aby 
sklo bylo rozbité co nejméně.
Olomoucký kraj ve spolupráci s Au-

torizovanou obalovou společností 
EKO-KOM, a. s. zajišťuje prostřed-
nictvím osvětové kampaně nazva-
né „Jak se točí odpady“, aby se 
veřejnost dozvěděla maximum in-
formací o třídění a následném vyu-
žití vytříděných složek komunálního 
odpadu. Podrobnosti o aktivitách 
jsou k dispozici na webových strán-
kách www.jaksetociodpady.cz . (jto) 

došlo do redakce
Kuchařské naděje
z Křenovic se zapojily 
do třetího ročníku
celostátní soutěže
svačina roku
3. listopadu 2015 –  Čtyři studenti 
Odborného učiliště Křenovice uká-
ží své kuchařské umění v třetím 
ročníku celostátní gastronomické 
soutěže Svačina roku s Rio Mare. 
Letošní ročník přilákal rekordních 
123 mladých kuchařek a kuchařů 
z 35 středních odborných škol se 
zaměřením na gastronomii. Od-
borným garantem soutěže je Mistr 
kuchař Vladimír Picka. Odbornou 
porotu letos posílí šéfkuchař a člen 
představenstva Asociace kuchařů 
a cukrářů České republiky Jiří Král. 
Nově se rozšíří počet finalistů. Na 
nejlepší soutěžící a školy čekají 
ceny v hodnotě 20.000 Kč a tuňá-
kové výrobky Rio Mare. Finálové 

kolo proběhne tradičně v Praze 
a role moderátorky se zhostí Mar-
kéta Hrubešová.
Mladé kuchařské naděje mají za 
úkol připravit originální, chutnou 
a rychlou svačinu pro děti, žáky nebo 
studenty. Jako hlavní surovinu musí 
použít tuňákové výrobky Rio Mare, 
které po registraci do soutěže zdar-
ma obdržely od pořadatele soutě-
že. Do gastronomického souboje 
o ceny v hodnotě 20.000 korun se 
letos pustí rekordních 123 studentů 
z 35 středních škol a jedenácti krajů 
České republiky.
„Tuňákové maso obsahuje význam-
né množství minerálů jako fosfor 
a jód, důležitých vitamínů skupiny 
B a je cenným a bohatým zdrojem 
esenciálních bílkovin. Je ideální 
jako základní surovina pro přípra-
vu chutných a zdravých svačinek 
nejen pro děti, ale pro celou rodi-
nu,“ popisuje důvody využití tuňáka 
v soutěži její odborný garant a před-
seda odborné poroty Mistr kuchař 

Vladimír Picka.
Účastníci gastronomické soutěže 
se utkají nově o patnáct finálových 
míst. Pořadatel také vytvořil dvě na 
sobě nezávislé poroty, které budou 
finalisty hodnotit. Odborná porota 
zasedne ve složení Mistr kuchař 
Vladimír Picka a šéfkuchař restau-
race Auerole a člen představenstva 
AKC ČR Jiří Král. Druhou porotu 
obsadí zástupci pořadatele a zná-
má food fotografka a food blogger-
ka Petra Novotná. Finálové kolo 
bude uvádět herečka, moderátorka 
a také kuchařka Markéta Hrubešo-
vá
Soutěž Svačina roku s Rio Mare 
je dvoukolová. Do 6. listopadu po-
šlou soutěžící pořadateli nafocený 
pokrm spolu s kalkulačním listem 
a technologickým postupem pří-
pravy. Porota posléze vybere do 
20. listopadu patnáct nejlepších, 
kteří postoupí do živého finálového 
kola. Finále se uskuteční 8. prosince 
v profesionálním gastronomickém 
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studiu Chefparade+ v Praze.
Odborná porota ocení v živém fi-
nále 1. místo poukázkou na nákup 
v e-shopu v hodnotě 7.000 Kč, za 
druhé místo je poukázka v hodno-
tě 5.000 Kč a bronzová příčka je 
ohodnocená poukázkou za 3.000 
Kč. Porota pořadatele udělí Zvláštní 
cenu Rio Mare v hodnotě 5.000 Kč.  
Školy získají produkty Rio Mare ve 
stejné hodnotě jako jejich ocenění 
studenti.

tip na svačinu od vítěze soutěže 
svačina roku s Rio Mare 2014
Ondřej Beneš (Labská hotelová 
SOŠ a SOU Pardubice, s. r. o.) 
- Bezlepková palačinka plněná tva-
rohovo-tuňákovým krémem, salá-
tem lollo bianco, tuňákem a strou-
haným sýrem

suroviny (4 porce): 160 g tuňá-
ka Rio mare v olivovém olej, 80 g 
tuňákového krému Rio Mare Paté, 
1 ks salátu lollo bianco, 1 svazek 
jarní cibulky; Tvarohovo-tuňákový 
krém: ¼ kostky másla, 100 g tvr-
dého tvarohu, olivový olej z tuňáka 
Rio Mare, 1 polévková lžíce mléka, 
sůl; Bezlepková palačinka: 1 polév-
ková lžíce extra panenského olivo-
vého oleje Monini, 20 g bezlepkové 
mouky pohankové, 40 g bezlepko-
vé mouky, 160 ml mléka, 1 žloutek, 
sůl, Ozdoba: petržel kudrnka, pap-
rika a jarní cibulka

postup: Bezlepková palačinka: 
Smícháme bezlepkovou mouku 
s pohankovou, přidáme žloutek (je 
nutné použít pouze žloutky, jinak 
by těsto pěnilo a při pečení by bylo 

bublinaté), sůl a mléko. Vše dů-
kladně rozšleháme. Vytvořené těs-
to podle potřeby zředíme mlékem. 
Na pánev, na níž budeme palačinky 
péct, kápneme trochu oleje.
Tvarohovo-tuňákový krém: Tvrdý 
tvaroh nastrouháme najemno do 
misky. Poté přidáme rozpuštěné 
máslo, mléko, sůl, pokrájenou jarní 
cibulku, scezený olivový olej z tuňáka 
a tuňákový krém. Vše rozmixujeme 
na krém.
Na palačinku rozetřeme tvaroho-
vo-tuňákový krém. Dále přidáme 
tuňáka Rio Mare, nastrouhaný 
sýr, nadrobno nakrájenou jarní ci-
bulku a na kousky natrhaný salát 
lollo bianco. Palačinku zabalíme 
a rozkrojíme na dvě části. Dozdobí-
me červenou paprikou, petrželkou 
kudrnkou a jarní cibulkou.

došlo do redakce

* Informace - Vzdělávací a informační centrum
Masarykovo náměstí 8, Kojetín

* Městská knihovna MěKs Kojetín, Masarykovo 8
* 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 45

Kde zakoupíte Kojetínský zpravodaj
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...

VZděláVaCí a InFoRMaČní CentRuM Kojetín, Masarykovo náměstí 8
"I" - INFORMAČNÍ CENTRUM - GALERIE VIC - MUZEUM - KNIHOVNA

naBíZí tYto sluŽBY:
- výstavy, expozice muzea, provoz knihovny

- podávání informací, předprodej vstupenek na akce v Kojetíně, prodej měsíčníku Kojetínský zpravodaj,
kopírování (i barevné), skenování pro veřejnost, laminování a kroužková vazba, prodej propagačních

materiálů, cyklomapy, prodej zboží a suvenýrů, výlep plakátů v Kojetíně, pronájem sálu, bistra, klubovny, 
učebny a nádvoří VIC, průvodcovské služby, internet pro veřejnost, wifi v budově zdarma
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english Corner
The fall (autumn) season has been 
a busy time for my family and I. My 
mother came for a visit, I started 
driving school and I and both of 
my daughters had our birthdays. 
My mother has visited Kojetin four 
times. Her visits are always nice 
but also a little bit stressful. The 
biggest problem is that since she 
doesn’t speak any Czech she al-
ways needs to have someone with 
her. Fortunately my daughter is 
getting old enough that she can do 
some translation for my mother. Ev-
ery time she visits I realize that I am 
becoming more and more “Czech.” 
She even has to correct my English 
sometimes! 
Even though I’ve had a US driving 
license for 25 years, I am back to 
square one. I started driving school 
in Kroměříž in October. Everyone, 
including myself, is surprised that 
a US driving license isn’t valid in the 
Czech Republic. I don’t know the 
reason why, but it is very annoy-
ing. I must pay 9,000 crowns and 
go through six months of driving 
school (once a week). I’ll be very 
glad when it is behind me.
My daughters are now 5 and 
2 years old. In some ways the time 
since their births has gone by very 
quickly and in other ways it seems 
to go very slowly. We are waiting for 
our youngest to be completely dia-
per free and for her to start speak-
ing in sentences. Those things 
seem to be going very very slowly. 
On the other hand our older daugh-
ter may be able to start school next 
year and that seems to have come 
very quickly. 
Something else that has come very 
quickly is the Christmas season! 
Before you read the English Cor-
ner again, we will have celebrated 
Christmas. So let me be the first to 
wish you a very merry Christmas 
and a good start to the new year.
driving school (draivɪŋ sku:l)
                                   – autoškola
fortunately (fo:ʧənitli) – naštěstí
realize (riəlaiz) – uvědomit si
driving license (draivɪŋ laisəns)
                                        – řidičák
square one (skweə wan) – zatáček
annoying (ə’noiɪŋ) – otravný
be able to (bi: eibl tu) – být schopný

Jay Davis

podpora olomouckého
kraje jsdH Kojetín 2015
V roce 2015 podpořil Olomoucký 
kraj jednotku sboru dobrovolných 
hasičů Kojetín částkou 25.000 Kč 
ve formě dotace na pořízení, re-
konstrukci, opravu požární techniky 
a nákup věcného vybavení jedno-
tek SDH.
Jednotka SDH Kojetín částku 
25.000 Kč použila na nákup vo-
zidlové radiostanice zn. TPM700 
a montáž radiostanice na vozidlo 
MAN. Celkové výdaje činily 74.893 
Kč. 
Na této akci se podílelo i Město Ko-
jetín v rámci schváleného rozpoč-

tu pro JSDH Kojetín, a to částkou 
minimálně ve výši 60 % z hodnoty 
pořizovaných prostředků, což byla 
podmínka dotace od Olomouckého 
kraje. Celkem tedy Město Kojetín 
přispělo částkou 49.893 Kč.

Jiří Šírek, starosta města Kojetín

Informace pro občany

anketa

Anketu připravili
J. Špalek a J. Dvouletý

studenti Gymnázia Kojetín položili následující otázky:

1. jaké vánoční tradice dodržujete?
2. jak slavíte silvestr a nový rok?

Rudolf Charuza, 84 let
1. Na štědrove-
černí večeři mám 
nejraději „vepřo-
vého“ kapra.
2. Silvestr ne-
slavím, pouze 
v rodinném kruhu 
a Nový rok sla-
vím pitím od rána 

do večera.

jan slovák, 53 let
1. S bratrem 
nastrojíme stro-
meček, uvaříme 
š těd roveče rn í 
večeři, jdeme na 
hřbitov a potom si 
rozdáme dárky.
2. V televizi sle-
dujeme Silvestr 

a o půlnoci střílíme rakety.

