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Zastupitelstvo Města Kojetín schválilo na svém zase-
dání dne 27. ledna 2015 mimo jiné rozpočtové opatření  
č. 2/2015, kterým se do rozpočtu města zařazují některé 
opravy a investice a další položky na výdajové straně 
rozpočtu. Umožnil to výsledek hospodaření města Ko-
jetína za rok 2014, který dosáhl přebytku ve výši 33,8 
milionu Kč. Z toho byly vyčleněny prostředky na výstav-
bu sportovní haly v roce 2015 ve výši 18,3 milionu Kč. 
Rada Města Kojetín schválila z výsledku hospodaření na 
krytí dalších výdajů částku 608.220 Kč. Finanční a roz-
počtová rezerva na běžném účtu města zůstává ve výši 
3 miliony Kč. Rozpočtovým opatřením č. 2/2015 jsou tak 
do rozpočtu města zařazeny investice, opravy a další vý-
daje ve výši 11,89 milionu Kč. 
V rámci investic budou finance použity na vybave-
ní sportovní haly, tedy umožnění sportovní činnos-
ti a úprav stavební části. Z dalších plánovaných akcí 
zmíním opravu místní komunikace mezi ulicemi Olo-
moucká a Stružní, rozšíření veřejného osvětlení v uli-
cích náměstí Míru, náměstí  Dr. E. Beneše, Přerovská, 
Sladovní a Husova. Pokračovat budou také úpravy 
na sídlišti Jih, konkrétně na ploše hřiště mezi Novou  
a Tyršovou ulicí a předlažby chodníků u domů Nová  
č. 1211 - 1213. V rámci oprav bytového fondu dojde k re-
konstrukci kotelny na DPS St. Masara, rekonstrukci výtahu 
na DPS J. Peštuky a zateplení štítu budovy na sladovně. 
Na poliklinice dojde k rekonstrukci sociálního zařízení ve 
4. NP, na hřbitově vznikne kolumbárium a v rámci oprav  

a investic ve školských zařízeních zmíním opravu chodní-
ku v mateřské škole v Hanusíkově ulici a výměnu oken na 
Základní umělecké škole Kojetín. Z dalších oprav se do 
rozpočtu na letošní rok dostala například oprava lávky pro 
pěší nad kolejemi, oprava sochy sokola na budově soko-
lovny nebo demolice komína ve sběrném dvoře. 
Samozřejmě, že rozpočet města je živým organismem, 
který se neustále vyvíjí a mění, z tohoto pohledu do něj 
budou v průběhu roku zařazovány další položky, tak jak 
se bude vyvíjet příjmová a výdajová část.

Jiří Šírek
starosta města
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Z jednání Rady Města Kojetín

Ve zkratce

Rada Města Kojetín se na svém 4. zasedání konaném dne 27. ledna 2015
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém 4. zasedání konaném dne 27. ledna 2015

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:

 Dne 29. ledna 2015 jsme si 
připomněli 200 let od narození  
Dr. Bedy Dudíka, kojetínského ro-
dáka, významného historika, kněze  
a spisovatele. Dudík patří svým vý-
znamem k rodákům, kteří výrazně 
přesáhli hranice Kojetína, regionu  
i Moravy. Svým dílem je srovnatelný 
s Františkem Palackým a patří tak 
mezi nejvýznamnější osobnosti, kte-
ré z Kojetína vzešly. Naše generace 
je mu hodně dlužna, protože jeho 
činnost a význam dnes zná jen má-

lokdo, a přestože máme v Kojetíně 
ulici pojmenovanou po Dudíkovi, ko-
lika z nás je známa podrobněji tato 
osobnost? Z myslí řady kojetínských 
občanů však jméno Bedy Dudíka 
nezmizelo. Důkazem je účast na 
slavnostní mši v chrámu Nanebe-
vzetí Panny Marie v Kojetíně i setká-
ní u pamětní desky, která je umístě-
na na domě č. p. 16 na Masarykově 
náměstí v neděli 25. ledna 2015 za 
účasti zástupce rodiny, generálního 
vikáře olomoucké arcidiecéze P. Jo-

sefa Nuzíka a řady našich občanů.
 V pondělí 19. ledna 2015 na ha-
sičské zbrojnici v Kojetíně proběh-
lo slavnostní předání kompresoru 
profesionální jednotce Hasičského 
záchranného sboru v Kojetíně. Toto 
zařízení bylo pořízeno z financí Ha-
sičského záchranného sboru Olo-
mouckého kraje, Města Kojetín a fir-
my Mlýn Kojetín. Umožňuje efektivní 
a rychlé plnění dýchacích přístrojů 
pro zasahující jednotky. Naši hasiči 
využili toto zařízení již za pět dnů  

- schválilo nepeněžitý vklad kanali-
zace na ulici Padlých hrdinů, včetně 
jejích součástí a příslušenství, do 
základního kapitálu společnosti Vo-
dovody a kanalizace Přerov, a. s.,
- schválilo rozpočtové opatření  
č. 2/2015, kterým se navyšují:
- rozp.výdaje o částku 11.890 tis. Kč
- financování o částku 11.890 tis. Kč,
- schválilo prodej pozemku  
p. č. 658/1 zahrada o výměře 235 
m2, který je ve vlastnictví Města Ko-
jetína, včetně oplocení, nacházející 
se na pozemku p. č. 658/1, za kup-
ní cenu 50.000 Kč a za podmínky 
provedení rekonstrukce stávajícího 
oplocení do podílového spoluvlast-
nictví,
- vydalo Obecně závaznou vyhláš-
ku č. 1/2015, o stanovení sytému 

shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání 
se stavebním odpadem na území 
města Kojetína,
- vzalo na vědomí zprávu o reali-
zaci investičních akcí v roce 2014,
- bere na vědomí zprávu o činnosti 
Jednotky sboru dobrovolných hasi-
čů Kojetín a Jednotky sboru dob-
rovolných hasičů Popůvky v roce 
2014,
- vzalo na vědomí Zprávu o čin-
nosti Městské policie Kojetín a sta-
vu veřejného pořádku za rok 2014  
a Zprávu o činnosti Policie ČR, Ob-
vodního oddělení Kojetín a stavu 
veřejného pořádku za rok 2014,
- vzalo na vědomí Zprávu o čin-
nosti Svazku obcí mikroregionu 

Střední Haná za rok 2014,
- schválilo členství Města Kojetí-
na v místní akční skupině Střední 
Haná, o. p. s.,
- schválilo Partnerskou smlouvu 
mezi Střední Hanou, o. p. s., a Měs-
tem Kojetínem, 
 - zvolilo předsedu a členy Osadní-
ho výboru Popůvky na funkční ob-
dobí 2014 - 2018, takto: předseda: 
Jan Krejsa, členové: Marián Rus-
ňák, Ludmila Chvátalová, tajemni-
ce: Eliška Izsová,
- schválilo plány činnosti výborů 
ZM na rok 2015: Finančního výboru 
ZM, Kontrolního výboru ZM, Osad-
ního výboru Kovalovice, Osadního 
výboru Popůvky.

Jiří Šírek

- schválila rozpočtové opatření  
č. 1/2015, kterým se navyšují:
- rozp. výdaje o částku 608,22 tis. Kč
- financování o částku 608,22 tis. Kč
- souhlasila se snížením pachtov-
ného v roce 2015 Českému zahrád-
kářskému svazu, základní organi-
zace Kojetín,
- souhlasila se zveřejněním zá-
měru pronájmu pozemku parc.  
č. 1971, ostatní plocha, o výměře 
273 m2, v k. ú. Bezměrov, za účelem 
zemědělského obhospodařování, 
za podmínek nájmu od 1. 11. 2015, 
na dobu neurčitou, výše pachtovné-
ho dle nejvyšší nabídky Kč/ha/rok,
- schválila zápis do kroniky města 

Kojetína za rok 2013,
- souhlasila s návrhem Obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2015, o sta-
novení sytému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpa-
dů a nakládání se stavebním odpa-
dem na území města Kojetína, kte-
rý předloží k vydání zastupitelstvu 
města,
- schválila uzavření smluv o výpůjč-
ce nádoby na bioodpad mezi Měs-
tem Kojetínem a vlastníky nemovi-
tostí, kteří hradí poplatek za provoz 
systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů,

- vzala na vědomí, že k uzavření 
smluv bude za Město Kojetín zpl-
nomocněna společnost TECHNIS 
Kojetín spol. s r. o., a k jejich podpi-
su prokurista společnosti, Vlastimil 
Psotka,
- vzala na vědomí zprávu o reali-
zaci investičních akcí v roce 2014,
- schválila úhradu věcných nákla-
dů Školní jídelně Kojetín, příspěv-
kové organizace na stravu žáků 
Mateřské školy sv. Josefa v Kojetí-
ně, z příspěvku na provoz poskyt-
nutého z rozpočtu Města Kojetín 
v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 
2018.                                 

Jiří Šírek 

, 
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Ve zkratce
- při požáru porodny prasnic v areá-
lu Agrodružstva, kde pomáhali pře-
konat následky ničivého požáru. 
 Naše město hospodařilo v roce 
2014 s přebytkem ve výši téměř 

34 miliony korun. Je to výborný 
výsledek, který mimo jiné umožní 
dokončit důležité investiční akce  
a realizovat další nutné opravy a in-
vestice. Zastupitelé rozdělení toho-

to přebytku schválili jednak v rámci 
rozpočtu na rok 2015, jednak v roz-
počtovém opatření s dalšími polož-
kami na straně výdajů.         

Jiří Šírek

Kontakty na zaměstnance Městského úřadu Kojetín
Jméno a příjmení Funkce / umístění Tel. čísla E-mail

Ing. Jiří Šírek starosta 581 277 400 
608 712 821

j.sirek@radnice.kojetin.cz
starosta@radnice.kojetin.cz

Miloslav Oulehla místostarosta 581 277 401 
777 107 426 m.oulehla@radnice.kojetin.cz

Ing. Miloslava Rosíková tajemnice 581 277 402 
608 981 971

m.rosikova@radnice.kojetin.cz
tajemnice@radnice.kojetin.cz

 Spojovatelka, podatelna 581 277 411 radnice@radnice.kojetin.cz
 Sekretariát 581 277 422 sekretariat@radnice.kojetin.cz
Odbor vnitřních věcí, školství a kultury vvsk@radnice.kojetin.cz

Bc. Jana Nakládalová vedoucí odboru 581 277 420 
773 286 228 j.nakladalova@radnice.kojetin.cz

Michaela Daňková sekretariát, propagace, CzechPOINT,
ověřování listin a podpisů 581 277 422 m.dankova@radnice.kojetin.cz

Lucie Grufíková přestupky 581 277 423 l.grufikova@radnice.kojetin.cz
Kamila Zanášková 
zastupuje 
Lenka Nikodýmová

ohlašovna, CzechPOINT, ověřování listin 
a podpisů

581 277 426
 
581 277 426

k.zanaskova@radnice.kojetin.cz
 
l.nikodymova@radnice.kojetin.cz

Jana Bradnová podatelna, spojovatelka 581 277 411 j.bradnova@radnice.kojetin.cz

Jarmila Vašíčková, DiS. matrika, ohlašovna, CzechPOINT, 
ověřování listin a podpisů 581 277 425 j.vasickova@radnice.kojetin.cz

Bc. Alice Přehnalová sociální pracovnice 581 277 431 a.prehnalova@radnice.kojetin.cz
Lucie Zlámalová, DiS. sociální pracovnice 581 277 434 l.zlamalova@radnice.kojetin.cz

Jan Števko správce počítačové sítě 581 277 444 
721 665 888

j.stevko@radnice.kojetin.cz
informatik@radnice.kojetin.cz

Odbor finanční fo@radnice.kojetin.cz

Ing. Hana Večeřová, MSc. vedoucí odboru 581 277 450 
776 639 473 h.vecerova@radnice.kojetin.cz

Lenka Tomková účetní - příjmy; bankovní operace; DPH 581 277 451 l.tomkova@radnice.kojetin.cz
Věra Ježková účetní - výdaje; evidence majetku 581 277 452 v.jezkova@radnice.kojetin.cz
Pavla Novotná mzdová účetní 581 277 453 p.novotna@radnice.kojetin.cz

Dana Chytilová kontrola, příspěvkové organizace, 
rozpočet, dotace neziskovým org. 581 277 454 d.chytilova@radnice.kojetin.cz

Šárka Pospíšilová, DiS. pronájmy nemovitostí; pojištění 581 277 455 s.pospisilova@radnice.kojetin.cz

Petra Šachová pokladna, evidence majetku, dotace 581 277 456 
581 277 464 p.sachova@radnice.kojetin.cz

Ing. Miloš Psotka prodeje a převody nemovitostí; věcná 
břemena; zástavy; energet. hospodářství

581 277 461 
775 638 536 m.psotka@radnice.kojetin.cz

Bc.Markéta Calabová místní poplatky za „komunální odpad“ 
vč. vymáhání, exekuce 581 277 462 m.calabova@radnice.kojetin.cz

Jiřina Látalová místní a správní poplatky; půjčky FRB; 
pronájmy rekl.ploch, tržní řád 581 277 463 j.latalova@radnice.kojetin.cz

Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy vzpd@radnice.kojetin.cz

Bc. Jiří Stav vedoucí odboru 581 277 470 
776 639 476 j.stav@radnice.kojetin.cz

Eliška Izsová životní prostředí 581 277 471 
776 639 536 e.izsova@radnice.kojetin.cz