Martina Kavulová, 18 let
1. Z vánočních 
tradic dodržuje-
me asi jedinou, 
a to, že k veče-
ři máme kapra 
a bramborový 
salát.
2. Silvestr vět-
šinou slavím 

s kamarády, o půlnoci vždy zavo-
lám rodičům, popřeji jim 
šťastný nový rok a pokra-
čuji v zábavě.

jarmila Cigánková, 62 let
1. Vytáhnu stro-
meček ze skří-
ně, dám na něj 
světýlka, uvařím 
pro sebe štěd-
rovečerní večeři 
a sleduji v televizi 
pohádky. 
2. Jezdím k pří-

buzným a večer sledujeme televizi 
a o půlnoci celá 
ulice vychází ven 
a navzájem si pře-
jeme šťastný nový 
rok. 
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Zprávy z Mikroregionu střední Haná
dýňová slavnost 
v polkovicích
V sobotu 24. října 2015 jsme v Ha-
náckém dvoře v Polkovicích již čtvr-
tým rokem přivítali malá strašidla, 
víly, podzimní skřítky a další bytosti, 
abychom spolu oslavili krásu podzi-
mu. „Čarovný podzim“ byl podtitulem 
nejen celé akce, ale i výtvarné sou-
těže, která byla při této příležitosti 
vyhlášena, a které se zúčastnili ko-
lektivy a jednotlivci celkem ve třech 
kategoriích: MŠ, 1. – 3. třída ZŠ 
a 4. – 5. třída ZŠ. Sešly se tak krásné 
podzimní výtvory, které byly během 
akce vystaveny a nejlepší z nich oce-
něny.
V průběhu letošní Dýňové slavnosti 
na návštěvníky čekal kromě tradič-
ního vyřezávání dýní také bohatý 
doplňkový program. V rukodělných 
dílnách si děti vyrobily podzimní pro-
stírky, dekorační barevné sovičky 
a pavouky. Nechyběly ani sportovní 

disciplíny, taneční kreace strašidel 
a také úkol pro odvážné – návštěva 
medvěda v brlohu. Jako každý rok 
bylo pro účastníky připraveno také 
občerstvení, dýňové speciality a gri-
lované dobroty. 
Program letos ozvláštnili a úžasně 
doplnili Lovci zvuků a rytmů, krou-

žek při DDM Kojetín, který pod ve-
dením Věry Trávníčkové vystoupil 
s bubnováním na různé druhy bub-
nů. V závěru akce nám rozproudila 
krev také Klára Straková se svojí oh-
ňovou show.
Akce se zúčastnilo přes 350 návštěv-
níků, kteří si kromě programu užili 
i příjemného slunečného počasí. Dě-
kujeme všem za kreativní nápady 
i úžasnou atmosféru a DDM Kojetín 
za spolupráci při přípravě a realizaci 
akce.

Za Hanácký dvůr
Martina Hlavinková

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
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Mateřská škola Kojetín
listopad v MŠ Kojetín
Listí ze stromů pozvolna opadalo, 
dny se začínají zkracovat a tepla 
ubývá. Není pochyb, že příroda se 
pomalu začíná připravovat na zimu. 
Školní zahradu už jsme sice zazi-
movali, ale nenudíme se. V listo-
padu čekala děti hned dvě kulturní 
představení.
Ve středu 11. listopadu 2015 děti 
v obou mateřských školách zhléd-
ly pohádku „Byla jednou koťata“. 
Byl to příběh o dvou kocourech 
a jedné kočičce, kteří spolu proží-
vali nejrůznější dobrodružství. Po-
vídání bylo prokládáno veselými 
písničkami za doprovodu kytary. 
Dětem se pohádka v podání herců 
z Ostravy moc líbila. S nadšením 
také přivítaly Kašpárka s maňás-
kovou pohádkou, kterou si pro děti 
připravily učitelky.
V měsíci listopadu se seznámi-
ly děti ze třídy Pastelek, Rybiček 
a Berušek s keramickou dílnou 
DDM Kojetín. Nejdříve si prohlédly 
velkou keramickou pec, seznámily 
se s keramickou hlínou a potom se 
s velkým nadšením pustily do výro-
by vánočního dárku pro své nejbliž-
ší.
V závěru měsíce listopadu navští-
vila obě školičky Iva Kusáková 

z Městské knihovny MěKS Kojetín. 
Zábavnou formou u nejstarších dětí 
proběhla beseda s názvem „Pohád-
ky z dopravního hřiště“. Děti měly 
možnost také nahlédnout do knížek 
z knihovny. Děkujeme za pěkné vy-
právění a těšíme se na další. 
A co nás čeká v měsíci prosinci? 
Nejstarší děti ukončí předplavecký 
výcvik v plaveckém areálu města 
Přerova a všichni „skoro plavci“ ob-
drží mokré vysvědčení.
Všechny děti už s nadšením čekají, 
zda za námi přijde Mikuláš s andě-
lem a čertem. A uvidíme, jestli tam 
bude od Mikuláše i nějaká ta sladká 
nadílka...
V polovině prosince pozveme své 
nejbližší na tradiční vánoční be-
sídky, které již budou provoněny 
pravou vánoční atmosférou. Ne-
zapomeneme ani na seniory a za-
městnance MěÚ Kojetín, popřeje-
me i zaměstnancům Školní jídelny 
Kojetín.
A protože tyto řádky většina z vás 
čte již v čase předvánočním, při-
jměte od všech zaměstnanců MŠ 
Kojetín přání spokojeného prožití 
vánočních svátků v kruhu svých 
nejbližžších, spoustu radostných 
okamžiků, pevné zdraví a úspěšné 
vkročení do roku 2016.

vedení MŠ Dlabání dýní v oddělení Sluníček

Výrobky z přírodnin v MŠ Hanusíkova

Keramika v oddělení Rybiček Dlabání dýní v oddělení Sluníček

Beseda s knihovnicí Ocenění za výrobu „Podzimníčku“Pohádka ve školce
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
Výlet do Brightonu
První týden v listopadu jsme završili 
sérii mezinárodních projektů, kte-
ré na škole od září probíhaly. Jako 
poslední byl zájezd dvaceti žáků 
a dvou pedagogů do britského pří-
stavu Brighton. Společně s námi tu 
byli i žáci ze ZŠ Dřevohostice. Kro-
mě prohlídky několika historických 
měst a památek měli žáci možnost 
si každý den otestovat svoji znalost 
angličtiny, a to jak za pomoci anglic-
kých učitelů v hodinách angličtiny, 
tak v rodinách, kde byli ubytováni. 
A jak se jim to líbilo? Posuďte sami.

„Nelíbila se mi cesta, protože byla 
dlouhá a nudná. Nejvíc se mi líbi-
lo, jak jsme chodili po památkách. 
Náš průvodce Petr byl super. Škola 
z Dřevohostic byla super, našli jsme 
si nové kamarády. Celý týden se mi 
líbil.“                        Adéla Zavřelová

„Co mi dal výlet do Anglie? Byla to 
velká zkušenost si procvičit anglič-
tinu naživo, mezi lidmi, se kterými 
se  jinak než anglicky nedomluvíte. 
Byl to super výlet, který jsem si moc 
užila, seznámili jsme se se školou 
z Dřevohostic a potkali spoustu dal-
ších nových lidi. Byl to super výlet! 
Poznali jsme něco nového a jsem 
ráda, že jsem se mohla zúčastnit!“

Radka Juroszková

„Zájezd do Brightonu se mi líbil. 
Získali jsme hodně zkušeností 
s angličtinou. V rodinách to taky 
bylo super, výlety byly skvělé. 
Akorát je škoda, že pršelo, ale to 
k Anglii patří. Tento zájezd byl pro 
nás hodně užitečný, protože jsme 
otestovali naše dovednosti v ang-
ličtině. Také jsme poznali spoustu 

nových lidí, třeba ty z Dřevohostic. 
Byli super!“                Anna Hrabalová 

„Celý pobyt v Anglii se mi moc lí-
bil, rodina (hlavně jídlo!), památky. 
Hodně mě překvapilo, že jsme se 
s lidmi z Dřevohostic skamarádili 
tak rychle. Vyučování nebylo ob-
vyklé, bylo provedené formou hry. 
Nejvíce se mi líbily hodiny s Ma-
ttem. Musím pochválit i našeho 
průvodce Petříka, neboť díky němu 
jsme dostali plno výhod (například 
tu v metru, kde nám zajistil, že jsme 
nemuseli každý pípnout lístkem, ale 
mohli projít všichni dohromady). Ji-
nak z celého zájezdu na mě udělal 
největší dojem Brighton. Je to his-
torické, ale přitom moderní město.“

Adéla Krchňáková

„Bylo to tam dobré. Chtěla bych jet 
znovu. Nejvíc se mi líbil Londýn, 
ale všechno bylo úžasné. Cesta 
tam byla sice únavná, ale dalo se 
to přežít. Prostě bych se tam chtěla 
třeba ještě někdy podívat.“

Aneta Holá

„Na zájezdu se mi líbilo hodně věcí 
- šance zdokonalit se v angličtině, 
výlety, náš milý průvodce Petr (alias 
Pamela), i výuka stála za to. Zdoko-
nalování v angličtině probíhalo snad 
tím nejlepším způsobem - domluv se 
sám. To se mi moc líbilo, ale hlavně 
vstřícnost rodiny. Všichni byli moc milí 
a ochotní. Za výlety jsem byla ráda 
hlavně z toho důvodu, že jsem trochu 
nahlédla do jiné historie, než do té 
české. Taky jsme týden netvrdli v jed-
nom městě! Líbilo se mi, že průvod-
ce Petr (Pamela) věděl, o čem mluvil 
a taky, že rozdával sendviče! Myslela 
jsem, že výuka bude probíhat úplně 
jinak, ale byla jsem moc mile pře-

kvapená! Žádný dril - jenom hry, 
u kterých se musí mluvit. Celý zá-
jezd jsem si užila, dokonce i Has-
tings s deštěm.“

Kristýna Holanová

„Zájezd do Anglie se mi velmi líbil. 
Ukázal mi nejen, jak žijí lidé v jiné 
části světa, ale hlavně to, že jazyk 
nejsou jen poučky a písemky, ale 
že je to právě to, čím se dorozu-
míváme, čím člověk mluví, a pro-
to je velmi dobré (ne-li důležité) si 
to reálně vyzkoušet. Potkali jsme 
spousty nových přátel, a to nejen 
z Dřevohostic, ale i právě z Anglie. 
Mně se na zájezdu nejvíc líbilo vše, 
a to doslova, ale především to, že 
se nemusím bát mluvit anglicky.“ 

Tomáš Pospíšil

"Shrnutí vzdělávacího zájezdu do 
Anglie. Zájezd mně osobně přine-
sl hodně zkušeností, poznání jiné 
země a její kultury, taktéž nové přá-
tele a hlavně seberozvíjení v ang-
lickém jazyce. Co se mi na zájezdu 
líbilo nejvíce? Tak třeba způsob vý-
uky v naší škole nebo deštivý výlet 
do Hastings, kde jsem s mými dob-
rými kamarádkami strávila celé vol-
no u moře, a to jen proto, že jsme 
jedné z nich chtěly nabrat do lahví 
mořskou vodu na atopický ekzém, 
přičemž nám moře darovalo vodu 
i do bot a nebo náš průvodce Petr, 
kterého jsme nazývali "průvodky-
ně Pamela", a tak dále... Myslím 
si, že tento projekt význam měl, 
a že i ostatní děti (a další české 
školy, kterých tam bylo spousta), 
mají podobný názor. Na závěr bych 
chtěla poděkovat naším moc milým 
a hlavně trpělivým učitelkám - Petře 
Pavlíkové a Beátě Schusterové.
Děkuji Vám!“               Aneta Kyselá

Velké poděkování
patří

petře pavlíkové,
učitelce anglického jazyka

na ZŠ nám. Míru 83 Kojetín,
za zprostředkování

zahraničního pobytu
v Brightonu a okolí.

Velké díky
za úžasnou zkušenost

vzkazují
všichni zúčastnění žáci.
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Základní škola svatopluka Čecha Kojetín
stínování v dánsku
- naplňujeme klíčové 
aktivity výzvy 56
Od 24. do 31. října 2015 se tři pe-
dagogové Základní školy Svato-
pluka Čecha zúčastnili zahraniční 
stáže v Dánsku. V rámci ní jsme 
navštívili dvě základní školy v okre-
se Herning a také hudební a umě-
leckou školu. Byli jsme seznámeni 
s dánským vzdělávacím systémem 
a následně jsme se mohli zúčastnit 
vyučování ve zmiňovaných základ-
ních školách. První z nich byla Tjo-
ring school, moderní škola ve tvaru 
hvězdy, druhou pak Esbjergskolen, 
oceněná v letošním roce Evrop-
skou unií za příkladné vzdělávání 
v oblasti podnikatelských aktivit. 
Na obou školách nás velmi přátel-
sky přijali a snažili se nám předat 
své poznatky z oblasti vzdělává-
ní. Přitom je nutné podotknout, že 
Dánsko je opravdu na vyšší úrovni 
oproti České republice. Ve školách 

je vidět, že podpora školství není 
prázdnou frází. Materiální podmín-
ky jsou nesrovnatelné, stejně tak 
i podmínky platové. Učitelské povo-
lání patří mezi povolání prestižní, 
ve školství pracuje velké množství 
mužů. Nezbývá, než si přát, aby 
se tomuto vzoru jednou přiblížila 
i Česká republika. Stáž byla velmi 
přínosná a nezbývá, než poděkovat 
všem, kteří se podíleli na její orga-
nizaci.
Projekt financuje MŠMT a EU.