Ing. Bohumil Ptáček stavební úřad (pro místní části a ostatní 
obce) 581 277 472 b.ptacek@radnice.kojetin.cz

Jana Bosáková stavební úřad (pro Kojetín I-Město) 581 277 473 j.bosakova@radnice.kojetin.cz
Romana Mrázková silniční hospodářství a doprava 581 277 474 r.mrazkova@radnice.kojetin.cz

Miloš Pavlík příprava a realizace investic, správa 
budov

581 277 475 
776 639 494 m.pavlik@radnice.kojetin.cz
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Informace pro občany
Nový způsob sběru 
biologicky 
rozložitelného odpadu
Vážení občané města Kojetína, od  
1. ledna 2015 je zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, dána 
obcím povinnost odděleně soustře-
ďovat biologicky rozložitelný od-
pad. Obecně závaznou vyhláškou 
č. 1/2015 Město Kojetín proto nově 
upravuje možnost odděleně shro-
mažďovat biologicky rozložitelný od-
pad rostlinného původu prostřednic-
tvím nádob na bioodpad (hnědých 
plastových popelnic na kolečkách, 
dále jen bionádob), které budou 
sváženy, obdobně jako směsný ko-
munální odpad.
Pro vlastníky:
a) nemovitostí, kde jsou přihlášeny 
fyzické osoby k trvalému pobytu,
b) staveb určených k individuální 
rekreaci, bytových nebo rodinných 
domů, ve kterých není hlášena  
k pobytu žádná fyzická osoba, ale 
je placen za nemovitost poplatek 
za odpady, je na sběrném dvoře 
v Kojetíně připravena k vyzvednutí 
bezplatně bionádoba. Do doby jiné 
dohody s Městem Kojetín se bude 
vydávat pouze jedna nádoba pro je-
den rodinný nebo bytový dům.
Pro plynulý odběr nádob vás žádá-
me, abyste se řídili níže uvedeným 
harmonogramem výdeje bioná-
dob na sběrném dvoře.
K odběru bionádoby budete potře-
bovat: růkaz totožnosti, písemnou 
plnou moc v případě, když přebíra-
jící nebude vlastník nemovitosti, po-

věření k převzetí pro fyzickou osobu 
v případě SVJ a právnických osob, 
pokud se nebude jednat o statutár-
ního zástupce.
Na sběrném dvoře vám bude při pře-
vzetí předložena k podpisu smlouva, 
která specifikuje podmínky výpůjčky. 
Bionádoba vám bude vypůjčena do 
30. ledna 2020 a poté přejde do va-
šeho vlastnictví.
Možnosti jiných termínů a způsobu 
výdeje bionádob, množství vypůjče-
ných bionádob apod., se budou řešit 
individuálně na MěÚ Kojetín, odboru 
výstavby, životního prostředí a do-
pravy, dveře č. 207.
Vývoz bionádob bude zahájen  
16. března 2015 (každý rok od břez-
na do listopadu).
Systém svozu směsného komunál-

Harmonogram výdeje bionádob ve sběrném dvoře v Kojetíně:
datum hodina vlastník čísla popisného
31. 1. 2015
(sobota)

  8 - 10    1 - 120
Vlastníkům uvedených 
čísel popisných budou 
bionádoby vydány 
přednostně. 

V případě závažných 
důvodů bude možné 
vyzvednout bionádobu i 
po 28. 2. 2015.

10 - 12 121 - 240
12 - 14 241 - 360

7. 2. 2015
(sobota)

  8 - 10 361 - 480
10 - 12 481 - 600
12 - 14 601 - 720

14. 2. 2015
(sobota)

  8 - 10 721 - 840
10 - 12   841 - 960
12 - 14   961 - 1080

21. 2. 2015
(sobota)

  8 - 10 1081 – 1200
10 - 12 1201 – 1360
12 - 14 1360 – 1490

28. 2. 2015
(sobota)

  8 - 10 Popůvky 
(odběrné místo u KD v Popůvkách)

10 - 12 Kovalovice 
(odběrné místo u kapličky v Kovalovicích)

ního odpadu zůstává nezměněn  
(čtrnácti denní svoz zejména v li-
chém týdnu).
Do bionádoby patří:
- ze zahrady: posekaná tráva, seno, 
sláma, listí, plevel, květiny, zelenina 
(kořeny i listy), kousky větví stromů 
a keřů (do 30 cm), hobliny, piliny,
- z domácnosti: zbytky ovoce a ze-
leniny (slupky z brambor, zbytky ci-
trusových plodů), vyluhované čajové 
sáčky, kávové sedliny, zbytky pečiva
Do bionádoby nepatří:
- zbytky jídel, vaječné skořápky, 
maso a kosti, oleje a tuky, uhynulá 
zvířata, dlouhé větve, popel, uhlí, 
cigarety, jednorázové pleny, smetky 
z chodníků, plast, sklo, textil, kovy, 
směsný komunální odpad, nebez-
pečný odpad, kamení, zemina, zví-
řecí exkrementy.
Bioodpad se do nádob ukládá bez 
sáčku nebo pytle tak, aby nepodlé-
hal dalšímu třídění a mohl být pře-
praven přímo do kompostárny. Sá-
ček od bioodpadu patří do nádoby 
na směsný komunální odpad.
Způsoby nakládání s bioodpadem:
- sběr prostřednictvím bionádob,
- kompostování (domácí nebo za-
hradní),
- sběr na sběrném dvoře, Družstevní 
1364, Kojetín,
- 2x ročně sběr na přechodných sta-
novištích,
- kombinovaný způsob sběru a vy-
užití.

MěÚ Kojetín,  odbor VŽPD

Harmonogram svozu bionádob  - 14 denní svoz (v roce 2015 sudý týden)
den svozu místo svozu (ulice, náměstí, místní část)
pondělí Kovalovice, Popůvky

úterý

Svatopluka Čecha, Komenského náměstí, Masarykovo 
náměstí, náměstí Dr.E.Beneše, Růžová, Pořadí, náměstí 
Míru, Palackého, Tržní náměstí, Zahradní, Podvalí 
rozdvojení u Přerovské), Přerovská, Závodí, Mlýnská, 
Polní (mezi Sladovní a Jana Peštuky), Sladovní (mezi 
Vyškovskou a Družstevní), náměstí Svobody, Tvorovská, 
Stan.Masara, Bří Šmejdovců, Stružní, Padlých hrdinů, 
sídliště SEVER

středa
Křenovská, Hanusíkova, Vyškovská, Tyršova, náměstí 
Republiky, 6. května, Nádražní (mezi Kuzníkovou  
a nádražím), Havlíčkova, Kuzníkova, sídliště JIH

čtvrtek

Kroměřížská, Blanská, Ztracená, Podvalí, Olomoucká, 
Husova, Příční, Polní (mezi Sladovní a Olomouckou), 
Sadová, Sladovní (mezi Polní a Olomouckou), Nádražní 
(mezi Kuzníkovou a Kroměřížskou), Rumunská, 
Dvořákova, Chytilova, Čsl. legií, Jiráskova, Marie 
Gardavské, Dudíkova
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Policie ČR  - Obvodní oddělení Kojetín informuje...
Policista OOP Kojetín 
oceněn jako Policista 
roku

V pátek 16. ledna 2015 proběhlo  
v Přerově slavnostní vyhlášení „Po-
licisty roku 2014“, kde byli oceněni 
nejlepší policisté v kategoriích veli-
tel roku, policista roku a tým roku, 
dále nejlepší občanský zaměstna-
nec roku. Všichni ocenění obdrželi  
z rukou ředitele Krajského ředitel-
ství policie Olomouckého kraje Li-
bora Krejčiříka a vedoucího Územ-
ního odboru PČR Přerov Martina 

Lebdušky pamětní listy a upomín-
kové předměty.   
Dušan Ševčík, policista obvodní-
ho oddělení v Kojetíně, je jeden ze 
čtyř oceněných policistů v kategorii 
Policista roku. Jedná se o jednoho 
z nejzkušenějších policistů na tom-
to obvodním oddělení, který zde 
slouží již patnáctým rokem. Prošel 
různými pozicemi na tomto oddě-
lení, nyní pracuje na pozici zpraco-
vatele. Byl oceněn za dlouhodobé 
dosahování výborných pracovních 
výsledků a za příkladné plnění slu-
žebních povinností a to i nad rámec 
pracovní doby.  
Taktéž v loňském roce získal oce-

nění Policista roku 2013 Územního 
odboru PČR Přerov policista ob-
vodního oddělení v Kojetíně a to 
Luděk Ondrušek.

Martina Schrammová

Informace pro občany
Ukončení činnosti 
Komise pro občanské 
záležitosti

V návaznosti na současnou plat-
nou legislativu v oblasti ochrany 
osobních údajů ukončila v roce 
2014 svou dlouholetou činnost, Ko-
mise pro občanské záležitosti Rady 
Města Kojetína.
Od ledna 2015 již nebudou probí-
hat akce, vítání občánků, gratulace 
jubilantům a jiné  (zlaté, diamanto-
vé svatby, sjezdy rodáků…) tak, jak 
doposud.
Po narození je třeba, aby alespoň 
jeden z rodičů přišel osobně na 
matriku Městského úřadu Kojetín 
s rodným listem dítěte. V kanceláři 

matriky a evidence obyvatel budou 
údaje o narození dítěte zavedeny 
do místního  informačního systému  
a s rodiči bude dohodnut termín 
vítání občánků. Radou města Ko-
jetína byly schváleny termíny vítání 
občánků (zveřejněno na webu rad-
nice) takto:
- 24. ledna 2015,
- 28. března 2015,
- 30. května 2015,
- 25. července 2015,
- 19. září 2015,
- 28. listopadu 2015.
Obdobný postup je nutné zvolit 
v případě životních jubileí. Rodinní 
příslušníci jubilantů, (ať už jedinců 
či manželských párů), si mohou na 
matrice Městského úřadu Kojetín 
dohodnout termín osobní návštěvy 
u těchto jubilantů, případně jejich 

přijetí v obřadní síni (zlaté, diaman-
tové … svatby). Písemná blahopřání 
k životním jubileím nebudou také 
automaticky zasílána.
V případě sjezdu rodáků a spolu-
žáků je nutné, aby iniciativa vzešla 
z přípravného výboru, který si může 
na matrice dohodnout termín akce.
Děkujeme všem občanům města 
Kojetína a jeho místních částí Po-
půvky a Kovalovice za pochopení, 
všem bývalým členům Komise pro 
občanské záležitosti za jejich zá-
služnou a obětavou práci a doufá-
me, že i přes složitost a náročnost 
dnešní doby se budeme nadále 
scházet a vídat na Městském úřadě 
Kojetín u příležitosti různých spole-
čenských akcí.

Jarmila Vašíčková
matrikářka

Došlo do redakce
Hasičský záchranný 
sbor Olomouckého 
kraje informuje o Ev-
ropském dnu linky 112

Stalo se již tradicí, že si 
Evropané každoročně 
11. února připomínají 
Evropský den linky 112 
(11. 2.). Prostřednictvím 

tohoto jednotného evropského čís-
la tísňového volání se lidé v nouzi 
mohou dovolat pomoci záchranářů,  
a to ve všech státech Evropské unie.

Historie
O zavedení jednotného evropského 
čísla tísňového volání 112 ve všech 
členských státech EU rozhodla již  
v roce 1991 Rada Evropských spo-
lečenství. Počátky projektu tísňové 
linky 112 v ČR sahají až do roku 
1996. K 1. lednu 2003 pak bylo číslo 
112 zprovozněno ve všech telefon-
ních sítích na území ČR a používá 
se souběžně se současnými národ-
ními linkami tísňového volání 150 - 
hasiči, 155 - zdravotnická záchran-
ná služba a 158 - policie. V roce 
2005 pak bylo dokončeno budování 
telefonních center linky 112. Od to-

hoto roku fungu-
je v každém ze 
čtrnácti krajů te-
lefonní centrum 
obsluhující linku 112, jejímž provo-
zovatelem je Hasičský záchranný 
sbor ČR. 

Současnost
Telefonní centra tísňového volání 
jsou vzájemně zastupitelná, tj. v pří-
padě přetížení nebo výpadku centra 
v jednom kraji jsou hovory na linku 
112 automaticky přesměrovány na 
další telefonní centra tísňového vo-
lání 112, aniž by to volající poznal 
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Došlo do redakce
na rychlosti nebo kvalitě odbavení. 
Je zde tak garance, že se občan 
vždy dovolá na tísňovou linku.
Technologie telefonních center tís-
ňového volání 112 také propoju-
je základní složky integrovaného 
záchranného systému: Hasičský 
záchranný sbor ČR, Policii ČR  
a zdravotnickou záchrannou služ-
bu. To umožňuje rychlé vyhodnoce-
ní vzniklé situace a okamžitou reak-
ci záchranných složek.
Na tísňovou linku 112 se lze jako 
na jedinou dovolat v případě, že 
na místě je signál alespoň jednoho 
mobilního operátora, bez SIM karty  
a bez kreditu.
Technologie linky 112 fungující 
v ČR je na špičkové evropské úrov-
ni a obsluhují ji důkladně vyškolení 
operátoři. Ti mohou mimo jiné iden-
tifikovat adresu volajícího z pevné 
sítě, automaticky určit přibližnou 
polohu mobilního telefonu při tís-
ňovém volání, využít pravidelně 
aktualizované elektronické mapové 
podklady apod.
Operátoři linky 112 jsou schopni od-
bavovat tísňové hovory nejen v češ-
tině, ale také v angličtině a němčině, 
v případě potřeby mají k dispozici 
softwarovou podporu i v dalších 
světových jazycích.

Linka 112 v ČR
Česká republika má jednu z nej-
vyspělejších linek 112 v Evropě  
a v roce 2009 byla v Bruselu oce-
něna od Asociace evropského čísla 
tísňového volání (EENA) za progre-
sivní systémové a technologické 
řešení Telefonních center tísňového 
volání 112, které v tuzemsku provo-
zuje Hasičský záchranný sbor Čes-
ké republiky. 
Za loňský rok operátoři linky 112 
odbavili v celé České republice 
3.234.075 hovorů. 
V Olomouckém kraji je tísňová linka 
112 směrována na Krajské operač-
ní a informační středisko HZS Olo-
mouckého kraje v Olomouci. 
V roce 2014 operátoři HZS Olo-
mouckého kraje odbavili celkem
- 140.359 tísňových volání, z toho 
121.588 tísňových volání na linku 
112 a 18.771 na národní linku tísňo-
vého volání 150.

Linka 112 v Evropské unii

Jednotné evropské číslo tísňové-
ho volání 112 v současnosti slouží 
nejen téměř půl miliardě občanů 
všech 28 členských států EU, ale 
je také zavedeno v Lichtenštejnsku, 
Norsku, Švýcarsku, Turecku a na 
Islandu.
Smyslem zřízení jednotného čísla 
tísňového volání v rámci celé EU 
bylo poskytnout občanům člen-
ských států EU možnost obrátit se 
v nouzi na záchranné složky (poli-
cie, hasiči, zdravotnická služba),  
a to na stejné číslo v rámci celé EU, 
zdarma a z jakéhokoliv telefonního 
přístroje. Lidé se totiž v rámci Evro-
py stále častěji pohybují (ať již slu-
žebně či soukromě) a mohli by mít 
problém pamatovat si různá čísla 
národních tísňových linek, zejména 
ve stresových situacích.

Zajímavé případy z činnosti  
KOPIS HZS Olomouckého kraje

Státní hranicí pomoc nekončí
Dne 27. září 2014 v 19 hodin na 
tísňovou linku Telefonního centra 
tísňového volání 112 v Olomouci 
volala žena, která žádala pomoc 
pro svou sestru nacházející se na 
rychlostní komunikaci A4 v Polsku 
na blíže neupřesněném místě mezi 
městy Vroclav a Grodkov. Žena 
operátorce sdělila, že její sestra  
a pětiletý syn měli nehodu s osob-
ním vozidlem na uvedené rych-
lostní komunikaci. Je v šoku, není 
schopna říct, zda je zraněná, neumí 
konkrétněji popsat a upřesnit místo 
nehody. Jediné, co zvládá v tomto 
stavu rozrušení provést, je zavolat 
své sestře.
Operátorka po převzetí všech po-
skytnutých informací o situaci na 
místě přidržela hovor na lince  

a ihned kontaktovala operačního 
důstojníka krajského operačního  
a informačního střediska HZS (dále 
jen KOPIS) a po dohodě o dalším 
postupu řešení vytvořila konfe-
renční hovor s oznamovatelkou  
a polským pracovištěm Krajského 
střediska koordinace záchranných 
činností Státní požární služby ve 
Vroclavi („Wojewódzkie Stanowisko 
Koordynacji Ratownictwa Państwo-
wej Straży Pożarnej we Wrocła-
wiu“). Protože k události mohlo dojít 
kdekoliv na úseku rychlostní komu-
nikace v délce 62 kilometrů mezi 
Vroclaví a Grodkovem, operační 
důstojník KOPIS rozhodl zapojit do 
řešení této situace současně kole-
gy z Vroclavi i záchrannou složku 
Krajské velitelství Státní požární 
služby v Opoli („Komenda Wojewó-
dzka Państwowej Straży Pożarnej 
w Opolu“). 
Se záchranáři z Opole je KOPIS 
v pravidelném kontaktu, a to v rámci 
mezinárodní dohody o přeshraniční 
spolupráci. 
Souběžně ve dvou liniích tak probí-
halo upřesňování informací z místa 
nehody. Po mnoha minutách usi-
lovné komunikace prostřednictvím 
společných telefonních hovorů mezi 
KOPIS, TCTV112, kolegy z Vroclavi 
i Opole, a to v angličtině, polštině  
a češtině, záchranáři na polské 
straně dokázali brzy nalézt ženu se 
synem i s havarovaným vozidlem.

Pomoc řidiči ve Velké Británii
V nočních hodinách 9. listopadu 
2014 přijala tísňová linka 112 na 
Krajském operačním a informač-
ním středisku HZS Olomouckého 
kraje v Olomouci hovor od paní 
Mojžíšové, že její přítel, pan Šerý, 
který je řidičem a právě projíždí Vel-
kou Británií, má velké bolesti hlavy  
a ucha. Pan Šerý neměl potřebnou 
jazykovou vybavenost, a tak si ne-
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Tříkrálové koledování
v Olomouci a okolí je 
u konce, výnos letošní 
sbírky překonal
dosavadní výsledky
Celé dva týdny procházeli ulicemi 
měst a vesnic Tři králové - Kašpar, 
Melichar a Baltazar, aby sdělili zprá-
vu o narození Spasitele.  Tři mudr-
cové navštívili domácnosti i význam-
né instituce, kam přinesli požehnání 
a požádali o finanční dar pro chudé 
a lidi v nouzi.
Tříkrálová sbírka se stala největší 
charitativní akcí na území České re-
publiky. Po patnácti letech se kole-
dování stalo tradiční lednovou udá-
lostí, do které se zapojují tisíce lidí.
I letos byla účast na Olomoucku vy-
soká. „Na území Olomouckého dě-
kanátu, který zahrnuje město a 34 
blízkých obcí, se do sbírky zapojilo 
více než 1.200 lidí a bylo vypraveno 
celkem 331 kolednických skupinek,“ 
okomentoval vysokou účast na sbír-
ce Martin Rejšek z Charity Olomouc.

Ve středu 14. ledna vyšli koledníci 
pro letošní rok naposledy a nastal 
čas rozpečetění kasiček a počítání 
darů. Tři králové vykoledovali cel-
kem 1.305.813 Kč. „Díky společné-
mu úsilí mnoha lidí, štědrosti a soli-
daritě dárců a přijetí sbírky veřejností 
se podařilo překonat i výši loňského 
výtěžku. Pro nás to znamená, že bu-
deme moci realizovat více dobročin-
ných projektů,“ uvedl Rejšek.
Vybrané peněžní prostředky budou 
směrovat hned do několika konkrét-
ních oblastí činnosti Charity Olo-
mouc.  „Usilujeme o zvýšení dostup-
nosti paliativní péče - péče o umíra-
jící. Díky Tříkrálové sbírce bude také 
možný rozvoj centra materiální po-
moci. Další prostředky budou urče-
ny pro přímou pomoc lidem v akutní 
krizi, mezi které řadíme oběti do-
mácího násilí či trestných činů, ale 
i postižené přírodními katastrofami  
a jinými nehodami. Chceme také 
zlepšit podmínky života v sociálních 
bytech střediska Samaritán pro lidi 
bez domova,“ uvádějí koordinátoři 
sbírky pro Olomouc a okolí Martin 
Rejšek a Milada Malíšková. Dodá-

vají také, že bez pomoci místních 
asistentů sbírky z jednotlivých far-
ností by bylo nereálné tak velkou 
akci uspořádat.
Charita Olomouc chystá v dubnu 
Den pro malé i velké krále. Tato udá-
lost bude poděkováním všem dobro-
volníkům, kteří se do sbírky zapojili.  

Johana Forman

Kontakty pro Tříkrálovou sbírku 
v Olomouci a okolí:

Martin Rejšek 
- koordinátor sbírky pro město

+ 420 736 764 810
Milada Malíšková 

- koordinátorka sbírky pro Olomouc 
venkov 

+ 420 734 435 448

Došlo do redakce

Došlo do redakce
mohl sám zavolat první pomoc či 
ambulanci ve Spojeném království, 
ale zavolal své přítelkyni do Čes-
ké republiky, která kontaktovala 
tísňovou linku 112 s prosbou o po-
moc. Události se chopil technik 112  
a začal podnikat rázné kroky k co 
nejefektivnějšímu předání zprávy  
a zajištění přísunu požadované po-
moci. Zpětným telefonátem české-
mu občanovi panu Šerému se do-
zvěděl více potřebných informací,  
a to o konkrétní poloze a bolestech. 
Následnou kolektivní prací, jak Te-
lefonního centra tísňového volání 
112, tak operačního střediska, ma-
povou podporou a několika telefo-

náty na telefonní číslo tísňové linky 
112 v Londýně, se technik spojil  
s operátorkou a zajistil potřebnou 
pomoc, které bylo úspěšně dosaže-
no, což se nám potvrdilo opětovným 
telefonátem paní Mojžíšové s velký-
mi díky za povolání první pomoci ve 
Velké Británii. 
V dnešní době otevřených hranic  
a volného pohybu osob v rámci Ev-
ropské unie, celé Evropy i světa, 
nabývá tísňová linka 112 stále větší 
potřebnosti. Jednotlivé záchranné 
složky se v rámci vzájemné pomoci 
prostřednictvím mezinárodních do-
hod operativně a rychle informují. 
Na základě těchto informací o situ-

aci pak složky řídí a koordinují zá-
chranné a likvidační práce na vlast-
ním území. Informace jako taková 
totiž nezná hranice. 
Proto se stává, že jednotky zá-
chranných složek v jedné zemi sice 
svou technikou „nepohnou koly“, 
ale jejich operační střediska usilov-
ně pracují.

Vladimíra Hacsiková
tisková mluvčí 

HZS Olomouckého kraje
telefon: 950 770 039

mobil: 725 490 377
e-mail: vladimira.hacsikova@hzsol.cz
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Došlo do redakce

Poděkování 
ZŠ a MŠ Křenovice

Když začal můj syn v předloňském 
školním roce chodit do školky  
v Křenovicích, připadala jsem si 
jako v pohádce. Každé ráno nás 
vítala usměvavá paní učitelka, 
která nikdy neměla špatnou nála-

du. Dnes již dobře vím, že zde je 
to běžná realita. Vstřícnost, pozi-
tivní přístup a ochota naslouchat 
individuálním potřebám každého 
dítěte dělá z této školky příjemné  
a motivující prostředí, kam děti rády 
chodí. Jít k zápisu do 1. třídy také  
v Křenovicích byla pro nás jasná 
volba. Chci svému synovi dopřát 
kvalitně se vzdělávat v příjemném, 

řekla bych skoro v domácím pro-
středí, bez zbytečného stresu, kte-
rého si ve svém životě beztak užije 
víc než dost. Děkuji všem zaměst-
nancům a paní ředitelce ZŠ a MŠ 
Křenovice za to, že svou práci děla-
jí opravdu dobře a hlavně rádi. A je 
to fakt vidět!

Jana Horňáková

Hanáčtí 
patrioti

Milí čtenáři Kojetínského zpravo-
daje, dovolte mi zmínit se o několi-
ka středomoravských, tedy hanác-
kých patriotech. Připomenout dříve 
narozeným a představit těm mlad-
ším chci člověka pocházejícího ze 
selské rodiny z Kojetína. Vybaven 
vrozenou láskou k přírodě, země-
dělství a koním, který se stal no-
sitelem akdemického titulu inženýr. 
Jako odborník působil ve zdejším 
JZD na různých postech. Od roku 
1970 byl jeho předsedou do roku 
1984. Tedy čtrnáct let.
A právě toto období je významné 
pro nás koňáky. Někteří již pozná-
váte, o kom mluvím. A máte prav-
du. Krátký medailonek věnuji s vel-
kou úctou a respektem Vincenci 
Krybusovi. Dne 29. ledna letošní-
ho roku se dožívá osmdesátých 
pátých narozenin.
Pane inženýre, my koňáci si Vás 
vážíme a blahopřejeme Vám.
Po snížení potřeby koní v země-
dělství měl pan Krybus velkou 
zásluhu na tom, že koní se v Ko-
jetíně začalo využívat ke sportovní 