Pavel Navrátil, vyučující na ZŠ 

Gymnázium Kojetín

příběhy bezpráví 
(projekt společnosti Člověk v tísni, 
více www.jsns.cz)

Příběhy bezpráví přibližují studen-
tům moderní československé ději-
ny po roce 1948 formou prezentací 
fotek nebo dokumentárními filmy. 
Studenti z celé republiky se setká-
vají s pamětníky, kteří žili v době 
totalitního režimu. Dne 3. listopa-
du 2015 se naše gymnázium zú-
častnilo projektu Příběhy bezpráví 
s Milanem Stavem, který zažil po-

vinnou dvouletou vojenskou zá-
kladní službu v letech 1950–1953 
v Pomocných technických prapo-
rech. Místo výcviku se zbraní byl 
v prodloužené době zařazen jako 
politicky nespolehlivý, a to na zá-
kladě posudku Akčního výboru 
Národní fronty. Pracoval jako důlní 
pracovník při těžbě uhlí na dolech 
v Karviné a Horní Suché, s výcvi-
kem beze zbraně a bez stanovení 
doby služby. A mě zajímalo, jak na 
jeho příběh zareagovali studenti 
4. ročníku a oktávy. 

Proto jsem jim položila pár otázek:
1. Dokážeš si představit, že bys 
byl/a v armádě a byl/a zařazena 
k nespolehlivým? 

2. Chtěl/a bys něco vzkázat pamět-
níkům, kteří prožili těžké doby v to-
talitním režimu?

3. Pan Stav nám povídal o tom, že 
neměl tušení kdy a jestli se vůbec 
dostane domů. Myslíš si, že by se 
něco takového mohlo stát i v dneš-
ní době? Že bychom zažili takovou 
beznaděj? 
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Xo - dej to za pět!
Náš tým ve složení Lukáš Kopačka, 
Lukáš Lejnar, David Dvořák, Martin 
Koplík, Martin Smutný a Jan Hru-
šák se probojoval přes nespočet 
tvrdě hrajících hráčů v okresním 
kole (kde jsme získali 3. místo) do 

kola krajského. To se konalo 18. lis-
topadu 2015 již tradičně v Olomou-
ci. Tady nás bohužel ve čtvrtfinále 
vyřadil starý známý nepřítel - tým 
Legendary. Pocity byly smíšené, 
někteří byli zklamáni tím, že jako 
maturitní ročník se už k této soutěži 
nejspíš nedostaneme. Někteří byli 

Eva Lindnerová (4. ročník)
1. Člověk v jedné chvíli plní rozkazy 
a dělá, co musí, a v druhé chvíli je 
bez jakéhokoliv odůvodnění ozna-
čen za nespolehlivého. Opravdu si 
to nedokážu představit.
2. Ať se s námi i nadále dělí o své 
zkušenosti a zážitky, třeba z válek. 
Pro nás je to přínos a aspoň se do-
zvíme, co se doopravdy dělo v mi-
nulosti.
3. Zrovna v nynější situaci si to živě 
dokážu představit, ale myslím, že to 
asi každý, kdo se v poslední době 
aspoň trošku zajímá o dění ve světě. 
Marian Sedlář (oktáva)
1. Tak představit si to dokážu, ale 
doufám, že se to nikdy nestane.
2. Rozhodně, aby své zážitky 
a zkušenosti šířili dál a předávali tyto 
zkušenosti mladším generacím. Je-
nom tak se podle mého názoru ne-
bude podobná doba opakovat.
3. V normální demokratické společ-
nosti by tato situace nastat v žádném 
případě neměla. A však vzhledem 
k tomu, jak se dnešní společnost 

radikalizuje a společenské rozdíly 
se zvětšují, tak se obávám toho, 
aby znovu nenastala situace, kdy 
budou lidé, co se nepřizpůsobují 
nebo mají odlišný názor, zase žít v 
oné beznaději.
Martina Kavulová (oktáva)
1. Ne, rozhodně si to nedokážu 
představit a vlastně ani nechci.
2. Vzkázala bych, že to muselo být 
strašné a že jsou to hrdinové a měli 
by být vzorem každého dnešního 
chlapce.
3. Ne, ten pocit nejistoty musel být 

hrozný. 
Dominika Pešková, 4. ročník GKJ

zase rádi, že už nebudou muset 
pajdat pěšky přes půl města k místu 
konání soutěže v piškvorkách.
Na závěr bych však chtěl říct, že 
nám tyto dny budou chybět, protože 
jsme si to pokaždé náramně užili.

Lukáš Lejnar

Výukový zájezd
do Rakouska
Lienz (2. – 6. 11. 2015)

Plní elánu a odhodlání jsme se sešli 
před sedmou hodinou ranní ve ves-
tibulu školy a nedočkavě vyhlíželi 
autobus. Během cesty jsme měli 
několik zastávek, během níž jsme 
se poprvé setkali s němčinou. Po 
příjezdu do Lienze jsme vydatně 
povečeřeli a ubytovali se v pen-
zionu. Celí unavení jsme šli spát 
a těšili se na další den.
Následující úterní ráno nás oče-
kával zážitkový program v podobě 
lezení ferrat, což je cesta po ska-
lách a ocelových lanech. Ti, kteří 
se neodvážili lézt, mohli jít po stez-
ce a sledovat ostatní. Pro spoustu 
účastníků to byl nezapomenutelný 
zážitek. Po obědě následoval tří-
hodinový program s naší lektorkou 

Ninou. Představovali jsme se, hráli 
jednoduché hry či vymýšleli příběh. 
Středeční slunečné ráno naše sku-
pina zahájila dopolední výukou, 
která se tentokrát zaměřila i na pro-
cvičení gramatiky německého jazy-
ka, popisy obrázků a poslech písně. 
Hned po obědě jsme odjeli na pro-
hlídku pozůstatků jediného římské-
ho města nacházejícího se na úze-
mí dnešního Tyrolska - Aguntum. 
Na místě jsme zhlédli krátký doku-
ment, vyslechli si zajímavý výklad, 
prohlédli exponáty v muzeu a prošli 
se mezi vykopávkami města. Pro-
hlídka byla ukončena výstupem na 
menší rozhlednu. Večer nás čeka-
la procházka po křížové cestě, což 
bylo krásné ukončení výletu. 
Když jsme ve čtvrtek otevřeli oči 
do dalšího jasného dne, ani ve snu 
nás nenapadlo, jak náročný bude. 
Výuková část si pro nás připravila 

nečekané překvapení – naučnou 
stezku v přírodě s drobnými úkoly. 
Sluníčko se vesele smálo, na bun-
dy nebo mikiny nebylo ani pomyšle-
ní. V cíli u velké lípy jsme se všichni 
sešli a odměnou nám byl nádherný 
výhled na okolní hory a lesy Alp. 
Po obědě jsme se vydali autobu-
sem na prohlídku města Heiligen-
blut ležícího pod Großglocknerem, 
nejvyšší horou Rakouska. Navštívili 
jsme zdejší kostel a prošli skrom-
né, přesto příjemné náměstíčko. 
Cestou do centra Lienze jsme se 
zastavili u nádherných vodopádů. 
Na Lienz již padl soumrak, když 
jsme vyšli do ulic. Na vše dopadala 
záře umělého osvětlení a příjem-
ná atmosféra města se dala hltat 
plnými doušky. Náměstí i všechny 
postranní uličky skrývaly spoustu 
tajemných zákoutí. Vyčerpaní jsme 
se ve večerních hodinách vrátili na 
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penzion Leisacherhof.
V pátek ráno jsme si neochotně 
sbalili své věci a vyrazili zpět domů. 
Po cestě jsme zastavili v Salzbur-
gu, abychom navštívili katedrá-
lu svatého Ruperta a Virgila, ulici 
s Mozartovým rodným domem 
a zahrady zámku Mirabell. I při 
pouhé cestě městem jsme prochá-

zeli okolo spousty zajímavostí, jako 
například most Makartsteg a jeho 
tisíce zámků lásky.
Do Kojetína jsme dorazili v nočních 
hodinách, ale jelikož se v sobotu 
do školy nechodí, ničemu to ne-
vadilo. Tento vzdělávací zájezd za 
hranice naší republiky byl jistě pro 
všechny velmi zajímavý a přínosný. 

A přestože jsme se všichni nezvlád-
li během tří dnů zlepšit v němčině, 
přinejmenším se náš vztah k tomu-
to jazyku, kultuře a snad i ke školní 
výuce jen a jen posílil v pozitivním 
slova smyslu!

Lucie Takačová (oktáva)
a Miki Strejčků (2. ročník) 

Krev, pot a kecy
Do debatování  jsme já a moje ka-
marádka Lucka začaly chodit loni 
ke konci školního roku. Letos se 
k nám přidal ještě náš kamarád 
Eda, a tak jsme utvořili tým a při-
hlásili se na turnaj. Ten se konal od 
pátku 16. října do neděle 18. října 
2015 a pro všechny z nás to bylo 
něco nového. Těšili jsme se, ale 
přesto jsme byli i trochu nervózní. 
Turnaj se naštěstí konal až v Čes-
ké Třebové, kam jsme jeli doce-
la dlouho, takže nás našich obav 
zbavili cestou zkušenější debatéři. 
Na místo jsme přijeli plní energie 
a dobré nálady.
Ihned po příjezdu jsme se rych-
le ubytovali a zúčastnili se školení 
pro začátečníky, kde nás seznámili 
s novými pravidly. Sobotu jsme za-
světili debatování. Proběhla čtyři 
kola debat na téma „Stát by neměl 
jakkoliv omezovat projevy názo-
ru“ a „Zavedení Schengenského 
prostoru přineslo více škody než 
užitku“. Dvě debaty jsme vyhráli 
a z úspěchu jsme měli upřímnou 
radost. V neděli proběhla ještě jed-
na tentokrát nepřipravená debata. 
Debatovali jsme jak nejlépe umíme, 

ale po náročné sobotě nám už ne-
zbyl sil, takže jsme prohráli.
Celý víkend jsme si náramně užili 
a už jsme se nemohli dočkat další-
ho turnaje. Ten se konal 13. - 15. 
listopadu 2015 v Opavě. Tentokrát 
jsme k sobě do týmu vzali ještě naši 
kamarádku Monču, která se ihned 
stala jeho nedílnou součástí. 
Když jsme do Opavy přijeli, byli 
jsme trochu zmateni, protože ni-
kdo nevěděl, jak dojít na internát, 
kde jsme měli být ubytovaní. Na-
konec jsme to přece jen našli, za 
což vděčíme především jednomu 
ze starších debatérů Lukášovi, je-
hož skvělý orientační smysl nám 
i později hodně pomohl. Po ubyto-
vání jsme se přesunuli na Mende-
lovo gymnázium, kde mělo probíhat 
školení, které jsme ale propásli. To 
nám ovšem nevadilo. Po náročné 
cestě vlakem nám vyhládlo, tak 
jsme se rozhodli zajít na večeři. 
Strava byla zajištěna stejně jako 
v České Třebové - pouze v sobotu, 
takže nám nezbylo než se vydat na-
jít nějakou restauraci. Hledání bylo 
úspěšné a my jsme se občerstvili 
několika pizzami. Zpátky na inter-
nát jsme došli spokojeni a následo-
valo připravování na další den. 

Vyspali jsme se natolik dobře, že 
nám náladu nezkazily ani první tři 
prohrané debaty. Zabodovali jsme 
až ve čtvrté debatě na tezi „EU by 
měla do roku 2020 přijmout Ukraji-
nu za člena“.
V neděli jsme byli plni energie, kte-
rá se objevila i v debatování. Disku-
tovali jsme na nepřipravenou tezi, 
a protože proti nám stáli starší de-
batéři, nedělali jsme si moc velké 
naděje na výhru. Ale debata probí-
hala vskutku dobře, takže jsme na-
konec vyhráli!
Domů jsme vyrazili sice vyčerpaní, 
ale šťastní z našeho úspěchu. Do-
jeli jsme plni zážitků a všichni se už 
těšíme na další turnaj.