činnosti. S mladými jezdci, přede-
vším s Glacnarem a Č. Krybusem 
juniorem, se dostali i na pardubic-
ké a bratislavské závodiště. V le-
tech 1982 - 1986 bývaly jezdec-
ké dny na louce Račová. Přesto 
v družstvu došlo ke zrušení koní. 
Ti se dostali do rukou soukromých 
nadšenců. Především chovné klis-
ny, které nesly geny původních 
rakosko-uherských kmenů koní 
Furioso. Tak vznikly chovy u Bohu-
míra Souška v Uhřičicích a u Ladi-
slava Gardavského v Kojetíně. Za-
čalo rozhodující a nejvýznamnější 
období. Kolem Vincence Krybuse 
a již jmenovaných se začala vytvá-
řet skupina příznivců těchto koní, 
která se zabývala myšlenkou re-
generace těchto kmenů koní. Dát 
vzniknout plemeni koní s označe-
ním moravský teplokrevník. Byli 
to pánové Jarka z Hulína, Novák 
z Čelechovic, Milota z Kroměříže  
a někteří další. Tito se od roku 
1994 scházeli na neoficiálních 
schůzkách, než 26. března 1996 
svolali první ustavující schůzi ob-
čanského sdružení s názvem Svaz 
chovatelů a přátel moravského 
teplokrevníka. Přišlo asi čtyřicet 
adeptů na členství. Vincenc Krybus 
se stal jeho prvním předsedou na 
dlouhých dalších třináct let. V roce 
2009 se vzdal kandidatury na další 
období. To mu bylo 79 roků. Po ce-
lou dobu jeho předsedování mu byl 
oporou hlavně, co se týkalo dopra-
vy Vít Zapletal z Medlova. Nikdy 
nevykazovali náklady na cestovné. 
A těch kilometrů najezdili!
Svaz měl dostatek lidí ochotných 
pracovat přes sto procent. Pan in-
ženýr pracoval vždy s plným nasa-
zením. To se na procenta počítat 
nedá! Byl spolehlivý dělník i šéf.
Samozřejmě „spolek“ procházel 
složitým a nelehkým obdobím. Pan 
předseda měl přízeň většiny přá-

tel, ale poznal i úšklebky. On však 
dovedl užívat rozvahu a zůstávat 
slušný.
Šestým rokem nás vede Ladislav 
Karásek z Velké nad Veličkou. 
Počíná si odborně a zodpovědně. 
Náš svaz je velmi kladně hodno-
cen mezi svazy chovatelů jiných 
plemen koní v rámci České repub-
liky. Dík patří zakladatelům i sou-
časné „generalitě“!
Vážení přátelé, občané Kojetína  
a okolí, případně hosté Kojetína. 
Až budete o kojetínských hodech 
obdivovat kočárové spřežení ve-
dené Ladislavem Gardavským, 
přivážející starostu k tribuně na 
náměstí, budou to moravští teplo-
krevníci. Stejně tak i většina koní 
nesoucích Hanáky v sedlech. Mo-
ravským chovatelům se podařilo, 
co si vzali za cíl.
Když se sejde skupina lidí, kteří 
mají stejný zájem a podobné pro-
blémy, na základě věcné diskuze 
nacházejí zpravidla řešení a dosa-
hují mnoho z výtečného.
Děkuji vám všem, kdož jste se do-
četli až do konce těchto vzpomí-
nek.
Jsem vděčný své manželce Pav-
línce, že kráčí se mnou ruku v ruce 
celým chovatelským působením. 
Že pro mne měla vždy nepochopi-
telné pochopení.

Václav Vymětalík 
Kojetín DPS
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Došlo do redakce
Zprávičky ze ZŠ a MŠ 
Křenovice
„Co děti baví, baví i nás“
- nabízíme dětem respektující pří-
stup, bezpečný prostor plný tepla 
a podnětného prostředí, které pod-
poruje jejich celistvý harmonický 
rozvoj,
- program školy i školky respek-
tuje jedinečnost každé osobnosti  
a nabízí široké spektrum výchovně-
-vzdělávacích podnětů,
- budova naší školy (ZŠ i MŠ) se na-
chází v klidném prostředí,
- zaměřujeme se na pohybovou 
výchovu, navštěvujeme tělocvičnu, 
školní hřiště,
- MŠ navštěvují děti zhruba od dvou 
do šesti (sedmi) let,
- v MŠ máme jednu smíšenou třídu, 
tudíž nespojujeme děti z různých 
oddělení, projeví se to v menší ne-
mocnosti dětí, jejich velkou spoko-
jeností, klidem a pocitem bezpečí,
- s dětmi pracuje stálý personál - 
dvě učitelky, asistentka, provozní 

pracovnice,
- úzká spolupráce MŠ se ZŠ (zpívání 
u stromečku, besídky, zahradní slav-
nosti, nocování v MŠ i ZŠ…) usnad-
ňuje dětem přechod do ZŠ, 
- známé prostředí, kamarádi i peda-
gogičtí pracovníci,
- zaměřujeme se také na přípravu 
předškolních dětí do ZŠ, uplatňu-
jeme individuální přístup, alternativní  
a nové způsoby učení (hry),
- pravidelně navštěvujeme kul-
turní akce, otužujeme se v sauně, 
jezdíme do solné jeskyně v KM, pla-
veme, pískáme na flétnu, pracujeme 
v keramické dílničce, učíme se mlu-
vit anglicky - dle zájmu pro předško-
láky, AJ plynule navazuje na výuku 
v první třídě naší školy, jsme zapo-
jeni do projektu „Celé Česko čte dě-
tem“,  navštěvujeme knihovnu,  která 
se nachází v přízemí MŠ,
- náš přístup umožňuje dítěti se ra-
dostně a beze stresu vzdělávat,
- při ZŠ funguje také školní družina 
do 15.30 hodin (provoz uzpůsobí-
me dle potřeby).

ZŠ a MŠ Křenovice 

vás zvou na 

Den otevřených Dveří
a současně

zápis Do mateřské školy,
který se uskuteční

v úterý 
17. března 2015 

V případě zájmu zajistíme 
do MŠ i ZŠ školní autobus 
s pedagogickým dozorem.

Naši školu můžete kdykoliv  
navštívit po telefonické dohodě 
a přesvědčit se, že pracujeme 
v klidném rodinném prostředí.

Dveře jsou vám kdykoliv otevřeny!

Ředitelka školy: 
Veronika Gambová  

telefon: 581 769 008, 
mobil: 777 890 484

Mateřská škola: 
Radka Michálková, Jana Vránová

telefon: 581 769 032, 
mobil: 775503974

e-mail: zs.ms.krenovice@seznam.cz
mskrenovice@email.cz 

www.zsmskrenovice.skolniweb.cz 
(akce v podrubrice akce školní rok 
2014-15) nebo na facebookových 

stránkách ZŠ a MŠ Křenovice
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Došlo do redakce
Děti dětem podruhé
Děti ze Sboru dobrovolných hasičů 
Kojetín děkují touto cestou všem, 
kteří si v předvánočním čase našli 
chvilku a přispěli spoustou hraček  
a oblečením. Bez těchto darů 
od hodných dětí, maminek a ta-
tínků, by se tato sbírka nemoh-
la ani uskutečnit. Velké díky patří  
i SDH Oplocany, který se s námi 
na sbírce spolupodílel. Předání 
dárků proběhlo dne 22. prosince 
2014 v kroměřížském Klokánku. 
Děti spolu s tetami nás přivítaly  
s velkou radostí. Ukázaly nám by-

dlení a všichni jsme ochutnali cuk-
roví, které pro nás napekly. Děti si 
prohlédly hasičskou cisternu, zku-
sily si vysílačky a mohly se zeptat 
na vše, co je zajímá o hasičích  
a hasičském sportu. Naše malé 

hasiče zajímalo, jak se v Klokánku 
žije a jak probíhají Vánoce. Odjíž-
děli jsme všichni moc spokojení, že 
jsme mohli takhle udělat radost dě-
tem, které si to zaslouží a nemají to 
v životě jednoduché.   SDH Kojetín

Změna kojetínských 
památek - ještě jednou

Náměstí TGM:
Zbouráním nehodnotného domu na 
nároží náměstí TGM a Příční ztrati-
la severní strana náměstí kompakt-
nost, Okresní dům je teď něco jako 
urvaný vagon. Na opačné straně 
nároží bývala lékárna U zlatého lva 
s kvalitní secesní fasádou. Po asa-
naci byla „dočasně“ nahrazena re-
staurační zahrádkou. Obávám se 
podobného řešení na místě vzniklé 
proluky.
Pokud některá auta budou na ná-
městí - tak jako dosud - parkovat 24 
hodin denně, je rozšíření parkovišť 
(na úkor zeleně) úplně zbytečné. 
Kašna - stejně jako celé náměstí, si 
vyžaduje opravu. Její tvar odpoví-
dá době vzniku. Kontrast barokních 
soch s žulovým obložením odepsa-
né kašny je - vzhledem ke vzdále-

nosti - jenom spekulace. I když návrh  
M. Obenause má nedostatky, na-
vržené brodítko s pítkem by bylo 
vhodnější v zeleni před morovým 
sloupem. V Olomouci pro realizaci 
nového, moderního, výtvarně hod-
notného okrasného bazénu, nemu-
seli bourat třeba Neptunovu kašnu. 
Stavebním povolením - na místě 
autora - bych se moc nevytahoval. 
To bylo vydáno i na znehodnocení 
severní fasády polikliniky Kojetín. 
Před rekonstrukcí náměstí TGM 
v padesátých letech byly na náměstí 
dvě pumpy se zajímavou železnou 
„karoserií“. Vzhledem k „morální  
a stavební dožilosti“ byly předány do 
šrotu. Škoda - dnes mohly oživit ná-
městí.
Hřbitov:
Na hřbitově se sejdeme všichni. 
Místo drobné architektury, citlivě na-
vazující na historickou zídku, vznikla 
podle návrhu K. Kuchaře betono-
vá hradba, která ke schůzce určitě 

neláká. Při výšce dva a půl metru 
bude asi přístup do vyšších pater 
kolumbária zajištěn žebříkem. Na-
víc si autor tak trochu plete černou  
a šedou barvu (tvárnice face - block). 
Opravené parkoviště nemá odvod-
nění, dlažba dotažená po zeď neu-
možňuje růst popínavým rostlinám. 
Chybí soliterní stromy, zastiňující 
betonovou plochu v létě. Parkoviště 
postrádá dopravní řešení. Nezlepšil 
se chaotický provoz, není dotaženo 
napojení na státní silnici. Podíl na 
výsledku má také investor, schvalu-
jící úřad a prováděcí závod.
Jaká kritéria má město pro zadávání 
projektových prací? Snad mělo být 
vyzváno několik firem a po předlo-
žení jednoduchého náčrtku a ceny 
by odborná komise doporučila au-
tora. Pro větší práce (např. úprava 
náměstí TGM) by měla proběhnout 
architektonická soutěž.

Boleslav Leinert, 
leden 2015

Besedy poradí, co 
s neúspěšným nákupem
Pokud si pořídíte věc či službu, s níž 
po nákupu nejste spokojeni, nabízí 
české zákony řadu možností, jak si 
s nepovedeným nákupem poradit. 
Přesto o nich mnoho spotřebitelů 
neví nebo je neumí správně využí-
vat. Jak reklamovat zboží či službu, 
jak vracet zboží a nepřijít o peníze 
či jak postupovat při změně obchod-
ních podmínek, to se dozví účastní-
ci besed, které pořádá poslankyně 
Evropského parlamentu Olga Se-
hnalová, (ČSSD, S&D). 
„Kdo z nás někdy nelomil rukama 
nad nákupem, který se nám ne-

povedl, a nepřemýšlel, co dělat? 
Mávnout rukou a smířit se s tím, že 
zboží je zmetek a služba má daleko 
od toho, co bylo v reklamě slibová-
no? Nebo se sebevědomě domáhat 
svých práv, pokud tedy víme, jaká 
jsou? Jsem pro druhou možnost, 
protože jsem si sama vyzkoušela, 
že pokud se nám něco nelíbí, je lep-
ší se ozvat. A o tom, jak se ozvat, 
jsou naše besedy, které budu opět 
pořádat pro veřejnost v různých 
městech Zlínského a Olomouckého 
kraje,“ vysvětlila Olga Sehnalová.
Besedy s názvem „Neúspěšný ná-
kup. Co teď“ povede vrchní rada 
České obchodní inspekce, Zdeněk 
Krul. První z nich se uskuteční již 

6. února od 9.30 hodin v hasičské 
zbrojnici SDH Tovačov. Účast  je 
zdarma, vítán je každý, kdo se chce 
o dané problematice dozvědět více. 
Zájemci se naučí nejen rozpoznat 
možná rizika při nákupu i po něm, 
ale i to, jak nepovedený nákup vy-
řešit. Besedy pokryjí i nejrizikovější 
oblasti, jako je nakupování na in-
ternetu či po telefonu.  Celkem se 
od února do května uskuteční pět 
těchto setkání - v Tovačově, Bys-
třici pod Hostýnem, Prostějově, 
Bojkovicích a v Hluku. Navážou na 
tradici vzdělávacích seminářů o ne-
kalých obchodních praktikách, které 
Olga Sehnalová úspěšně pořádala  
v předchozích letech.                  -os-
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Zapomenutí čestní občané města Kojetína
Beda Dudík a Tomáš 
Garrigue Masaryk 
- dva zapomenutí čestní 
občané města Kojetína

V uplynulých letech jsme se mohli 
na stránkách Kojetínského zpravo-
daje seznámit s řadou osobností, 
jimž bylo uděleno čestné občanství 
města Kojetína. Přestože seznam 
oceněných osobností, jež si během 
více než 150 let zasloužily tento ti-
tul, je poměrně dlouhý, přece jen 
není úplný. Při hledání upřesňují-
cích údajů k tomuto tématu jsem ve 
Státním okresním archivu v Přerově 
objevil záznamy o udělení čestného 
občanství osobnostem, o kterých 
jsem v této souvislosti dosud nena-
šel žádný záznam v kronikách ani 
v tisku. Navíc shodou okolností obě 
tyto velice významné osobnosti sla-
ví v letošním roce svá jubilea.