Aneta Dostálíková, GKJ

Vánoční hvězda
Také letos se studenti, učitelé 
a zaměstnanci gymnázia zapojili do 
charitativní akce, která přispívá na 
léčbu leukémie dětí.  
Zakoupením květin přispějeme pa-
cientům dětského oddělení onko-

logie v Olo-
mouci část-
kou 15.000 
Kč. 
Všem moc 
d ě k u j e m e 
a přejeme 
krásný ad-
vent.        (dj)

Vánoční srdíčkový den
V týdnu od 7. do 11. prosince 2015 
budou studenti – jako každý rok 
– zapojeni rovněž do „vánočního 
srdíčkového dne“. Peníze za „sr-
díčka“, které dáte našim studentům 
do kasiček, poputují do českých 
rodin. Jsou určeny na přístroje, 
které nelze platit z povinného zdra-
votního pojištění. Mediálním part-
nerem společnosti Život dětem, 
která sbírku pořádá, je televize Pri-
ma. Sledujte její vánoční program 
o nemocných dětech, kterým po-
máháte a dozvíte se víc. Za pomoc 
vám všem předem děkujeme.

Gymnázium, Kojetín
svatopluka Čecha 683

vás zve na
DEN OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ
v sobotu 16. ledna 2016 
v době od 9 do 12 hodin

Během dne si můžete:
- vyzkoušet testy přijímacího

řízení,
- pohovořit s vedením školy, 

vyučujícími i studenty,
- zhlédnout připravený program

- prohlédnout si školu.

Více informací na:
tel. 581 705 333   www.gkj.cz
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Základní umělecká škola Kojetín
Základní umělecká
škola Kojetín
v čase předvánočním
Blíží se konec roku a s ním přichází 
adventní čas. Stejně jako v letech 
minulých, tak i v letošním roce je 
na základní umělecké škole toto 
období vyplněno řadou hudebních 
vystoupení a akcí.
Prosincová nadílka našich před-
vánočních akcí a koncertů bude 
skutečně bohatá. Kromě řady vá-
nočních besídek a vystoupení žáků  
uskutečněných jak v prostorách 
školy, tak mimo tyto prostory (viz 
webové stránky školy), bychom rádi 
poukázali na následující akce urče-
né pro širokou veřejnost: 
 Tradiční rozsvícení vánočního stro-
mu - 27. listopadu 2015 na Masary-
kově náměstí, pořádaného MěKS 

Kojetín, kde mimo jiné uslyšíte zpěv, 
klávesové a žesťové nástroje.
 Vánoční koncert učitelů ZUŠ 
Kojetín a jejich hostů - konaný 
8. prosince 2015 v 18 hodin v sále 
kojetínské Sokolovny. Tento koncert 
nabídne letos kojetínským poslu-
chačům opravdu nevšední hudební 
zážitky. Kromě vystoupení pedago-
gů ZUŠ  přijala pozvání naše před-
ní cimbalistka, folková a folklórní 
zpěvačka, aranžérka a skladatelka  
Zuzana Lapčíková spolu s Vladi-
slavem Bláhou, profesorem hry na 
kytaru na brněnské konzervato-
ři JAMU a University Guanajuato 
v Mexiku, kytarového sólisty, který 
vede mistrovské kurzy např. v USA, 
Německu, Rakousku a koncertují-
cího v mnoha významných koncert-
ních síních po celém světě – Car-
negie Hall ( New York), Royal festi-
val Hall (Londýn)… Závěr pak bude 

patřit pěveckému sboru Zvonky 
z hulínské základní umělecké školy. 
 Tradiční Předvánoční vyhrávání 
ZUŠ Kojetín, které se bude konat 
16. prosince v 17.30 hodin v  sále 
Sokolovny v Kojetíně, kde vás mile 
potěší svými výkony žáci ZUŠky, 
zejména pak Dechový orchestr se 
svým vánočním programem.
 Na Štědrý večer 24. prosince 
2015 ve 23.00 hodin bude vyhrá-
vat Žesťový  kvintet  ZUŠ Kojetín 
z věže kostela Nanebevzetí  Panny 
Marie, které proběhne po ukončení 
Půlnoční mše a bude symbolickou 
tečkou za naším předvánočním 
muzicírováním.
Jménem  Základní umělecké školy 
v Kojetíně přejeme vám všem po-
klidnou dobu adventní, příjemné 
prožití svátků vánočních a mnoho 
radosti a příjemných zážitků z naší 
hudební  nadílky.         vaše ZUŠka

ZŠ a MŠ Křenovice
„We love Hastings“
Skupina deseti žáků 3. - 5. roční-
ku naší školy se spolu se dvěma 
pedagogy zúčastnila jazykového 
a poznávacího kurzu v Hastings na 
jižním pobřeží Anglie. Cílem pobytu 
byla podpora výuky anglického ja-
zyka.
Žáci byli na základě vstupního 
testu rozděleni do tří skupin. Ab-
solvovali ve třech dnech devět 
vyučovacích hodin pod vedením 
rodilých mluvčích. Vedoucí jed-
notlivých skupin byli velmi zkuše-
ní a vstřícní jazykovým potřebám 
našich žáků. Přestože jsou zvyklí 
pracovat spíše se staršími žáky, 
věnovali velké úsilí, aby se děti 
cítily v novém a pro ně nezná-

mém prostředí dobře a uvolněně. 
Komunikovali s nimi prostřednic-
tvím her a zábavných činností.
Součástí pobytu byly i poznáva-
cí výlety do okolí. Děti se sezná-
mily s historickou částí Hastings 
a Brightonu, s životem v přímoř-
ské oblasti. Pro mnohé z nich byl 
výlet první zkušeností s cestou do 
zahraničí, obrovský zážitek měly 
i z říjnové „ochutnávky“ mořské 
vody. Prakticky si anglický jazyk 
procvičily i při návštěvě zábavní-
ho parku Drussilas, což je ZOO se 
spoustou atrakcí zaměřených na 
život zvířat. Vše zde bylo velmi ná-
zorně a přehledně popsáno.
Závěr pobytu patřil návštěvě Lon-
dýna s nepřeberným množstvím 
památek, které nám představil prů-
vodce a překladatel, který nám byl 
po celou dobu pobytu k dispozici.
Jazykový kurz měl za cíl podpořit 
zájem žáků o výuku angličtiny, uká-
zat jim, že se anglický jazyk neučí 
zbytečně. U některých žáků prolo-
mil zábrany používat cizí jazyk.
Děti byly velmi vděčné, že se kurzu 
mohly zúčastnit. Odjížděly s drob-
nými obavami, jak se dorozumí, ale 
vrátily se doslova nadšené.  I když 
se výpravy mohlo zúčastnit jen deset 
žáků,  jejich zkušenosti však využijí 
ve výuce všichni žáci školy.         -vg-

ZÁPIS
DO PRVNÍHO ROČNÍKU
ZáKladní ŠKolY KřenoVICe

se bude konat
v budově základní školy
v úterý 19. ledna 2016

od 15 do 17 hodin
Přineste, prosím, s sebou

rodný list dítěte.
Veronika Gambová, ředitelka školy
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ddM Kojetín informuje
Cestou necestou,
lesem nelesem, skřítka
si domů ponesem…
Na světýlkový průvod naším měs-
tem se těšíme celý rok. Bylo třeba 
prozkoumat, jestli mají již všichni 
skřítkové připraveny své postýl-
ky a mohou se uložit k zimnímu 
spánku. Těm, kteří to ještě nestih-
li, jsme spolu s dětmi museli po-
moci. Zasportovali jsme si s nimi, 
vyvedli je z bludiště, našli jim po-
travu, postavili domeček, zazpívali  

ukolébavku, sestavili si skřítka... 
a po splnění všech úkolů jsme se 
sešli na nádvoří Vzdělávacího 

a informačního centra. Krásný pod-
večer jsme ukončili taneční veselicí 
a výborným teplým čajem.       -mb-

dýňová slavnost
aneb ať žijí duchové!

V sobotu 24. října 2015 měli na Ha-
náckém dvoře v Polkovicích sraz 
všechny podzimní bytosti - straši-
dla, víly, duchové a jiné příšerky. 
A že jich tam bylo.
Na 4. ročníku již známé akce jsme 
si pěkně „zařádili“. Programem 
všechny přítomné provázely víly 
„Větrnice“ a „Podzimnice“ a mezi 

děti zavítala i „Stromová víla“. Bě-
hem slunečného odpoledne si děti 
mohly vyrobit sovu, podzimní pro-
stírání, pavouka a strašidýlko.
Připravena byla i sportovní klání, 
přetah lanem, převážení listí na ko-
lečkách, stavba věže... Výborná byla 
i dýňová polévka, dýňový brambo-
rák a dýňový štrůdl. Všechny děti 
prokázaly svou odvahu a navští-
vily medvědí brloh... A mezi tím 
vším rodičové spolu s dětmi dlabali 
a dlabali a tvořili dýňové příšer-

ky. Šestičlenná porota měla těžký 
úkol – ze 150 dýní vybrat a ocenit 
pět nejzajímavějších. Vyhodnoce-
na byla i výtvarná soutěž „Čarovný 
podzim“.
Do víru hudby nás vtáhli Lovci zvu-
ků a rytmů – zájmový kroužek DDM 
Kojetín a skvělou podívanou nám 
připravila Klára Straková se svojí oh-
ňovou show.
Další ročník je za námi, tak zase za 
rok, kamarádi...                              

 -mb-

Bramborový den
Prázdninový čtvrtek 29. října 2015 
strávily některé děti tvořením a va-
řením z „neobyčejně obyčejných“ 
brambor. Děti byly rozděleny na 
dvě skupiny, v kuchyni se připravo-
val oběd – bramborová polévka, za-
pečené brambory a hraběnčin ko-
láč s čajem a v tvořivé dílně si děti 
vytvořily z brambory a jiných přírod-
nin ježka a houbu na zavěšení. To, 
co si děti připravily k obědu, si také 
snědly a dekorace si odnesly domů. 
Po obědě, pro nepřízeň počasí, si 

všichni hráli v klubovně různé hry. 
Nakonec jsme si společně sedli na 
koberec a při podávání čaje děti 

hodnotily, co se jim na dni nejvíce 
líbilo např. krájení cibule, výroba 
ježka, společné hry apod.         -po-

Výtvarná soutěž
Výtvarná soutěž byla vyhlášena 
v rámci Evropského týdne mobility. 
Bylo zvoleno téma „Vytvoř * Změň 
* Zkombinuj aneb Vyber si dopravní 
prostředek či situaci a dle své fanta-
zie je změň a různě zkombinuj for-
mou koláže“.
Do soutěže bylo odevzdáno 
56 výtvarných prací, především 
z druhého stupně základních škol 
a odpovídajících ročníků gymnázií. 
Tito soutěžící navíc získali body do 

celoroční soutěže Velké ceny DDM 
Kojetín.

Všem výhercům gratulujeme!

Výsledková listina:
II. a III. KATEGORIE: 1. - 5. třída
1. místo: M. Hedvíčková
2. místo: M. Šušlíková
3. místo: E. Šindelková

IV. KATEGORIE: 6. - 9. třída 
+ odpovídající ročníky víceletých 
gymnázií

A) 6. - 7. třída + odpovídající roč-
níky víceletých gymnázií
1. místo: L. Zatloukalová, N. Če-
chová, K. Klabalová
2. místo: M. Hedvíček
3. místo: K. Šmelíková

B) 8. - 9. třída + odpovídající roč-
níky víceletých gymnázií
1. místo: M. Strakuláková, E. Jureč-
ková
2. místo: D. Páleníková
3. místo: Fail team z 8. B

-po-
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Městská knihovna MěKs Kojetín
listopad v knihovně

Výstup na hanácké
Mont Blanc
V pátek 30. října 2015 jsme se pro-
cházkou vydali krásnou podzimní 
krajinou na rozhlednu v nedalekých 
Čechách pod Kosířem. Výšlap do 
kopce byl pro nás příhodným za-
hřátím v tomto podzimním sychra-

vém počasí. Naučná stezka, pro-
cházka lesem na čerstvém vzdu-
chu, opékání špekáčků, prohlídka 
okolí (především krásné rozlehlé 
podzámecké zahrady) a návštěva 
místního hasičského muzea a mu-
zea historických kočárů... 
To vše bylo náplní výletu během 
podzimních prázdnin.                -nh-

ddM Kojetín informuje

programy pro školní družiny (viz foto)

připravujeme v prosinci
5. prosince 2015

Zájezd na průvod čertů
Krampusů v rakouském Retzu

11. prosince 2015
pohádkové dopoledne

„Zlatá rybka“

Keramické výukové programy

5., 12. a 19. prosince 2015
pojďte s námi do haly!