Beda Dudík, od jehož narození si 
letos připomínáme 200 let a o němž 
byl napsán rozsáhlý článek v minu-
lém čísle Kojetínského zpravoda-
je, byl poctěn udělením čestného 
občanství města Kojetína dne 11. 
listopadu 1883. Podrobnosti ke jme-
nování si můžeme přečíst v Knihách 
zápisů ze schůzí městského zastu-
pitelstva z let 1850 -1944 (fond Ar-
chiv města Kojetína 1406-1945, inv. 
čísla 151-159), uložených ve Stát-
ním okresním archivu v Přerově. 
V textu se píše: „Z návrhu obecní 
rady se jednohlasně usneslo, Ve-
ledůstojného Velebného pána Dra. 
Bedu Dudíka pro velké jeho zásluhy 
o církev, vědu a vlast, čestným měš-
ťanem města Kojetína jmenovati, 
obzvláště za příčinou zásluh jeho 
vydání monumentálních Dějin Mo-
ravy, za vymožení českých rukopisů 
ze Švédska, a že svým světovým 

věhlasem čest našeho města roz-
množil, a od svat. otce veškerého 
křesťanstva vysoce vyznamenán 
jest. Diplom po vyhotovení se Dr. 
Dudíkovi do Brna pošle.“
Další osobností, které bylo uděle-
no čestné občanství před 80 lety, je 
Tomáš Garrigue Masaryk, jemuž 
bylo čestné občanství města Ko-
jetína uděleno za zásluhy o Česko-
slovenský stát dne 13. června 1935 
u příležitosti jeho 85. narozenin.  

A co se v zápise můžeme dovědět ze 
stejného archivního zdroje? Třeba  
i to, že tento návrh městské rady byl 
přijat všemi přítomnými s nadšením 
a povstáním jednomyslně schválen, 
nebo že byla panem starostou Vra-
tislavem Štěpánkem podána zpráva 
o tom, že „městská rada usnes-
la se navrhnouti, aby u příležitosti  
85. narozenin pana prezidenta Dra.  
T. G. Masaryka a na uchování věčné 
památky na tento významný den po-
jmenovány byly obecné a měšťan-
ské školy chlapecké v Kojetíně ško-
lami Masarykovými“. I tento návrh 
byl jednohlasně přijat. Z této slav-
nostní schůze byl prezidentu Masa-
rykovi odeslán blahopřejný telegram 
tohoto znění: „Kanceláři pana prezi-
denta republiky Praha. Městské za-
stupitelstvo v Kojetíně zasílá ze své 
dnešní slavnostní schůze jménem 
svým a jménem veškerého manifes-
tujícího občanstva panu prezidentu 
republiky k 85. narozeninám projev 
nejhlubší úcty a oddanosti s přáním, 
aby v plném zdraví a svěžesti ještě 
dlouhá léta řídil osudy státu Česko-
slovenského. Městská rada“.
V zápise městského zastupitelstva 
ze dne 13. 6. 1935 se pak můžeme 
dočíst o tom, že pan prezident vy-
slovil díky za projev oddanosti k 85. 
narozeninám a za jmenování čest-
ným občanem.

Josef Bibr

English Corner
I don’t know if you are like me, but 
I enjoy the start of a new year. 
There are so many possibilities 
and things that could happen. You 
can never predict what the new 
year will bring.
I also like looking back at the year 
that finished. Things that happe-
ned in my life and things that 
happened in the world around me. 
In 2014 in my life:
- my daughter, Mia, turned one 
year old. During the first year of  
a baby’s life, there are huge chan-
ges and lots of challenges for pa-
rents to deal with. I think we did  
a decent job as parents for the 
first year of Mia’s life (maybe  
a little bit better than for our first 
daughter!)
- We took a trip to the USA for  
5 weeks. 
- A small group of Christian belie-
vers started meeting at our house 
for Bible study and worship.
In 2014 in the world:
- the spread of the Ebola virus in 
Africa and even into Europe,
- the Winter Olympics in Sochi, 
Russia,
- the revolution in Ukrainel,
- the annexation of Crimea by Ru-
ssia,
- the rise of the Islamic radical 
group ISIS in Iraq and Syria,
- the 2014 FIFA World Cup in Brazil,
While many of the things that 
happened in the world were not 
good or pleasant, there is hope 
that the world is still becoming  
a better place to live. Advances 
in science, medicine, technology 
continue to make our lives easier 
to live than our ancestors. 
I pray that your 2015 will be better 
than last year and that 2015 will 
be a good year for all of us.

enjoy (in’ʤoi) - užívat si / mít rád
predict (pridikt) - předpovídat
turn .. years old (tə:n … jə:z əuld)  
                       - dovršit …rok / let 
huge (hju:ʤ) - obrovský
challenge (ʧӕlinʤ) - výzva
do a decent job (du: a di:snt 
ʤob) - dělat slušnou práci
advances in (əd’va:nsəs in) 
                                      - pokrok v
ancestor (ӕnsəstə) - předek

Jay Davis
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Mateřská škola Kojetín

Hry ve třídě - Sluníčka

Odpočiněk po sauněRelaxační a dechové cvičení

Leden v Mateřské škole 
Kojetín

Začal nám nový rok a děti z našich 
školiček čekalo plno pestrých a zají-
mavých činností. Hned zkraje ledna 
jsme v obou MŠ přivítali „Kašpár-
ka“ s maňáskovou pohádkou, kte-
rou zahrály dětem paní učitelky.
Od středy 7. ledna 2015 některé nej-
starší děti z „Pastelek“, „Sluníček“  
a „Rybiček“ začaly navštěvovat Re-
habilitaci Kojetín na poliklinice s tří-
měsíčním programem saunování 
spojeného s relaxačním a de-
chovým cvičením. Tento program 

nabízíme již několik let a je osvěd-
čenou formou utužení organismu. 
Děti jsou rozděleny do dvou skupin, 
každá skupina dochází na tento 
program jedenkrát týdně. Zde mají 
možnost vyzkoušet si saunování 
pod dohledem své učitelky, v druhé 
části probíhá pod vedením fyzio-
terapeuta relaxační cvičení. Tento 
program potrvá do konce března.
Leden v mateřské škole je pro naše 
předškoláky ve znamení očekává-
ní zápisu do prvních tříd základ-
ní školy. Ten letošní se v Kojetíně 
uskuteční ve dnech 5. a 6. února 
2015. Pro děti je zápis do školy 
důležitý. Hovoří se o něm doma  

i v mateřské škole. Děti přestávají 
být jen malými dětmi, které si hra-
jí. Stávají se většími, budou se učit 
psát, číst a počítat. Jejich život se 
změní. Proto i program budoucích 
prvňáčků byl v lednu přizpůsoben 
požadavkům a nárokům, které vstup 
do školy a zápis do 1. tříd obnáší. 
Snažíme se spolupracovat s rodiči, 
případně doporučujeme v případě 
školní nezralosti využití pedagogic-
ko psychologického poradenství.
V pondělí 26. ledna 2015 za námi 
přijeli herci z maňáskového diva-
dla Sluníčko s maňáskovými po-
hádkami Perníková chaloupka, 
Červené klubíčko a O slepičce  
a kohoutkovi.
A co nás čeká v únoru? Tradičně 
chystáme v obou MŠ dětský karne-
val, při kterém děti předvedou své 
masky, všichni si zatančí a zasou-
těží si. Také si s dětmi přejeme, aby 
k nám byla zima štědřejší a dopřála 
nám sněhovou nadílku, abychom 
se mohli pořádně vyřádit na školní 
zahradě. Tak snad se nám to splní.

vedení MŠ

Pohádka Tři pohádkyPohádka Tři pohádky

Základní škola náměstí Míru Kojetín

POJEDETE LyžOVaT?
 POTŘEBUJETE PůJČIT 

LyžaŘSKOU 
NEBO 

SNOwBOaRDOVOU 
VýSTROJ?

SRPŠ při Základní škole Kojetín
náměstí Míru 83 půjčuje 

lyžařskou i snowboardovou výstroj 
všem zájemcům. 
Cena za komplet 

je od 50 do 80 Kč za den.
Bližší informace získáte 

na telefonním čísle: 731 483 561.

Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83
pořádá ve dnech

5. a 6. února 2015 
zápis Dětí Do prvních tříD

Zápis se koná v 1. poschodí školy (učebny č. 112 a č. 113) 
čtvrtek 5. února 2015 od 15 do 17 hodin
  pátek 6. února 2015 od 15 do 17 hodin

Do 1. ročníku se zapisují děti, které do 31. srpna 2015 dovrší 6. rok věku.
Výjimečně mohou být zapsány i děti mladší, nebo může být vyřízen 
odklad školní docházky. K zápisu přijdou rodiče s dítětem a přinesou 

s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.
Těší se na vás kolektiv pracovníků ZŠ Kojetín, náměstí Míru 83 

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

Rudolf Pavlíček, ředitel školy
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Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín

Zápis 
DO PRVNí TŘíDy 

PRO ŠKOLNí ROK
2015 - 2016

se uskuteční 
v budově Základní školy 

ulice Svatopluka Čecha 586

ve čtvrtek 5. února 2015
a v pátek 6. února 2015
vždy od 15 do 17 hodin.

Do první třídy se zapisuje dítě,
které do 31. srpna 2015 

dovrší 6 let.

Zákonný zástupce předloží
u zápisu rodný list dítěte

a doklad o trvalém bydlišti.

Naše škola nabízí zejména,
  individuální péči, 

dobré podmínky pro integraci,
moderní pomůcky

 ve vyučování,
pracujeme se školním 

vzdělávacím programem 
„Škola pro všechny“.

Olga Odehnalová
ředitelka školy

Beseda s Policií ČR 
na ZŠ Svat. Čecha 

V úterý 20. ledna 2015 navštívila 
školu Miluše Zajícová z PČR Pře-
rov, oddělení prevence, která patří 
k preventivně informační skupi-
ně. Hlavním tématem besedy pro  
6. a 7. třídu ZŠ byla kriminalita mlá-
deže a protiprávní jednání. 
Miluše Zajícová  vycházela z faktu, 
že jedním z dlouhodobých celospo-
lečenských problémů je výrazný po-
díl mladistvých na trestné a přestup-
kové činnosti. A to jak v postavení 
pachatelů, tak také obětí. Za nejrizi-
kovější lze pokládat děti ze sociálně 
znevýhodněných a společensky ne-
přizpůsobených rodin. 
Cílem bylo posílit u žáků správné 
postoje, nebýt lhostejnými k chová-

ní jiných, být zodpovědnými za své 
vlastní jednání, umět pomoci sobě 
i jinému, ale i umět říci ne. Bylo zdů-
razněno, že každá situace je řeši-
telná, a že je důležité vědět, jak se 
zachovat, případně kam se obrátit 
o pomoc.
Hlavním cílem besedy byla inspira-
ce a motivace žáků v cílové skupině 
ke smysluplnému trávení volného 
času a v návaznosti na to i získávání 
základů právního vědomí a pravidel 
občanského soužití.
Neméně významné bylo i posilová-
ní důvěry,  otevřeného vztahu k po-
licii a porozumění jejímu postavení 
ve společnosti.
Informace byly žákům předávány 
srozumitelnou, zábavnou a interak-
tivní formou a doplňovány zajímavý-
mi případy z policejní praxe. 

D. Lux 

Zápis do přípravné 
třídy pro školní rok 
2015/2016
Od září nového školního roku bude 
v Základní škole Svatopluka Čecha 
v Kojetíně opět otevřena příprav-
ná třída pro děti s odloženou školní 
docházkou, ale také pro děti před-
školního věku, které půjdou k zápisu 
do prvních tříd až v příštím školním 
roce. V přípravné třídě jsou děti prů-
běžně vedeny k cílenému nabývání 
kompetencí. Nabízíme jim činnosti 
a podněty, které nabývání kompe-
tencí umožňují, postupně přispívají 
k jejich zdokonalování a které tak 
dítě posouvají směrem k získávání 
kompetencí obecnějších, postupně 
pak kompetencí klíčových. Rozvíje-
ní těchto klíčových kompetencí děti 
podněcuje k tvořivému myšlení, lo-
gickému uvažování a k řešení pro-
blémů, k všestranné a účinné komu-
nikaci, rozvíjení schopnosti spolupra-

covat a respektovat úspěchy vlastní  
i druhých. Opět jim bude poskytová-
na pravidelná logopedická interven-
ce přímo ve škole. V přípravné třídě 
je doporučen nižší počet dětí a výuka 
probíhá převážně hravou formou  
v kratších intervalech. Třída je vy-
bavena množstvím didaktických po-
můcek. Děti tak mají možnost učit se 
cílevědomě řízené činnosti pomalu, 
nenásilnou, pozvolnou a zajímavou 
formou. Účastní se běžného života 
školy, jako jsou návštěvy kulturních 
akcí, sportovní soutěže, výtvarné 
soutěže, výstavky a besídky. Výho-
dou pro rodiče je bezplatnost výuky. 
Děti obdrží zdarma různé pomůcky 
a potřeby. Možnost pobytu ve školní 
družině v ranním i odpoledním čase 
je samozřejmostí. Naše zkušenosti 
a výsledky nás opravňují k vřelému 
doporučení navštěvovat přípravnou 
třídu. Předškolní děti zde získají zá-
klady vědomostí, dovedností a návy-
ků potřebných pro úspěšný vstup do 
1. třídy základní školy.

e-mail: 
reditelka@zssvcecha.kojetin.cz

Telefon: 581 762 032

V případě zájmu nás můžete 
kdykoliv navštívit.

Těšíme se na vás.