Cvičení pro děti i rodiče
s Vánoční diskotékou

Velká cena ddM
Zimní básnění

Šťastná osmička - vánoční úkol

ukončení zájmových kroužků
v roce 2015 bude
11. prosince 2015.

Bližší informace najdete
na internetových a facebookových 

stránkách DDM Kojetín.
Fotodokumentace na

www.ddmkojetin.zonerama.com

Richard pachman a literární po-
řad tylda
Dne 21. října 2015  proběhl v sále VIC 
pořad avizovaný jako autorské čtení 
z knihy Tylda,  autorů – otce a syna, 
olomouckých rodáků – Františka 
a Richarda Pachmanových. Román 
byl napsán na základě skutečných 
událostí druhé světové války, o tom 

jak tyto zasáhly do osudů jedné 
olomoucké rodiny a změnily jí život. 
Hlavní hrdinka Tylda je deportová-
na do koncentračního Tábora Tere-
zín, její babička dokonce v Terezíně 
umírá a její matka Olga je během 
války zabita v Estonsku. Tylda před 
odchodem do transportu řeší, pro 
ženu – matku, to nejbolestnější 
dilema svého života, opouští své 
dítě. Malý Fanula pobývá u svých 

příbuzných v Kojetíně, převlečený 
za holčičku Betku. Tímto svým roz-
hodnutím mu Tylda zachrání život. 
A nebylo to nakonec jen autorské 
čtení...
Richard Pachman na úvod po-
vyprávěl o začátcích své umělecké 
dráhy, o vážném úraze, který pro-
dělal a zazpíval několik svých krás-
ných písní (např. Scarabeus, Neod-
volám a další). A protože letošní rok 
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Městská knihovna MěKs Kojetín
vzpomínáme 600. výročí upálení 
Mistra Jana Husa, část pořadu vě-
noval Richard Pachman i oratoriu 
Mistr Jan Hus, které bylo oceněno 
v roce 2006 cenou nadace Vize 97 
Dagmar a Václava Havlových. Do-
zvěděli jsme se, co tohoto milého, 
nadaného umělce vedlo k oslavě 
historické ikony, která tak význam-
ně ovlivnila naše dějiny.
Vystoupení Richarda Pachmana, 
jeho písně a projev, nám zúčastně-
ným přinesly silný umělecký a ne-
zapomenutelný zážitek. Děkujeme 
Richarde Pachmane!

Richard Pachman, hudební skla-
datel, zpěvák, textař, malíř a spiso-
vatel, přezdívaný „Český Vangelis“ 

Od roku 1993 vydal třicet CD a čty-
ři DVD a koncertoval v řadě zemí. 
V Praze jsou známé jeho vystoupe-
ní na Křižíkově fontáně na Výstavi-
šti a adventní koncerty v českých 
městech. Napsal několik muzikálů 
a scénické oratorium Mistr Jan Hus.

Z literární činnosti si připomeňme 
autobiografické knihy Jak chutná 
bolest, Jak chutná život a historicko - 
romanticko-filosofický román Útes, 
jeho pokračování Notre Dame a kni- 
hu o stalkingu s autobiografickými 
prvky Kdokoliv. 

Kouzlo jihu srí lanky
- Zlatuše Knollová
V přednášce jsme se vydali na ces-
ty  po kouzelném ostrově Srí Lan-
ka. Vyprávět nám přijela Zlatuše 
Knollová, kterou na ostrov přivedl 
její zájem o čaj. Tento nádherný os-
trov navštívila několikrát, uchvátila 
ji nádherná příroda, krásné pláže, 
příjemní lidé a historické památky. 
Zážitky z cest daly vzniknout po-
řadům, kterými obohacuje své po-
sluchače. Viděli jsme želví líhně, 
doly na měsíční kámen, vyhřívající 

se krokodýly, impozantní chrámy, 
tradiční tance, vyparáděné slony 
při velkolepé oslavě v Kataragamě 
a mnoho dalších zajímavostí. Na 

závěr přednášky následovala 
ochutnávka výborného cejlonského 
čaje, který si mohli účastníci zakou-
pit také domů.

Kniha do čekárny
Od měsíce října v čekárnách prak-
tických kojetínských lékařů fungují 
biblioboxy Městské knihovny MěKS 
Kojetín, jejichž cílem je zpříjemnit 
pacientům dobu čekání na svého 
lékaře a zároveň dát knihám „dru-
hou šanci“.
Půjčit – vzít – darovat vlastní – to 
znamená, že pacienti si mohou 
knihy půjčit a vrátit zpět, vzít si je 

domů, nebo přinést své vlastní.
Tato aktivita je obdobou národního 
projektu „Kniha do vlaku“.

Vánoční ochutnávka
Výstava výrobků uživatelů Domu 
sv. Josefa Charity Kojetín v oddě-
lení pro dospělé čtenáře. Výrobky 
byly pestré tak, jako skupina lidí, 
která je vyráběla.

Velký knižní bazar
Výprodej straších opotřebovaných 
knih
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odjezdy autobusů z Kojetína
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odjezdy vlaků z Kojetína
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Městská knihovna MěKs Kojetín
lekce informační
výchovy
Lekce byly určeny zákům 6. a 7. tříd 
zákl. škol a studentům gymnázia.

pohádky z dopravního 
hřiště
Beseda na téma bezpečného silnič-
ního provozu z knih „Nové pohád-
ky o dopravních značkách“, „Auta“ 
a „O červeném autíčku“ byla určena 
pro děti v mateřské škole.

Halloween v knihovně
Tvořivá dílnička – výroba strašidý-
lek, strašidelné čtení a luštění pro 
školní družiny.

Více se dozvíte na webových 
stránkách MěKs Kojetín:

www.mekskojetin.cz/mestska-
-knihovna

a také na facebooku
- Městská knihovna MěKs Kojetín

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 mohou

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 8. tříd základních škol
a studentů souběž. tříd gymnázia

mIKULáš, jEžÍšEK,
PAN VRáNA A my

Literární beseda s adventní
tématikou, která zpříjemní dětem 

čekání na vytoužené Vánoce,
povídání o vánočních zvycích

a tradicích z knihy M. Kratochvíla.
- pro žáky 3. tříd

všech kojetínských ZŠ

NAKREsLI jAK VyPADá 
mÍsTO, KDE žIjEš

Společné kreslení do soutěže
nakladatelství Albatros

- pro školní družiny

mIKULášsKé ČTENÍ
A TVOŘIVá DÍLNIČKA

Čtení a povídání o vánočních
zvycích a tradicích,

výroba vánočních ozdob
- 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.

UPOzORNěNÍ
Upozorňujeme naše čtenáře

a uživatele na uzavření knihovny 
ve dnech 21. 12. 2015 - 3. 1. 2016
Těšíme se na vás opět 4. 1. 2016!

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 Kovalovicích
Místní knihovna je pobočkou 
Městské knihovny MěKS Kojetín 
a je umístěna v kulturním domě 
č. 1 (zámeček). Zajišťuje knihovnic-
ké služby.
Ve výpůjční době možňuje přístup 
na internet a kopírování. Knihovna 
je doplňována třemi soubory kniž-
ních novinek pravidelně čtvrtletně, 
dvanáct souborů ročně.

Zřizovatel: Město Kojetín
knihovník: Petra Skřipcová
Půjčovní doba: úterý 17 – 19 hodin
Počet obyvatel: 161
Stav knihovního fondu: 1.312
(+ cirkulační soubory)
Registrovaní čtenáři: 19
z toho děti do 15 let: 3
Počet výpůjček: 739

Počet návštěvníků: 110
(údaje k 1. 1. 2015)
Děkujeme zřizovateli – Městu Ko-
jetín, který poskytuje knihovně ne-
jen finanční prostředky, ale i další 
všestrannou podporu.
Další informace najdete na adrese: 
www.kovalovice.knihovna.info

Jitka Lorencová
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Kam za kulturou
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Kam za kulturou
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Z kulturních akcí

omezení provozní doby MěKs
v době svátků 
Městské kulturní středisko Kojetín upozorňuje na omezení provozní 
doby v době vánočních a novoročních svátků:
sokolovna Kojetín - otevřeno do pátku 18. prosince 2015, zavřeno od 
21. prosince 2015 do 3. ledna 2016. Provoz zahájí v pondělí 4. ledna 
2016.
VIC - Vzdělávací a informační centrum Kojetín (informace - gale-
rie - muzeum) - otevřeno do pátku 18. prosince 2015, zavřeno od 21. 
prosince 2015 do 3. ledna 2016. Provoz zahájí v pondělí 4. ledna 2016.
Městská knihovna Kojetín - půjčuje do soboty 19. prosince 2015, za-
vřeno od 21. prosince 2015 do 3. ledna 2016. Provoz zahájí v pondělí 
4. ledna 2016.                                        Děkujeme všem za pochopení!

s písničkou se mládne
Už po šesté měli možnost mi-
lovníci sborového zpěvu navští-
vit přehlídku pěveckých souborů 
„S písničkou se mládne“, a to v so-
botu 7. listopadu 2015. Jak přede-
slala ředitelka MěKS Kojetín Hana 
Svačinová v úvodní řeči, tato pře-
hlídka především vznikla za účelem 
poznání a sblížení se s jinými sou-
bory. Pěvecká uskupení se tak mají 
možnost v Kojetíně spolu setkat, 
zazpívat si, vyměnit si zkušenosti 
a popovídat si s lidmi společného 
zaměření v přátelské atmosféře.
Letos se v sále Sokolovny před-
stavilo šest rozmanitých sborů 
z různých koutů Moravy. Jako první 
vystoupil Národopisný soubor Tý-
nečáci z Velkého Týnce. Týnečáci 
návštěvníkům dokázali, že hanác-
ká písnička je stále živá a chytlavá. 
Následoval Ženský pěvecký sbor 
Vlastimila Prostějov, který byl zalo-
žen už v roce 1869 jako významný 
podporovatel národního obrození. 

Ženy z Prostějova poté vystřídal 
Mužský pěvecký sbor Orlice Pros-
tějov. Tento sbor, i když je ryze muž-
ský, vede v současné době žena, 
sbormistryně Pavla Šamánková. 
Jako další v pořadí vystoupil Žen-
ský pěvecký sbor Otrokovice, kte-
rý je poměrně mladý, vznikl v roce 
1967 a v současné době jej vede 
sbormistr Marek Obdržálek. Milým 
hostem byl i Smíšený pěvecký sbor 
ZeSrandy z Kroměříže, který zazpí-
val směs písní populární švédské 
skupiny ABBA. Jako závěrečná, 

pomyslná třešnička na dortu pěvec-
kého odpoledne vystoupil domácí 
ženský pěvecký soubor Cantas 
Kojetín pod vedením zkušené sbor-
mistryně Zuzany Zifčákové, která 
v závěru produkce vyzvala všechny 
zúčastněné sbory, aby si společně 
zazpívali píseň nám tak blízkou Na 
té našé Hané. Věříme, že se budou 
pěvecké sbory k nám do Kojetína 
vždy rády vracet a dál s písničkou 
omlazovat návštěvníky této přehlíd-
ky.