ZŠ Kojetín, 
Svatupluka Čecha 586 

pořádá

Zápis 
DO PŘíPRaVNÉ TŘíDy,

který se uskuteční  
ve dnech 

4.  - 6. března  2015

V případě zájmu 
nás kdykoliv navštivte.

e-mail: 
reditelka@zssvcecha.kojetin.cz

Telefon: 581 762 032

mailto:reditelka@zssvcecha.kojetin.cz
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Základní umělecká škola Kojetín
ZUŠ Kojetín 
na festivalu Forfest 

I v letošním roce bude pokračovat 
spolupráce ZUŠ Kojetín s pořada-
teli Mezinárodního festivalu sou-
časného umění Forfest Czech re-
public, který v loňském roce slavil 
čtvrtstoletí svého trvání. Právě na 
loňském jubilejním XXV. festiva-
lovém ročníku se kojetínská ZUŠ 
poprvé úspěšně prezentovala. Ko-
morní soubor bicích, smyčcových 

a žesťových nástrojů pod vedením 
paní učitelky Ludmily Daňkové 
vzbudil pozornost nejen mezi čes-
kými, ale také zahraničními hosty 
festivalu svým moderním přístu-
pem k reprodukci současné hu-
dební tvorby. Velmi pochvalně se  
o tom vyjádřili zahraniční recen-
zenti předních hudebních perio-
dik Opus Musicum a prestižního 
amerického magazínu Composer  
- skladatel Laurence Sherr, profe-
sor Kennesaw State University USA  
a renomovaná slovenská pianistka 

a hudební kritička Elena Letňanová 
(více na webových stránkách festi-
valu: www.forfest.cz).
Také letos připravují učitelé a žáci 
ZUŠ Kojetín svoji osobitou partici-
paci na festivalu. Ke stému výročí 
narození významného českého 
skladatele 20. stol. Jana Hanuše 
chystají uvést cyklus „Maluj, ma-
luj, malý malíři“, k jehož tvorbě se 
ke skladateli připojili básník Václav 
Fischer a výtvarník Zdeněk Seydl. 
Společné dílo tvořené devatenácti 
písněmi pro dětský sbor, malý ko-
morní orchestr s použitím souboru 
Orffových nástrojů věnovali právě 
dětem. Nejen k hudebnímu prove-
dení, ale také k výtvarné spolupráci 
dětského publika. Skladba by měla 
zaznít na festivalu v červnu. Ale 
je dosti pravděpodobné, že ji ješ-
tě před festivalovým provedením 
uslyší žáci některých kojetínských 
a kroměřížských škol. 

Zdenka Vaculovičová, 
předsedkyně 

Umělecké iniciativy Kroměříž 
- pořadatele festivalu Forfest

Ludmila Daňková se svými žáky 
ve Sněmovním sále 

kroměřížského zámku

Gymnázium Kojetín

Ohlédnutí za jubilejní 
Vánoční akademií 2014
Tak jako byl minulý školní rok jubi-
lejním rokem 20. výročí založení 
gymnázia v Kojetíně, tak i naše Vá-
noční akademie 19. prosince 2014 
byla výroční. První vánoční setkání 
se totiž uskutečnilo v roce 1994.
Poslední pracovní den již tradičně 
hodnotíme a oceňujeme výsled-
ky za uplynulé období, bavíme se  
a loučíme před příchodem nového 
roku kalendářního. I tentokrát bylo 
na co se dívat. Komorní sbor Prima 
nota zahájil hudební součást pro-

gramu, zpěvem se dále představilo 
šest tříd v plném počtu a také celý 
sál se rozezpíval při vánoční písni 
Rolničky. Tu jsme si poslechli po-
stupně ve třech jazycích - rusky, 
německy a francouzsky. Kdo chtěl, 
mohl poslední refrén zpívat anglic-
ky i česky.
Z tanečních vystoupení stojí za 
zmínku dva vstupy dvojice Josef 
Haldina a hostující Monika Kolajo-

vá, kteří tančí v klubu sportovního 
tance Swing Kroměříž. Předvedli 
nejen latinskoamerické tance, ale  
i show s názvem Matrix. Vše na 
špičkové úrovni.
Z instrumentálních čísel nelze opo-
menout klavírní vystoupení Anety 
Dostálíkové s Piráty z Karibiku, dále 
duo Petr Kozák a Nicola Dřímalová. 
Od nich jsme slyšeli dvě působi-
vé skladbičky pro klasickou kytaru  
a flétnu. Tak jako v loňském roce si 
dále zazpívaly i letošní maturantky 
- Petra Gorčíková, Kristýna Stratilo-
vá a Lucie Hudcová. Kromě jiného 
jsme slyšeli směs písní Karla Gotta 
a nesměla chybět samozřejmě včel-

Maturantky a MájaJosef Haldina, Monika KolajováPrima nota

Přednáška L. Sherra pro studenty 
ZUŠ Kojetín 

v Muzeu Kroměřížska
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Gymnázium Kojetín
ka Mája. Také Markéta Sklenářová 
v závěru s písní Pri oltári měla velký 
potlesk. Nelze vyjmenovat vše, co 
by si pozornost zasloužilo, ale snad 
ještě můžeme zmínit třeba žonglér-
ské vystoupení Terezy Hermanové 
a cvičení s pejsky Adély Parákové. 
Posledně jmenované číslo mělo 
velký úspěch. Asi podobný jako 
„gymnastická show“ děvčat Andrey 
Ondruškové, Kristýny Vaňharové, 
Eriky Mlčochové a Runy Kobliho-
vé - členek gymnastického oddílu 
TJ Chropyně. Věnují se závodění 
v tzv. „teamgymu“ a my jsme viděli 
ukázku pódiové skladby s akroba-
cií opět na špičkové úrovni. Naše 
informace o akci by nebyla úplná, 
kdyby nebyla řečena dvě jména 
letošních moderátorů, kterými byli 
Lukáš Lejnar a Honza Tabara. Po-
sledně jmenovaný není nováčkem 

Galerie absolventů 
Gymnázia Kojetín
I v únorovém čísle pokračujeme  
s představování absolventů Gym-
názia Kojetín.

Bc. Hana Hásová
s t u d e n t k a , 
produkční

Na gymnázium 
v z p o m í n á m 
moc pozitivně. 
Asi hlavně pro-
to, že vedení, 
učitelé i pan 
školník a paní 

uklízečky dokázali celých osm let 

Televize - 2. ročník

Adéla Paráková  pejskem Tereza Hermanová - žonglování

Petr Kozák a Nikola Dřímalová

a zpěvem celé naše dopolední se-
tkání totiž ukončil.
Součástí akademií bývalo vždy 
divadlo a po dvouleté přestávce 
se podařilo studentům 2. ročníku 
připravit něco, co se nedá přesně 
slovy vyjádřit. Nazvali jsme vystou-
pení Televizní zpravodajství nejen 
ze života školy a šlo o recesní, pa-
rodický, kriticko-dramatický pokus 

o reakci na soudobou praxi v tele-
vizním zpravodajství s vynikajícími 
hereckými výkony a v technicky do-
konalém provedení. Studenti věno-
vali přípravě tohoto svého díla neu-
věřitelné množství energie a času. 
Právě proto by bylo škoda nechat 
si vše jen pro sebe, a tak plánuje-
me předvedení všeho, co si zaslou-
ží, 1. dubna 2015 v podvečerním 
čase na akademii pro veřejnost 
v Sokolovně Kojetín. O přesném 
termínu konání budeme informovat 
a srdečně zveme rodiče i veřejnost.

Miroslav Matějček

Gymnastická show

snášet naše kreativní výstřelky. Ni-
kdo nás přitom zásadně necenzu-
roval, což zpětně oceňuji jako pro-
jev toho, že GKJ má důvěru ve své 
studenty. Mohli jsme díky tomu re-
alizovat studentská divadla, under-
groundový časopis Faux Pas, ve 
kterém jako vystřihovánka vychá-
zely taháky do ČJ a chemie, krátký 
film do soutěže anglického časopi-
su, se kterým jsme vyhráli úžasné 
slovníky (ty nám mimochodem do-
teď nepřišly) a mnoho dalšího.
Při vzpomínce na gymnázium se 
mi živě vybaví třeba výraz třídní-
ho učitele Matějčka, když jsme mu 
v primě jako projev díků věnovali  
k Vánocům Kámasútru. Nebo vý-
raz učitelky Štefkové, když jsme 
se jí na apríla hromadně schovali 

a ona potom nevěděla, kam má jít 
učit.
Gymnáziu bych popřála, aby žáci 
využívali možnosti relativně malé 
školy v malém městě, kde má ka-
ždý více prostoru a může snadněji 
vyniknout ve svém „oboru“. Ať už je 
to stejně jako v případě naší třídy 
kultura nebo jako v případě inte-
lektuálnějších ročníků třeba mate-
matika. Při menším počtu studentů 
máte vyšší šanci vyhrát matema-
tickou olympiádu a reprezentovat 
školu mimo město, můžete se také 
více domáhat pomoci učitelů při 
počítání příkladu. Nebo si alespoň 
nechte doporučit kapitolu v Petáko-
vé.
A rada na závěr? Motivovat žáky, 
aby zvyšovali atraktivitu školy.
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Gymnázium Kojetín
Bc. Michal Trněný

student (před 
několika týd-
ny výzkumník 
v centru do-
pravního vý-
zkumu v Brně)
 
Moje vzpo-
mínka: Kdysi 
dávno ve škole  

o přestávce před hodinou matema-
tiky bylo vidět, že spolužáci si pilně 
opakují, konzultují nejasnosti s dru-
hými a sepisují taháky. Schylovalo 
se k prověrce. Vysvětloval jsem 
spolužačce něco matematického. 
Bylo vidět, že propadá beznaději. 
Napadlo mě utěšit ji. Říkám: „Neboj, 
dáme hlavy dohromady a něco vy-
myslíme. Víc hlav víc ví.“ Hned na 
to z ní vystřelilo: „Víc hlav ví větší 
h…o.“ Tak to bylo jako blesk z čis-
tého nebe! Vůbec jsem to nečekal 
od takové slušné holky.  Okamžitě 
jsme se začali smát. Tehdy mě to 
ani nenapadlo, ale perfektně svou 
větou vystihla situaci. Spontánnost 
nade vše. 
Přeji škole, aby si vyučující se stu-
denty užívali, na co nového spo-
lu přijdou, co nového spolu objeví 
nebo vytvoří. Utíká to rychle a jed-
nou to uteče. 
Dobrá rada? Není radno dávat rady, 
pokud tomu druhému nechcete za-
motat hlavu. Zamotaným hlavám se 
nežije lehce. Všechno se totiž zdá 

být složité a těžké. Mám vyzkouše-
no. Ale přece stojí za zkoušku jedna 
věc. Všímejte si, jaká moudra vás 
budou napadat, když přestanete 
přemýšlet a různé věci stále doko-
la promýšlet. Jestli si toho zaměst-
nanci školy budou všímat, může se 
pak gymnázium pyšnit učiteli, kteří 
nenutí své studenty přemýšlet, ale 
nechávají je myslet. (Přemýšlení 
může uchazečům o studium znít 
těžce jako třeba přežvykování. 
Myšlení je lehké a přirozené jako 
dýchání nebo létání zlaté mušky. 
Jasně, že muška občas naráží. No 
a co? To je život. Ale hlavně že létá. 
Teď už vám asi motám hlavy. Zapo-
meňte na to.) 

Bc. Barbora Kostihová
s t u d e n t k a  
a prodejní po-
radce (Electro 
world)

Na léta svého 
působení na 
gymnáziu vzpo-
mínám velice 
ráda a vždy se 

mi při tom vybaví jeden z mnoha 
veselých zážitků. Vybaví se mi zá-
chvaty smíchu v hudební výchově, 
kdy jsme si mysleli, že pan učitel 
z nás dostane infarkt, vybaví se mi 
spousta krásných zážitků z výletů 
do Francie a Itálie, legendární hláš-
ky pana učitele Růžičky a spousta 

dalších. Kdybych to měla vše vyjme-
novat, nebude mi stačit papír. Celé 
ty krátké čtyři roky pro mě znamena-
ly krásný a bezstarostný život plný 
srandy. 
Studentům přeji, aby si tu dobu strá-
venou na škole užili stejně perfektně 
jako já, aby měli na co vzpomínat, 
a škole přeji jen samé dobré učitele. 

Mgr. Petra Suchánková
HR speciali-
sta (ZETOR 
T R A C T O R s  
a. s.)

Na gymnázi-
um v Kojetíně 
v z p o m í n á m 
hlavně v dob-
rém. Jelikož to 

byly úžasné čtyři roky strávené ve 
skvělém kolektivu. Na vysoké ško-
le už to není nikdy takové jako na 
střední, kde jste spolu se spolužáky 
v tak úzkém kontaktu. A postupem 
času ty nepříjemné vzpomínky vy-
prchají a například stres z maturi-
ty se zdá být zanedbatelný oproti 
tomu, co studenty čeká na vysoké 
škole a v zaměstnání. 
A vzpomínka? Pro mě to je určitě 
vzpomínka na moji první lásku.  
Gymnáziu přeji spoustu nejenom 
spokojených studentů a absolven-
tů, ale i profesorů a učitelů, kteří 
svoji práci dělají s nadšením a s ra-
dostí.

DDM Kojetín - z akcí, které se konaly

Lyžařské zájezdy
V měsíci lednu proběhly lyžařské 
zájezdy do Koutů nad Desnou s vý-
ukou lyžování a snowboardingu. 
Děti i dospělí zdokonalují svou jíz-
du v domácím prostředí Ski areálu 
Kareš.                                       -lba-

Piráti z družiny
Každý týden ve středu navštíví 
naše prostory školní družina při 
ZŠ nám. Míru. Tento měsíc si děti 
hrály na piráty. Soutěžily, kdo uloví 
více mořských živočichů. Na svých 
ostrovech malovaly ryby, tvoři-

ly z barevných papírů  chobotnici, 
hvězdu, želvu a mořského koníka, 
malovaly akvária na papíře. Jejich 
výtvory můžete vidět na chodbách 
DDM Kojetín. Každé dítě si odneslo 
na památku „pirátskou čelenku“ se 
svým jménem.                             

po
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JeDnoDenní výlety 
na hory s výukou lyžování 

a snowboardingu 
 Kouty nad Desnou

Termíny: 7. 2. 2015, 14. 2. 2015  
a 21. 2. 2015

Cena  zájezdu: 330 Kč 
(bez permanentky - zvýhodněná 

cena 150 Kč/den)

pololetky na horách 
Kouty nad Desnou
30. 1. - 1. 2. 2015    

cena: 1.450 Kč 

turnaJ v bowlingu 
 Velká cena DDM

9. 2. 2015 - od 15.30 hodin

koJetínská písnička
- pěvecká soutěž pro děti  

od 5 do 16 let, termín bude upřesněn

DDM Kojetín - připravované akce
„týDenní lyžovačka“ 

Kouty nad Desnou
21. 2. - 27. 2. 2015 

Cena: 3.650 Kč 
(bez permanentky - zvýhodněná 
cena 150 Kč Kč/den, plná penze)

poháDková střeDa 
o smolíčkovi

25. 2. 2015 od 9 do 12 hodin
- pro děti od 3 do 6 let

Dětský karneval 
v kovalovicích

28. 2. 2015 - 13.30 hodin
- zámeček Kovalovice

Jarní příměstský tábor 
2. 3. - 6. 3. 2015
- týden plný her, 
legrace a zábavy 

- pro děti od 1.třídy

čtyřDenní lyžování 
ve Skireálu Kouty 
4. 3. - 7. 3. 2015 

 Bližší informace 
o všech 

připravovaných akcích 
najdete na internetových 

a facebookových stránkách 
DDM Kojetín.

www.kojetin.cz/ddm

výzva
Prosíme účastníky zájmových 

kroužků o uhrazení úplaty  
za 2. pololetí, a to do 27. 2. 2015 

na DDM Kojetín.

Fotodokumentace 
ke všem akcím 
je k dispozici na

http://ddm-kojetin.rajce.idnes.cz/

Městská knihovna MěKS Kojetín informuje...

Leden v knihovně...

V měcíci lednu proběhla beseda   
o pravidlech slušného chování a eti-
ketě s praktickými ukázkami mode-
lových situací s podtitulem Draka je 
lepší pozdravit a byla určena pro 
žáky 2. tříd základních škol.
Žáky 1. tříd základních škol jsme 

lekce 
informační výchovy
Základní žánrové a tématické 

členění knih, základní popis knihy, 
orientace v knihovně 

- praktická cvičení
- pro žáky 2. tříd ZŠ

lekce informační
 výchovy

Katalogy knihovního 
fondu, popis, 

vysvětlení základních pojmů
- pro žáky 4. tříd ZŠ

z poháDky
 Do poháDky

literární pohádková beseda.
- pro oddělení mladších dětí MŠ

v knihovně přivítali s Lekcemi in-
formační výchovy, tentokrát jsme 
ujasnili některé pojmy -  jak vzniká 
kniha, kdo je spisovatel, ilustrátor, 
co je knihovna, uspořádání fondu  
v knihovně oproti pořádku v domácí 
knihovničce, půjčovní doba a kni-
hovní řád. Na závěr proběhla prak-
tická hra na půjčování v knihovně.
Pro žáky 3. tříd základních škol byly 

uspořádány Lekce informační vý-
chovy s vysvětlením pojmů beletrie 
a naučné literatury - praktická cvi-
čení, popis knihy a její části. Všech-
ny získané dovednosti si hned žáci 
vyzkoušeli v praktických cvičeních.
Tak jako každý rok v měsíci lednu, 
tak i letos proběhlo Novoroční se-
tkání dobrovolných knihovníků 
střediska Kojetín.                      -jl-

Z připravovaných akcí:

slovní hrátky 
pro buDoucí literáty

- dětské oddělení Městské 
knihovny vyhlašuje pátrání 

po těchto podezřelých osobách: 
- básník, 

- spisovatel, 
- dokumentarista.

Pokud jste se s činností takto
 podezřelé osoby setkali, 

ohlaste to neprodleně na příslušné 
oddělení! Tímto zahajujeme soutěž 
tvořivého psaní pro naše čtenáře. 

Všechny příspěvky náležitě 
oceníme, připíšeme za ně body

 do celoroční soutěže 
„Dobytí pevnosti Fabulárum“ 

a nejlepší příspěvky zašleme do 
soutěží „Zlaté dítě“ (pro mladší 
děti) a „Skrytá paměť Moravy“ 
(pro děti a mládež od 12 let).

současná společnost
 očima sociologa

- přednáška Jiřiny Šiklové, 
známé a uznávané české 

socioložky, publicistky, 
autorky několika knižních 

bestselerů, nejen 
o její nové knize 

„Vyhoštěná smrt“.
- pro širokou veřejnost

- ve středu 4. března 2015 
v 17.30 hodin, v sále VIC 

(Masarykovo nám. 8)

   
Přehled 

o knižních novinkách
 najdete na adrese:

www.mekskojetin.cz/
mestska-knihovna

http://ddm-kojetin.rajce.idnes.cz/
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Městská knihovna MěKS Kojetín informuje...
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 Troubkách

Jedná se o největší knihovnu stře-
diska, má bezbariérový přístup, 
veřejný internet a je umístěna  

v budově Kulturního domu. Interiér 
je zrekonstruován a vybaven no-
vým funkčním nábytkem, poříze-
ným z dotace MAS Střední Haná 
a Olomouckého kraje (za úspěch  
v soutěži Vesnice olomouckého 
kraje roku 2013)  za spoluúčasti zři-
zovatele - Obce Troubky. V soutěži 
„Vesnice Olomouckého kraje roku 
2013“ získala obec Troubky diplom 
za vzorné vedení knihovny.
Místní knihovna v Troubkách pořá-
dala v minulém roce jedenáct akcí 
- např. čtenářskou soutěž, motivač-
ní lekce pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ, 
spolupracovala na celostátní akci 
„Noc s Andersenem“ v Kojetíně  
a Troubkách, podílela se na soutěži 
Vesnice roku.

Děkujeme zřizovateli - Obci Troub-
ky, který poskytuje knihovně nejen 
finanční prostředky, ale i další vše-
strannou podporu.

zřizovatel: Obec Troubky
knihovnice: Hana Obrtelová
půjčovní doba: pondělí, 
             čtvrtek 15-18 hodin
počet obyvatel: 2.060
stav knihovního fondu: 6.081 
                      (+ cirkulační soubory)
registrovaní čtenáři: 265
z toho děti do 15 let: 92
počet výpůjček: 9.447
počet návštěvníků: 1.678
(údaje k 1. 1.2015)
Další informace najdete na adrese: 

www.troubky.cz

Kam za kulturou
střeDeční DivaDlo žiJe!

aNEB NESEďTE DOMa - POJďTE DO DIVaDLa!

ráDobyDivaDlo klapý
i. bergman: ...Daleká cesta

Na motivy oscarového filmového scénáře
I. Bergmana Lesní jahody...

středa 18. února 2015 v 19 hodin
Sokolovna Kojetín

Předprodej vstupenek na informacích (přízemí)
Vzdělávacího a informačního centra,

Masarykovo náměstí 8, Kojetín telefon: 581 202 202 
mobil: 774 001 403, www.mekskojetin.cz

Městské kulturní středisko Kojetín a Město Kojetín všechny srdečně zvou na
23. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů

DivaDelní koJetín 2015
18. - 22. března 2015, Sokolovna Kojetín
Soutěžní divadelní přehlídka s postupem 

na Celostátní přehlídku činoherního a hudebního divadla 
Divadelní Piknik Volyně 2015

PROGRAM BUDE SESTAVEN Z PŘIHLÁŠENÝCH SOUBORŮ

Výstava kreseb

Jaromír gottvalD
40 let

kresleného humoru
Zlínský výtvarník kresleného humoru představuje 

svou vtipnou tvorbu poprvé v Kojetíně

12. ledna 2015 - 13. března 2015
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Otevřeno: pondělí - pátek: 9 - 11.30 a 12.30 - 17 hodin

sobota a neděle po telefonické dohodě: 774 001 403
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hanácké bál
sobota 7. února 2015, Sokolovna Kojetín

K tanci a poslechu zahrají Hulíňané
(i s prvky disko, bigbít i rock)
a cimbálová muzika Dubina

Vstupenka: 130 Kč s místenkou
110 Kč bez místenky

Předprodej: Informace VIC na Masarykově náměstí
v Kojetíně - telefon: 581 202 202, 774 001 403

ples gymnázia koJetín
pátek 13. února 2015, Sokolovna Kojetín
K tanci a poslechu zahraje kapela Premiér
Vystoupí: hudební seskupení  Arrhythmia
a taneční skupina Krok Hradec Králové

Vstupenka: předprodej - 140 Kč,
s místenkou - 160 Kč, na místě - 150 Kč

Předprodej: Studio zdravého spánku Kojetín

voDění meDvěDa
sobota 14. února 2015, ulice Kojetína

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

Předání ostatkového práva starostou města
u kojetínské radnice

Všechny masky zveme do průvodu!!!
Sraz masek v 9.30 hodin u Sokolovny.

hasičské bál
s pochováváním basy
sobota 14. února 2015, VIC Kojetín

K tanci a poslechu zahraje PC Music F. Nikodýma
Půlnoční pochovávání basy

Dětský karneval
sobota 28. února 2015, Zámeček Kovalovice

Sraz masek od 13.30 hodin
Pro děti je připraven bohatý program soutěží,
do některých se budou moci jako každý rok

zapojit i dospělí.

společenský večírek
sobota 28. února 2015, Zámeček Kovalovice

K tanci a poslechu zahraje Dale Williams
Občerstvení všeho druhu zajištěno.

country bál
sobota 28. února 2015, Sokolovna Kojetín

K tanci a poslechu zahraje kapela Countrio Hodonín
Vystoupení Lucky While a kovbojská show

Vstupenka: 120 Kč s místenkou
100 Kč bez místenky

Předprodej: Informace VIC na Masarykově náměstí
v Kojetíně - telefon: 581 202 202, 774 001 403

Dětský karneval
neděle 8. března 2015, Sokolovna Kojetín

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

taneční vystoupení, slosovatelné vstupenky...

ples ruDých koŇŮ
sobota 14. března 2015, Sokolovna Kojetín
K tanci a poslechu zahraje kapela Krakatit

Vstupné: 79 Kč, s místenkou 99 Kč
Pro všechny v červeném zelená za 15 Kč...

Plesová sezóna 2015

vzDělávací a informační centrum koJetín
 „I“ - INFORMaČNí CENTRUM (informace, prodej zboží a služeb, pronájmy) 

 GaLERIE VIC (výstavnictví)   MUZEUM (expozice muzea) 
Certifikace: A.T.I.C. - třída C a Český systém kvality služeb - 1. stupeň

Masarykovo náměstí 8, 752 01 Kojetín
Tel: 581 202 202, 774 001 403, e-mail: info@meks.kojetin.cz, www.mekskojetin.cz

Provozní doba: pondělí - pátek 9.00 - 11.30 a12.30 - 17.00 hodin
sobota a neděle: po telefonické domluvě

POSKyTOVÁNí INFORMaCí:
- dopravní informace (vlakové i autobusové spojení),
- aktuální adresy úřadů a firem,
- kulturní a společenské akce ve městě a okolí,
- programy kin, divadel, koncertů, festivalů,
- ubytování, stravování, kulturní a sportovní vyžití,
- historie a památky města,
- kulturní památky a přírodní zajímavosti regionu...

PRODEJ ZBOží a SUVENýRů:
- pohlednice,
- knihy, publikace, brožury,
- sběratelské turistické suvenýry - známky, vizitky,
- CD, DVD,
- keramika, šperky,
- turistické mapy, cyklomapy, automapy...

POSKyTOVaNÉ SLUžBy:
- předprodej vstupenek na akce v Kojetíně,
- prodej měsíčníku Kojetínský zpravodaj,
- kopírování, faxování a skenování pro veřejnost,
- laminování a kroužková vazba, přepis textu,
- výlep plakátů v Kojetíně,
- pronájem sálu, bistra, klubovny, učebny a nádvoří,
- průvodcovské služby,
- internet pro veřejnost, wifi v budově zdarma
- NOVĚ BaREVNý TISK!

GaLERIE VIC KOJETíN:
- výstavy umělecké i historické...