-miza-

premiéra Hanácké
scény MěKs Kojetín

Letošní divadelní sezóna vnes-
la do života souboru Hanác-
ká scéna Kojetín opět několik 
změn. Tou nejdůležitější změ-
nou je bezesporu spolupráce 
s hercem Moravského divadla 
v Olomouci Josefem Vránou, kte-
rý se ujal souboru coby režisér  
a od letošního března s kojetín-
skými herci začal studovat kome-
dii z pera dvou mladých součas-
ných autorů Michaely Doleželové 

a Romana Vencla s názvem „Když 
se zhasne“.
Hra se vyvíjela a rodila poměrně 
dlouho - celých devět měsíců - tedy 
symbolická životní etapa. A v pátek 
20. listopadu 2015 nastal ten velký 
den, kdy k radosti herců, režiséra 
i  diváků, se hra skutečně narodila...
Soubor jsme netradičně vidě-
li v téměř komorním obsazení 
- v  hlavních rolích se představila 
vedoucí souboru Marie Němeč-
ková, Lucie Němečková, Michal 
Maťo a nováček v souboru Jan 
Nedbal, který do Kojetína dojíždí 
z Pivína.

Musíme zmínit i osoby, které stojí 
v pozadí, ale i ony mají své důležité 
role - nápověda Naděžda Šoborová 
a zvukař a osvětlovač Jakub Maťo.
Když se zhasne je skvělá konver-
zační komedii o dvou manželských 
párech a jednom povedeném vá-
nočním večírku, který se promění 
v rozvodové bitevní pole, kde se 
bojuje zbraněmi nejtěžšího kalibru, 
a kde vítěz může být jen jeden…
Premiéra se vydařila na výbornou 
a všem, kteří se na ni podíleli, pa-
tří poděkování za to, že v Kojetíně 
stále udržují ochotnické divadlo 
při životě. Kojetínským divadelní-
kům přejeme hodně vyprodaných 
sálů, spokojených diváků a úspě-
chů ve službách Thalie.  

    -svah-
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Centrum sociálních služeb informuje
Indická svatba
Ve čtvrtek 5. listopadu 2015 jsme 
v naší Víceúčelové klubovně přiví-
tali milého hosta, kterým byla Naďa 
Karlická. Nebylo to poprvé, kdy 
jsme měli možnost zaposlouchat 
se do jejího vyprávění se zážitky 
z cest, které absolvuje společně se 
svým manželem, astrofyzikem Mari-
anem Karlickým, který pracuje spo-
lečně s ní v Astronomickém ústavu 
Akademie věd České republiky.
Tentokrát jsme se s naší vypravěč-
kou a mimochodem i spisovatelkou, 
neboť má za sebou vydání své pr-
votiny pod názvem Vějíř cest, zapo-
slouchali do neobyčejných postře-
hů a zážitků z obyčejného života lidí 

žijících v Indii. Zde měla možnost 
účastnit se tří svateb, což je pro 
domorodce událost, která má svou 
tradici a slaví se ve velkém stylu. 
Což teprve pro cizince. Vyprávění 
Nadi Karlické bylo úsměvné, plné 
zápletek i drsné skutečnosti ze ži-

vota lidí žijících na sedmé největší 
a s více než miliardou obyvatel dru-
hé nejlidnatější zemi na světě. Kdo 
rádi cestujete nebo si o cestování 
chcete přečíst něco pěkného, určitě 
knížku Nadi Karlické doporučujeme 
na dlouhé podzimní večery.

Výhra v soutěži
a předávání ceny
- obří krmítko pro ptáky
V červnu 2015 jsme obdrželi od ne-
ziskové organizace ORKAprojects 
dopis s výzvou, abychom se zapojili 
společně s našimi seniory do jimi 
vyhlášené výtvarné soutěže, která 
nesla název „Bydlení mých snů“. 
Rádi jsme se této výzvy zhostili 
a vyzvali všechny naše klienty byd-
lící na DPS, aby se soutěže zúčast-
nili. Kdo chtěl, přišel v srpnu, aby 
svůj sen o bydlení dostal na papír. 
Jakou technikou se malovalo, to 
nebylo podmínkou soutěže, proto 
jsme se potkali s výtvory malova-
nými jen obyčejnou tužkou a neby-
ly o nic horší než ty, na které jejich 
autoři použili pastelky, voskovky či 
dokonce techniku enkaustiky. Vše 
jsme dali do obálky a poslali orga-
nizaci.
Byli jsme velmi mile překvapeni, 
když nám v září přišlo vyrozumění, 
že jsme vyhráli společně s Domo-

vem pro seniory Radkova Lhota 
obří krmítko pro ptáčky. Krmítko 
vyhrál ten dům s pečovatelskou 
službou, ze kterého bylo zasláno 
nejvíce obrázků, a byly nejvíce vy-
vedené. Výhra tedy padla na DPS 
St. Masara.
Telefonicky jsme se dohodli, že sa-
motní členové organizace krmítko 
přivezou počátkem listopadu, až 
začne být přikrmování ptáčků aktu-
ální. Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 
nastal onen den „D“, kdy jsme ne-
dočkavě čekali společně s obyvateli 
z DPS a Eliškou Izsovou, která má 
na MěÚ Kojetín ve své kompetenci 
ochranu životního prostředí, na pří-
jezd zástupců organizace ORKAp-
rojects. V dopoledních hodinách 
se v ulici objevilo auto, které na 
své korbě vezlo krmítko, které bylo 
opravdu vidět již z dálky. Zkrátka 
bylo a je skutečně obří, tak, jak sli-
bovali organizátoři soutěže ve své 
výzvě.
Díky třem urostlým mužům, z nichž 
jeden z nich byl samotný autor a vý-
robce krmítka, se přemístilo z korby 

auta na trávník ve dvorním traktu 
DPS. Nechali jsme se od paní Vej-
molové, která pány doprovázela, 
poučit, čím a jak ptáčky přikrmovat 
a jak se dá celé krmítko využít bě-
hem roku.
Obyvatelé DPS krmítko s nadšením 
přijali a po menším pohoštění pro 
všech čtrnáct zúčastněných, které 
následovalo na oslavu výhry, se 
všichni rozešli do svých bytů. 
My jsme za naše seniory rádi, že 
jim krmítko bude sloužit k užitku 
i pro potěchu duše, až budou sle-
dovat, jak si „noví obyvatelé“ našli 
své místo pod jejich okny.          A.H.
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Centrum sociálních služeb informuje
slovo ke slovu si dáme
Čtvrteční odpoledne 19. listopadu 
2015 patřilo na DPS St. Masara 
tréninku paměti, který byl tentokrát 
zaměřen nejen na běžná větná 
spojení, ale též na procvičení ze-
měpisných údajů, nákupu potravin, 
znalost univerzit či známých výrob-
ků typických pro naše česká, mo-
ravská a slezská města. Ač úkolů 
nebylo mnoho, zdály se některé ob-
tížnější. To ovšem nevadilo, protože 
obě dvě seniorky, které na společný 

trénink paměti pro DPS St. Masara 
a DPS 6. května přišly, úkoly nako-
nec vyřešily. Pro zábavu byla senio-
rům přinesena „beruška“ – dřevěný 
výrobek ve tvaru berušky k nácviku 
jemné motoriky, kdy díky malým ko-
líčkům zasazeným do předem vyvr-
taných otvorů si každý může vyrobit 
barevně tu svoji berušku a procvičit 
si tak uchopování drobných předmě-
tů. V následujících dnech proběhl 
trénink paměti i pro ostatní seniory 
a zbývající dva Domy s pečovatel-
skou službou.                             A.H.

Charita Kojetín
Radosti a starosti
na charitě
v domě sv. josefa
Tak nám zase pomalu končí další 
rok, ale většina z nás má pocit, že 
teprve před nedávnem začal. Nějak 
moc rychle utíkají ty dny a týdny 
jeden za druhým. Mohli bychom 
z toho být smutní, ale většinou po-
může malá rekapitulace. 
Když si před očima promítneme 
celý tento rok na „Domě sv. Josefa 
– v centru denních služeb pro se-
niory a lidi se zdravotním postiže-
ním“, vidíme kopec činností, které 
přinesly důležitou pomoc, radost 
a spokojenost uživatelům. A to jak 
těm zdatnějším, tak i těm, které 
už ruce a nohy moc neposloucha-
jí. Poradenství, dohled, pomoc 
s oblékáním a obouváním, náku-
py, doprovody k lékaři a na úřady, 
zajištění stravy, léků, vyřizování 
nejrůznějších záležitostí, koupele, 
masáže, péče o vlasy a nehty, pra-
ní - a s tím vším spojená přeprava 

uživatelů charitním automobilem 
- to už je samozřejmostí a patří to 
do náplně každého dne. Ale navíc 
k tomu všemu byla přidána spousta 
aktivit, které přinášely něco nové-
ho, nevšedního. Pletení z papíro-
vých ruliček střídalo vyšívání, na-
vlékání korálků, šití nebo malování. 
Pro zpestření se občas peklo, vařilo 
nebo grilovalo. Vše bylo pravidel-
ně prokládané poslechem a zpě-
vem pěkných písniček, vzájemným 
sdílením, vzpomínáním, procvičo-
váním těla či paměti, soutěžením 
a hrami. Důležité místo měly aktivi-
ty, jejichž záměrem bylo vzdělávání 
a poznávání nových věcí. Tak pro-
běhla např. půlroční výuka angličti-
ny, několikatýdenní počítačové uče-
ní, důležitý kurz první pomoci pro 
seniory, kurz využití hudby a tance 
v seniorském věku, opakované po-
vídání nad knihami, na přednáškách 
jsme se přenesli na vzdálený ostrov 
Bali nebo se dozvídali, jak zvládat 
osteoporózu, cukrovku a jiné nemo-
ci. Navštívili jsme s našimi uživateli 
výstavu Floria v Kroměříži, židov-

skou synagogu (moc děkujeme za 
výborný výklad Fr. Řezáče), něko-
likrát jsme navštívili okolní města 
a poutní místo Sv. Hostýn. 
Pozorujeme, že na uživatele výbor-
ně působí domácí prostředí celého 
zařízení, které je ještě umocněno 
veselým štěbetáním dětí navštěvují-
cích mateřskou školu v horním pat-
ře. Je to vždy jako balzám na duši, 
když nám děti přijdou svými hlásky 
něco zazpívat nebo zatančit. To se 
to pak krásně vyrábějí nejrůzněj-
ší výrobky pro vlastní radost nebo 
k obdarování druhých. Aby se ta ra-
dost mohla více šířit, navštívili jsme 
s výstavou výrobků našich uživate-
lů místní knihovnu, akci Pohádkový 
Podzámecký les v Kroměříži nebo 
Den díkůvzdání na Svatém Kopečku. 
V průběhu celého roku navště-
vovalo pravidelně naše zařízení 
22 smluvních uživatelů a dalších 
asi osmdesát lidí (převážně senio-
rů) přicházelo na konkrétní aktivity. 
A tak se při letošním bilancová-
ní můžeme ptát: udělali jsme toho 
dost? Mohli jsme pomoci více li-
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Charita Kojetín
dem? Jistěže ano. Stále potkáváme 
kolem sebe staré, už málo schopné 
občany, jak vlečou nákupy, které 
jsou pro ně opravdu těžké, jak se 
snaží dostat k lékaři, i když jim chů-
ze už dělá mnoho problémů... Po-
tkáváme lidi, kteří mají obličej plný 
starostí, beznaděje a smutku. Mají 
za sebou různé osudy, často dra-
matické a smutné.  Někteří z nich 
mají děti či vnoučata, které se o ně 
opravdu vzorně starají. Ale mnozí 
nemají nikoho, nebo už na ně jejich 
potomci jaksi pozapomněli. Tito lidé 
nevědí, nebo nechápou, že mohou 
požádat o pomoc, že na ni dokon-
ce mají právo. Proto vás chceme 
poprosit, abyste nám o takových 
lidech dali vědět, aby i pro ně ještě 
nabral život nový směr. 
Často vzpomínáme na jednu uži-
vatelku, kterou jsme přiváželi do 
našeho zařízení ze sousední obce. 

Bydlela sama, a když se o nás do-
zvěděla a chtěla k nám začít jezdit, 
byl její psychický stav pod bodem 
mrazu. Měla zhoubný nádor v po-
kročilém stadiu a před sebou podle 
lékařů pár měsíců života. Během 
pár dní se ale její psychika začala 
výrazně lepšit, stále víc se zapo-
jovala do nejrůznějších činností 
a radostně objevovala, co všech-
no ve svém věku i s tak náročnou 
nemoci ještě dokáže. Nechápali 
jsme, kde se v ní bere tolik radost-
ného odhodlání při tolika bolestech 
a trápeních. Po nějaké době se ale 
její stav výrazně zhoršil a ona svůj 
boj prohrála. Často jsme uvažovali, 
jestli mělo smysl, že jsme ji denně 
vozili a určitě tím zvyšovali její bo-
lestivou námahu. A stále jsme si 
museli odpovídat, že mělo. Že mělo 
velký smysl pomoci jí k tomu, aby 
nebyla sama se svým smutkem 

a beznadějí, s pocitem marnosti 
a zbytečnosti. V kolektivu vrstevní-
ků se jí všechno lépe zvládalo, trá-
pení a smutek ustupovaly do poza-
dí a život ji začal znovu těšit a bavit.
A tohle bychom chtěli za náš kolek-
tiv pracovníků popřát všem opuš-
těným, nešťastným a nemocným 
lidem v roce 2016: aby našli své 
místo, kde jim bude dobře, aby 
potkali lidi, kteří je budou mít rádi, 
a se kterými budou sdílet radosti 
i bolesti. A budeme moc rádi, když 
to místo alespoň někteří najdou 
v našem zařízení mezi těmi, kteří 
měli podobné trampoty, ale vzepřeli 
se jim.
Současně chceme moc poděkovat 
všem, kteří jakýmkoliv způsobem 
pomohli tomu, že všem na Domě 
sv. Josefa bylo po celý rok tak dob-
ře. Děkujeme!

Hanka + Monika + Světlana

Zpráva o využití peněz
z tříkrálové sbírky 2015

Na počátku roku 2015 proběhl 
v celé České republice další roč-
ník Tříkrálové sbírky. Tato sbírka 
má mnohaletou tradici a pevně 
stanovený klíč, podle kterého jsou 
vykoledované peníze rozdělovány: 
58 % z vybrané částky a výtěžek 
z DMS se vrátí zpět na projek-
ty místních Charit, do nouzového 
fondu se odvádí 2 %, do krizového 
fondu 5 %, na projekty diecézního 
střediska putuje 15 %, projekty po-
moci do zahraničí jsou dotovány 
10 %, na projekty sekretariátu 
CHČR je určeno 5 % a režie spo-
jené s pořádáním sbírky činí 5 %.
V Kojetíně a okolních obcích se při 
Tříkrálové sbírce, která se uskuteč-

nila 10. ledna 2015, vybralo celkem 
99.718 Kč. Částku 57.124,20 Kč, 
která se Charitě Kojetín vrátila zpět 
a s níž jsme mohli disponovat, jsme 
rozdělili následujícím způsobem: 
- na obnovu zařízení Azylového 
domu pro matky s dětmi v tísni jsme 
potřebovali částku 47.124,20 Kč,
- pro přímou pomoc potřebným, 
kteří se na nás obracejí v nouzi, 
jsme použili částku 10.000 Kč.
  
Touto cestou bych chtěla ještě jed-
nou poděkovat nejen jménem naší 
Charity, ale určitě především také 
jménem těch, kterým jsme těmito 
penězi pomohli za to, že jste na 
naši výzvu uslyšeli, a přispěli tak na 
dobrou věc. 

Současně vás všechny prosím 
o pomoc při organizování sbírky 

roku 2016. Potěší nás, když bude-
te mít chuť a čas strávit s námi so-
botní dopoledne dne 9. ledna 2016 
a vyrazit s našimi koledníky do ulic. 
Každá vaše pomoc je vítána, dob-
rých lidí není nikdy dost. 
Pokud byste vy nebo vaše děti chtě-
li na naši výzvu reagovat, ozvěte se 
nám nebo za námi rovnou přijďte, 
budete vítáni. 

Jménem Charity Kojetín a všech je-
jích zaměstnanců bych vám chtěla 
popřát krásné a pokojné svátky vá-
noční prožité v kruhu svých nejbliž-
ších a úspěšný celý rok 2016. 

Kontakt: Charita Kojetín, Kroměříž-
ská 198, telefon 581 761 828

Helena Gračková 
ředitelka Charity Kojetín

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

TŘÍKRáLOVá sbÍRKA 2016
V Kojetíně a okolních obcích vyjdou tříkrálové skupinky do ulic 

a zazvoní u vašich dveří

V sObOTU 9. LEDNA 2016
Otevřete, prosím, svá srdce a přispějte tak těm, 

kteří se bez vaší pomoci neobejdou
Každý vedoucí skupinky je vybaven průkazkou a zapečetěnou pokladničkou
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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 pRosIneC 2015
pRo VŠeCHnY senIoRY a lIdI se ZdRaVotníM postIŽeníM

Pátek 4. 12. 2015 od 10.00 hodin
VáNOČNÍ PEČENÍ ANEb 
KDyž zAVONÍ VANILKA

Pečeme vánoční cukroví
podle receptů našich babiček.

Dům sv. Josefa provoní vanilka, 
skořice a čokoláda.

Ve dnech 9. - 18. 12. 2015
8.00 – 14.30 hodin

VáNOČNÍ jARmARK
Zakoupením výrobků můžete dát
i malý dárek našim uživatelům,
a to především příjemný pocit,
že se jejich práce někomu líbila

a jsou užiteční.

Čtvrtek 17. 12. 2015
od 9.00 hodin
mšE sVATá

za Charitu Kojetín, její pracovníky, 
uživatele i dobrodince. 

V případě zájmu je možná
doprava charitním automobilem.

Čtvrtek 17. 12. 2015
od 10.00 hodin

VáNOČNÍ POsEzENÍ
Zveme všechny naše uživatele

i ostatní seniory z Kojetína a okolí 
na Vánoční posezení u stromečku 

v Domě sv. Josefa.
Ochutnejte cukroví dle receptů

nejen našich babiček.
Můžete se těšit i na vystoupení 
dětí z MŠ sv. Josefa, které nám

přiblíží vánoční atmosféru
koledami a říkankami.

Možná přijde i Ježíšek s nadílkou 

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

Ve dnech
21. 12. 2015 – 3. 1. 2016

bUDE zAŘÍzENÍ
UzAVŘENO! 

Děkujeme všem uživatelům,
rodinným příslušníkům,

návštěvníkům, sponzorům
i dalším příznivcům

Charity Kojetín
a Domu sv. Josefa

za celoroční podporu!

Budeme se na vás těšit
od 4. 1. 2015!

Charita Kojetín

ČtVRteK
24. pRosInCe 2015

ŠtědRý den

14.30 – 16.00 hodin
Kostel bude otevřen pro veřejnost. 
Můžete si prohlédnout historický 
betlém a pokud si přinesete svíci

s krycí nádobou, je možné
si domů odnést betlémské světlo.

15.00 hodin
VánoČní příBěH

Vánoční besídka dětí

22.00 hodin
„pŮlnoČní“ MŠe sVatá

při které budou účinkovat zpěváci 
a instrumentalisté chrámové scholy

23.00 hodin
VánoČní VYtRuBoVání
 na kostelní  věži – účinkuje

žesťový kvintet žáků ZUŠ Kojetín

Vánoce v Kojetíně v chrámu nanebevzetí panny Marie 
páteK

25. pRosInCe 2015
BoŽí Hod VánoČní

9.00 hodin
MŠe sVatá

Slavnost Narození Páně
(účinkuje chrámová schola)

14.00 hodin
sVátostnÉ poŽeHnání

odpolední modlitba

14.00 – 16.30 hodin
Kostel bude otevřen pro veřejnost

soBota
26. pRosInCe 2015

sVáteK sV. Štěpána

9.00 hodin
MŠe sVatá

Svátek sv. Štěpána - prvomučedníka

14.00 – 16.00 hodin
Kostel bude otevřen pro veřejnost 

páteK 1. ledna 2016

9.00 hodin
MŠe sVatá

Slavnost
Matky Boží Panny Marie

V ostatních dnech vánočního týdne
se konají bohoslužby

v době uvedené na vývěskách
u bočních vchodů do kostela

Město Kojetín
finančně přispívá na činnost 

Domu sv. Josefa - centra
denních služeb pro seniory

a lidi se zdravotním postižením.
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Církev Československá husitská

program svátečních setkání v prosinci 2015 (v čase adventu a svátků vánočních)
náBoŽensKá oBeC Kojetín a toVaČoV

 1., 8. a 15. prosince 2015 (úterý)
DUCHOVNÍ VÝCHOVA

(1. a 2. skupina) od 12.45 hodin a od 13.40 hodin
na faře a v klubovně (modlitebny)

 2. prosince 2015 (středa)
KLUb DěTÍ A mLáDEžE „DObRá zPRáVA“

od 16.00 hodin v klubovně modlitebny

 2. prosince 2015 (středa)
ADVENTNÍ mODLITby A zPěVy z TAIzé

od 18.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

 3. prosince 2015 (čtvrtek)
ADVENTNÍ bIbLICKá HODINA

od 16.00 hodin na faře

 6. prosince 2015 (neděle)
bOHOsLUžby 2. adventní neděle - sv. Mikuláše

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

 10. prosince 2015 (čtvrtek)
bIbLICKá HODINA od 16.00 hodin na faře

 13. prosince 2015 (neděle)
bOHOsLUžby 3. adventní neděle

od 8.15 hodin v Polkovicích (obřadní síň Obec úřadu)
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

„Setbě se bude dařit, réva vydá své ovoce, země vydá úrodu a nebe vydá rosu. To všechno dám pozůstatku 
tohoto lidu za dědictví. Jako jste byli mezi národy kletbou, dome judský a dome izraelský, tak také budete 

požehnáním, až vás zachráním. Nebojte se a vzchopte se!“ Zachariáš 8,12-13

 17. prosince 2015 (čtvrtek)
bIbLICKá HODINA

promítání „Příběh zrození“
od 16.00 hodin v modlitebně

 20. prosince 2015 (neděle)
bOHOsLUžby

4. adventní neděle („adventu se konec blíží…“)
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

 24. prosince 2015 (čtvrtek)
PůLNOČNÍ bOHOsLUžby

Štědrý den („nám, nám, narodil se…“)
od 22.00 hodin v Husově sboru

 26. prosince 2015 (sobota)
sVáTEČNÍ bOHOsLUžby

Boží hod vánoční, sv. Štěpána
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
 od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

 3. ledna 2016 (neděle)
sLAVNOsTNÍ bOHOsLUžby

nový rok; tři králové
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
 od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

Anděl jim řekl: „Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově 
narodil Spasitel – váš Mesiáš a Pán. Lukáš 2,10-11

srdečně zveme k návštěvě na-
šich pravidelných setkávání: 
úterý: Duchovní péče o děti a mlá-
dež; výuka husitského nábožen-
ství a duchovní výchovy – na faře 
a v Klubovně modlitebny.
středa: Klub dětí a mládeže "Dob-
rá zpráva" v Klubovně modlitebny 
(vždy 1. středa v měsíci).
středa: 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 
(1. neděle v měsíci - rodinné boho-
služby, po jejich skončení následu-
je tradiční „nedělní škola“ pro děti 
a mládež).

připravujeme:  Jednou za měsíc 
v pátek* chceme pořádat zvláštní 

setkání v modlitebně k promítání 
biblicko-historických filmů s křes-
ťanskou tématikou. První pokus 
ve čtvrtek 17. prosince 2015 v rám-
ci sváteční biblické hodiny. Jednou 
za měsíc v sobotu* bychom se 
scházeli k přednášce 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. číslo 
777 706 511 nebo pište na email: 
ccsh.kojetin@centrum.cz

stav oprav Husova sboru a fary 
(synagogy a rabínského domu): 

- 1. a 2. etapa rekonstrukce elekt-
roinstalace Husova sboru (vstupní 
prostory, kolumbárium a modliteb-
na vč. klubovny pro děti), byly do-
končeny v loňském roce. 

- Také byla provedena částečná re-
konstrukce farního bytu vč. výmě-
ny oken a oprava střechy fary. Na 
farním dvorečku jsme zřídili malé 
zahradní posezení pro členy a ná-
vštěvy. Vše dokončeno letos.

- V příštích letech nás nezbytně 
čeká 3. etapa rekonstrukce elek-
troinstalace ve sboru (hlavní sál), 
která bude mimořádně finančně ná-
ročná, a dále již dlouho odkládána 
oprava fasády fary.

Všechna naše setkávání jsou pří-
stupná členům i veřejnosti. 
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Po dobu obřadů jsou prostory sbo-
ru nepřístupné k prohlídce, máte-li 
zájem o prohlídku sboru (synago-
gy), kontaktujte předem farní úřad 
či Vzdělávací a informační centrum 
Kojetín, Masarykovo náměstí 8. 
Naše společenství je „otevřené“ 
všem „hledajícím“! 
Podrobnější informace a aktuální 
data setkání i mnoho dalšího najde-
te na našich webových stránkách: 
http://ccshkojetin.cz/ a v aktuálním 
čísle Kojetínského zpravodaje. 

Církev Československá husitská
„Všem čtenářům, členům,

příznivcům a sympatizantům
srdečně přejeme příjemné

a požehnané vánoční svátky 
a šťastný nový rok LP 2016“

Hodnocení sezony
posádky dračích lodí 
„Veteráni Kojetín“
V sobotu 14. listopadu 2015 se 
v Kojetíně v restauraci Bowling se-
šla posádka veteránů a veteránek 
k závěrečnému vyhodnocení sezo-
ny za rok 2015.
Posádku veteránů Kojetín tvoří 
závodníci z Kojetína, Prahy, Brna, 
Hranic, Žamberka a Chomutova. 
V téměř nezměněné sestavě se již 
od svého vzniku v roce 2009 tato 
posádka snaží o dobrou reprezen-
taci Kanoistiky Kojetín, města Ko-
jetína i jako národní posádka České 
republiky. Že se jí to daří, připomněl 
kapitán posádky Ladislav Oulehla 
ve svém hodnocení jak slovně - 
když vzpomenul všechny medailo-
vé úspěchy, které jsme do dnešního 
dne dosáhli, tak i obrazně - malou 
výstavou dresů a medailí, kterou 
jsme si připomenuli, že máme být 
na co hrdí. 
V letošním roce tak do sbírky me-
dailí přidala posádka dva tituly mi-
strů světa. V krátkém filmovém zá-
znamu jsme si pak zopakovali nád-
hernou atmosféru mistrovství světa 
dračích lodí v kanadském Wellandu 

Ze sportu

u Niagarských vodopádů.
Protože soutěžení a závody nás 
všechny stále baví, dohodli jsme 
i účast na závodech v sezoně 2016. 
Potom následovala volná zábava, 
něco malého k zakousnutí, dobré ví-
nečko a rozcházeli jsme se s přáním, 
ať nám příští sezonu slouží zdraví 
a můžeme se snažit přivést do oddílu 
a města další sportovní úspěchy.

Trenér posádky Pavel Válek

InZeRCe
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Ze sportu
ocenění nejlepších 
sportovců

Ve středu 25. listopadu 2015 se 
uskutečnilo v obřadní síni kojetín-
ské radnice slavnostní vyhlášení 
nejúspěšnějších sportovců města 
Kojetína za roky 2014 – 2015.
Vedení města na základě doporu-
čení komise pro vyhlášení nejlep-
ších sportovců a schválení radou 
města ocenilo nejlepší sportovce 
našeho města v pěti kategoriích.

sportovní naděje:
Marie Medunová (gymnastika), 
Lenka Kusáková (gymnastika), Ve-
ronika Vyskotová (gymnastika), 
jiří Minařík (kanoistika), Patrik Ha-

nák (fotbal), Yari Hossain-Selsdon 
(fotbal), Martin Soušek (fotbal), Mi-
chael Hrabčík (fotbal), Jakub Hrab-
čík (fotbal), David Karel Popovský 
(fotbal).

junioři:
Marcel Lukáš (fotbal), Ondřej Krč-
mař (fotbal), Jan Dočkal (fotbal), 
antonín Hrabal (kanoistika).

dospělí:
jaroslav Mucha (kanoistika), Jo-
sef Zavadil (fotbal), Jakub Krčmař 
(fotbal), Filip Rybovič (fotbal), Petr 
Ernst (fotbal).

sportovní kolektiv:
Kanoistika Kojetín - Wings of the 
dragon Kojetín, Kanoistika Kojetín 

– dragonteam Kojetín oldies, tj 
sokol Kojetín – družstvo mlad-
ších žáků odbíjené, Lihovar Kojetín 
– sálový fotbal – futsal.

osobnosti v oblasti sportu:
Zdeněk Ševčík (kanoistika), Marek 
Ševeček (fotbal), Radoslav Tvrdoň 
(fotbal), Alenka Pátková (radiový 
orientační běh).

Zvýraznění sportovci a oddíly byli 
vyhlášeni jako nejlepší ve své ka-
tegorii.
Všem oceněným blahopřejeme, 
děkujeme za vzornou reprezentaci 
svých klubů i města a přejeme hod-
ně dalších úspěchů!

Jiří Šírek
Foto: Jana Večeřová

Sportovní naděje Sportovní kolektivy

Junioři Dospělí Osobnosti v oblasti sportu
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Ze sportu - Kanoistika Kojetín
Kojetínští kanoisté
a sCM
V letošním roce (stejně jako vloni) 
se nám podařilo dostat závodní-
ky rychlostní kanoistiky Kojetín do 
SCM.

Co to vlastně sCM je:
- SCM je zkratka pro Sportovní cen-
trum mládeže ČR,
- sportovci v SCM mají společné 
soustředění jak na vodě, tak i na 
souši, a to čtyřikrát ročně v délce 
trvání jeden týden,
- závodníci z SCM tvoří reprezenta-
ci ČR na mezinárodních závodech 
(mistrovství Evropy, Olympijské na-
děje a dalších),
- SCM má přesně daný počet zá-
vodníků v každé věkové skupině od 
13–18 roků závodníka.

jak se do sCM závodník dosta-
ne?
- během závodní sezóny se zúčast-
ní pěti závodů Českého poháru, kde 
se bodují všichni závodníci z ČR 
(z 38 oddílů), body jsou udělovány 
podle umístění na různých délkách 
tratí a v různých disciplínách,
- koncem září ČSK sekce rychlostní 
kanoistiky oznámí nominaci závod-
níků na testy do SCM na základě 
dosažených výsledků v závodech 
Českého poháru,
- testy do SCM probíhají tradičně 
první listopadový víkend v Nymbur-

ce nebo Praze,
- test do SCM je složený ze tří dis-
ciplín -  posilování, běh a plavání,
- bodový zisk pro vstup do SCM je 
270 bodů,
- v letošním roce 2015 bylo vyzváno 
celkem 85 závodníků a závodnic,
- testy splnilo a tím se do SCM za-
řadilo celkem osmdesát závodníků 
a závodnic.

Z oddílu Kanoistiky Kojetín byli 
na základě svojí výkonnosti vy-
zvání tito závodníci:

1. Antonín Hrabal
2. Jiří Minařík

antonín Hrabal ročník 1999:
- kanoista závodící ve věkové kate-
gorii dorostenec (příští rok junior),
- je spíše sprinter na trati 200 m, 
v letošním roce nenašel v ČR pře-
možitele,
- na C2 (kanoi dvojic) dělá Antonínu 
Hrabalovi spoluzávodníka Jiří Zalu-
bil (ONV), společně dosáhli velkých 
úspěchů nejen na tuzemských, 
ale i zahraničních závodech. Mezi 
ty nejvýznamnější patří 1. místo 
v kategorii C2 200 m na mezinárod-
ní regatě v Piešťanech,
- hlavním vrcholem sezony byla 
účast na závodě Olympijských na-
dějí v polské Bydhošti, kde získal 
1. místo společně s Jiřím Zalubilem 
(ONV) v kategorii C2 200 m,
- se stal celkovým vítězem České-

ho poháru v kategorii C1 (kanoe) 
dorostenci,
- letos absolvoval testy do SCM 
s celkovým součtem 325 bodů 
a tímto fantastickým výkonem ob-
sadil 2. místo v tabulce SCM junioři.

jiří Minařík ročník 2002:
- kanoista závodící ve věkové ka-
tegorii žáci (příští rok žák) je zatím 
univerzální závodník pro všechny 
tratě od 200 m až po 5 000 m,
- v kategorii C1 (kanoe jednotlivců) 
nenašel v ČR  během závodní se-
zony žádného přemožitele,
- stal se celkovým vítězem Českého 
poháru v kategorii C1 (kanoe) žáci,
- letos absolvoval testy do SCM 
s celkovým součtem 326 bodů 
a svým výkonem obsadil 9. místo 
v tabulce SCM žáci.
Výše jmenovaným závodníkům 
velmi gratulujeme a přejeme mno-
ho dalších úspěchů v nadcházející 
sezóně. Určitě jsou velkým vzorem 
pro své kamarády a kamarádky 
z oddílu.
Na přípravě těchto závodníků se 
podílí tým trenérů složených z Fran-
tiška Krejčiříka, Miroslava Kapouna 
a Aleše Zendulky.
Všem závodníkům Kanoistiky Ko-
jetín a jejich trenérům děkuji za 
snahu a úsilí proslavit kojetínskou 
rychlostní kanoistiku svými výkony 
jak v ČR, tak i v zahraničí.         

Aleš Zendulka - vedoucí trenér

Antonín Hrabal Jiří Minařík 
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Inzerce
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Inzerce

opRaVY a pRodej

šICÍCH 
sTROjů

VŠeCH dRuHŮ 
MOŽNO 

I U VÁS DOMA

PETR 
DVOŘáK

teleFon: 
603 213 856

Valná
HRoMada

HoneBníHo
spoleČenstVa

MoRaVa Kojetín

se bude konat

v pátek
12. února 2016

v 16.00 hodin

v restauraci
Na hrázi
U Tondy

v Kojetíně
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Inzerce

mAREK sTOKLásEK
ZáříČí 166

oznamuje

OPěTOVNé zAHájENÍ
ČINNOsTI OPRAV

DOmáCÍCH sPOTŘEbIČů
od 10. prosince 2015

provádí pozáruční opravy
všech značek spotřebičů:

pračky, myčky, sušičky,
sporáky elektrické i plynové, 

vestavné trouby,
vestavné desky elektrické i plynové,

digestoře, mikrovl. trouby, elektrické ohřívače vody.

Možnost oprav
i drobných domácích spotřebičů

jako vysavače, žehličky,
kuchyňské roboty, fény a jiné.

Kontakt:
telefon: 604416729,

e- mail: Stoklasek.Marek@seznam.cz
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Vzpomínky

Bolest zná jen málo slov a smutek nejtěžší je jako kámen němý. (V. Závada)

Dne 28. listopadu 2015 jsme si připomněli první smutné výročí úmrtí
našeho milovaného syna, bratra a vnuka

pana jiřího Zakopala
který nás opustil ve věku 22 let. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi

Dne 5. prosince 2015 by oslavil 61 let a dne 12. prosince 2015
tomu bude dvacet let co nás navždy opustil tatínek, bratr, strýc

pan František Fiury
S láskou vzpomínají děti s rodinami, rodina Gregorova a rodina Ohlídalova

Dne 24. prosince 2015 vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí

pana ladislava poláka
Prosíme, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi

Děkuje rodina Polákova

Dne 22. listopadu 2015 jsme si připomněli výročí nedožitých 50. narozenin
a dne 13. prosince 2015 uplyne dvacet let, kdy nás navždy opustil

pan Roman Bedrunka
S láskou a úctou vzpomínají

rodiče, manželka, dcery Romana a Nicol a rodina Vojáčkova

Dne 5. prosince 2015 vzpomeneme druhé smutné výročí úmrtí

pana aloise Vojáčka
S láskou vzpomínají manželka,

dcera Jitka a synové Roman a Libor s rodinami

Všem čtenářům Kojetínského zpravodaje 
přejeme radostné prožití svátků vánočních 
a úspěšné vykročení do nového roku 2016.

Vaše Městské kulturní středisko Kojetín 
a Redakční rada Kojetínského zpravodaje