EXPOZICE MUZEa KOJETíN:
- stálá roční expozice ZTRACENÁ TVÁŘ HANÉ
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Z kulturních akcí
Středeční divadlo
Zakázané uvolnění
Veverská Bítýška je malebné městeč-
ko nedaleko Brna v blízkosti Brňenské 
přehrady a hradu Veveří. Ač tato ne-
velká destinace čítá do tří tisíc oby-
vatel, má i svůj úspěšný, amaterský, 
divadelní soubor s názvem Divadlo 
Prkno Veverská Bítýška. Protagonisté 
tohoto souboru k nám do Kojetína při-
jeli ve středu 21. ledna 2015 s komedií 
současného autora Petra Kolečka Za-
kázané uvolnění, která byla nedávno 
dokonce zfilmována a uvedena do 
kin. Pro Divadlo Prkno se ujal režie 
Víťa Jakubec.
Inscenace tří herců, v tomto případě 
hereček, se vydařila skvěle. Celou 
hru provázely vtipné dialogy, situační 
humor i nečekané zvraty. Hořká ko-
medie tak trochu o hokeji, ale spíše 
o životě, nevěře a nesplněných snech, 

zaujala určitě nejen fanoušky ledního 
sportu. Zprvu jednoduchá linie děje, 
kdy se svědkyně ženicha ocitne spo-
lu s nevěstou ve sportovní hospodě, 
kterou vede majitelka otrávená živo-
tem, dostává záhy nečekaný spád 
a náboj. Naivní nevěsta, životem ošle-
haná svědkyně a z mužů zklamaná 
barmanka, nám vyjevují své příběhy 
a postupně pro sebe nacházejí, i přes 
veškeré peripetie, pochopení. Hrdinky 
příběhu posilněny alkoholem pak na 
sebe prozradí i to, co mělo být raději 
utajeno, nebo zapomenuto. Hra Zaká-
zané uvolnění je tak trochu sondou do 
duší dnešních žen, které si prošly růz-
nými vývojovými fázemi ve vztazích 
s muži. Všechny tři postavy byly vý-
borně herecky ztvárněny a celkový 
dojem z představení podtrhla i jedno-
duchá, leč zajímavá scéna. O atrak-
tivnosti představení svědčila i vysoká 
návštěvnost diváků z Kojetína a okolí. 

Doufáme, že představení se všem 
zúčastněným líbilo a všechny zveme 
na poslední představení v rámci diva-
delních střed, které si určitě nenechte 
ujít. Do Kojetína opět po roce přijede 
Rádobydivadlo Klapý (Západní Če-
chy) s inscenací na motivy oscaro-
vého filmového scénáře I. Bergmana 
Lesní jahody s názvem Daleká cesta. 
Nezapomeňte přijít ve středu 18. úno-
ra 2015 v 19 hodin do sálu Sokolovny 
Kojetín.                                       -miza-

Jaromír Gottvald
Kreslený humor
V současné době je v galerii Vzdě-
lávacího a informačního centra ote-
vřena výstava s názvem Jaromír 
Gottvald - Kreslený humor. Zlínský 
autor výstavy Jaromír Gottvald se 
věnuje tomuto zájmu již čtyřicet 
let. První svou kresbu publikoval již  
v roce 1973, od té doby má na kon-
tě přes dva tisíce pětset kreseb. Ja-
romír Gottvald se vyučil televizním 
mechanikem, pracoval jako kame-
raman a zvukař. V současné době 
je v důchodu a věnuje se naplno 
malování. Sám o sobě tvrdí, že 

není vůbec veselý člověk, ale snaží 
se svými obrázky satiricky reflekto-
vat dobu i společnost ve které žije. 
Na paškál si bere naši politickou 
situaci, církevní restituce, absurditu 
některých novodobých zákonů, po-
revoluční marasmus, zdravotnický 
i policejní sektor a především všeo-
becnou lidskou hloupost.
Kresby Jaromíra Gottvalda jsou 
trefné, vtipné, ale zároveň nás nutí 
se zamyslet nad některými parado-
xy dnešního světa. Součástí expo-
zice jsou i novoročenky, z nichž ně-
které vytvářel autor na objednávku 
například pro TV Zlín, či TV Nova. 
Určitě si nenechte uniknout mož-

nost zhlédnout tuto vtipnou výstavu 
a přijďte se zasmát do galerie VIC, 
na Masarykově náměstí. Expozice 
potrvá do pátku 13. března 2015.

  -miza-

Městské kulturní středisko Kojetín, příspěvková organizace
přijme do pracovního poměru

informačního pracovníka
na „informace“ v budově Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo nám. 8, Kojetín

Požadavky:
- středoškolské vzdělání,

- pokročilá znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Power Point, Photoshop aj.),
- aktivní angličtina nebo němčina,

- dobrá znalost místopisu a historie Kojetína a okolí,
- řidičský průkaz skupiny „B“.

Žádosti a přiložený životopis zašlete na: Městské kulturní středisko Kojetín,
nám. Republiky 1033, 752 01 Kojetín - k rukám ředitelky Hany Svačinové

do 13. února 2015. Nástup možný od 1. března 2015.
Bližší informace na tel. čísle: 581 76 20 46, 774 001 405
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Nabídka služeb
Centra sociálních
služeb Kojetín
Vážení čtenáři Kojetínského zpra-
vodaje, dovolujeme si vám na tom-
to místě prezentovat nabídku námi 
poskytovaných sociálních služeb, 
kterých můžete využít v případě za-
jištění péče o sebe, vaše blízké či 
rodinné příslušníky.

KDO JSME?

Centrum sociálních služeb Kojetín, 
příspěvková organizace, byla zří-
zena Městem Kojetín k 1. 1. 2008. 
Hlavním účelem, k němuž byla 
organizace zřízena je poskytová-
ní sociálních služeb v souladu se 
zákonem č. 108/2006 Sb., o soci-
álních službách, ve znění pozděj-
ších předpisů. Rozsah poskytova-
ných služeb je vymezen vyhláškou 
MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení záko-
na o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů. Centrum soci-
álních služeb Kojetín, p. o. poskytu-
je dle zákona 108/2006 Sb. v plat-
ném znění Sociální poradenství 
(základní soc. poradenství) - § 37 
a Pečovatelskou službu - § 40.

V RÁMCI PEČOVaTELSKÉ  
SLUžBy VÁM NaŠE ORGaNI-
ZaCE NaBíZí TyTO ZÁKLaDNí 
SLUžBy:

* Pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu:
- pomoc a podpora při podávání jíd-
la a pití,
- pomoc při oblékání a svlékání 
včetně speciálních pomůcek, 
- pomoc při prostorové orientaci, 
samostatném pohybu ve vnitřním 
prostoru,
- pomoc při přesunu na lůžko nebo 
vozík.
* Pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu:
- pomoc při úkonech osobní hygi-
eny v domácnosti uživatele (ranní 
hygiena, hygiena na lůžku, koupání 
- sprchování),
- pomoc při úkonech osobní hygie-
ny v místnosti k tomu určené a vy-

bavené (koupání - sprchování),
- pomoc při základní péči o vlasy 
a nehty v domácnosti uživatele,
- pomoc při základní péči o vlasy 
a nehty v místnosti k tomu určené  
a vybavené,
- pomoc při použití WC v domác-
nosti uživatele,
- pomoc při použití WC v prosto-
rách organizace.
* Poskytnutí stravy nebo pomoc 
při zajištění stravy:
- dovoz nebo donáška jídla (včetně 
kopie jídelníčku),
- pomoc při přípravě jídla a pití,
- příprava a podání jídla a pití (tato 
základní činnost je zajišťována jen 
v rozsahu úkonů podle vyhlášky 
MPSV ČR č. 505/2006 Sb. § 6 odst. 
1 písm. c), bod 3 a 4).
* Pomoc při zajištění chodu do-
mácnosti:
- běžný úklid a údržba domácnosti
pomoc při zajištění velkého úklidu 
domácnosti (např. sezónního úkli-
du, úklidu po malování, mytí oken),
- donáška vody,
- topení v kamnech včetně donášky 
a přípravy topiva, údržba topných 
zařízení,
- velký nákup (např. týdenní nákup, 
nákup ošacení, nezbytného vyba-
vení domácnosti),
- běžné nákupy a pochůzky,
- praní a žehlení ložního prádla 
popř. jeho drobné opravy (v prádel-
nách na DPS),
- praní a žehlení osobního prádla 
popř. jeho drobné opravy (v prádel-
nách na DPS).
* Zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím:
- doprovázení dospělých (do insti-
tucí poskytujících veřejné služby, 
k lékaři…) a zpět.

Organizace dále poskytuje tzv. 
nadstandartní služby/fakultativní 
služby, se kterými se můžete blíže 
seznámit prostřednictvím našich in-
formačních letáků či na webových 
stránkách organizace.

PRO KOHO JSOU SLUžBy UR-
ČENy?

Pečovatelskou službu organiza-
ce poskytuje jako terénní nebo 
ambulantní službu osobám, kte-
ré mají sníženou soběstačnost  

z důvodu věku, chronického one-
mocnění nebo tělesného postižení. 
Centrum sociálních služeb Kojetín 
nabízí pečovatelskou službu těm 
občanům města Kojetín a míst-
ních částí Kovalovice a Popův-
ky, kteří nejsou schopni sami nebo  
s pomocí rodiny zvládat domácnost 
a běžné denní sebeobslužné úkony.

KDO TVOŘí CíLOVOU SKUPINU?

Cílovou skupinu tvoří: 
- senioři,
- osoby s chronickým onemocně-
ním,
- osoby s tělesným postižením.

Věková struktura: 
- dospělí (27 - 64 let),
- mladší senioři (65 - 80 let),
- starší senioři (nad 80 let).

DOSTUPNOST SLUžBy:

Terénní pečovatelská služba je 
poskytována v pracovní dny od 
7.00 do 15.30, dále v době od 17.00 
do 19.00 hodin. V případě potřeby 
jsou základní činnosti terénní formy 
soc. služby poskytovány i v sobo-
tu, neděli a státní svátek v době od 
7.00 do 13.00 hodin.

ambulantní pečovatelská služba 
je poskytována v pracovní dny od 
8.00 do 15.00 hodin.

V případě jakýchkoliv dotazů, ne-
jasností, požadavků či potřeb nás 
neváhejte kontaktovat telefonicky, 
případně osobně.

Kontakty:
Ředitelka CSS Kojetín:
tel.: 581 761 484
email: reditelka@css.kojetin.cz
Sociální pracovnice:
tel.: 581 762 282, 775 753 342
email: soc.prac@css.kojetin.cz

Kontaktní dny pro veřejnost
Po: 8:00 - 11:00 a 14:00 - 17:00
St:  8:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00
Pá: 8:00 - 11:00

Více informací o naší činnosti a po-
skytovaných službách najdete na 
webových stránkách
www.kojetin.cz/css.

Centrum sociálních služeb informuje
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Centrum sociálních služeb informuje
Filmové odpoledne 
s historií

Po delší přestávce způsobené vá-
nočními svátky a dny pracovního 
volna jsme se s našimi seniory opět 
setkali při jedné z připravených vol-
nočasových aktivit. Tentokrát jsme 
zvolili téma historické. Pohled do mi-
nulosti, ve které vznikaly velkolepé 
stavby, nad jejichž velikostí se i dnes 
tají dech. Díky promítanému doku-
mentu jsme se mohli dovědět více 

např. o pyramidách v Gíze, o majáku 
v Alexandrii na ostrově Faros, o chrá-
mu Artemidi vybudovaném v Efesu, 
či o visutých zahradách v Babylonu, 
které nechal vybudovat Nebukad-
nesar II. pro svou manželku Amytis, 
aby jí ulevil v jejím stesku po domově 
v Íránu. Tyto zmiňované stavby patří 
mezi sedm divů starověkého světa 
po staletí a časové odstupy desítek  
a stovek let jim nijak neubraly na je-
jich výjimečnosti. Filmové odpoledne 
se účastníkům líbilo a těšíme se, že 
se v letošním roce s našimi seniory 

setkáme při podobně zajímavém 
promítaném dokumentu. 

A. H.

            DůM SVaTÉHO JOSEFa - CENTRUM DENNíCH SLUžEB PRO SENIORy

PROGRaM Na MĚSíC ÚNOR 2015 
PRO VŠECHNy SENIORy KOJETíNa a OKOLí

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

Charita Kojetín
Charita Kojetín děkuje 
a informuje o Tříkrálo-
vé sbírce 2015 
Stejně jako v předchozích letech se 
i letos uskutečnila celostátní Tříkrá-
lová sbírka, jejímž organizátorem 
je Charita Česká republika. V Ko-
jetíně a okolních obcích tuto sbírku 
každoročně realizuje Charita Ko-
jetín. V sobotu 10. ledna 2015 vyšlo  
v této naší oblasti celkem 31 skupi-
nek koledníků, z toho v samotném 
městě Kojetín čtrnáct, jedna skupin-
ka koledovala v Popůvkách. 

Podle jednotlivých obcí byl výsle-
dek následující:
Kojetín 48.252 Kč
Křenovice 10.598 Kč
Měrovice nad Hanou 4.418 Kč
Uhřičice 10.424 Kč
Polkovice 10.055 Kč
Lobodice 11.461 Kč
Stříbrnice 4.510 Kč
Do částky v Kojetíně je započítán vý-
sledek v Popůvkách, což je 2.134 Kč.
Díky vaší štědrosti se v kasičkách 
sešlo celkem 99.718 Kč.
Podle pevně stanoveného klíče se 
vybrané peníze rozdělí na huma-
nitární projekty v zahraničí a 58 % 

z této částky zůstává pro potřeby 
Charity Kojetín.
Jak s vrácenou částkou naložíme,  
se dozvíte ke konci roku. 
Všem vedoucím skupinek i dětským 
koledníkům patří velké poděková-
ní za jejich pomoc, bez které by se 
samotná sbírka nemohla uskutečnit.  
Děkujeme také vám všem, kteří jste 
otevřeli dveře koledníkům a přispě-
li jakýmkoliv finančním obnosem  
do našich pokladniček. Děkujeme 
za to, že vnímáte potřeby jiných lidí 
kolem sebe.

Helena Gračková
ředitelka Charity Kojetín  

2. 2. a 23. 2. 2015 (pondělí)
od 10 hodin
pletení  

z papírového proutí 
Pro všechny seniory Kojetínska 

(materiál + prov. náklady 20 Kč/hod)
Pro velký úspěch výrobků  

z pleteného papírového proutí 
v loňském roce zařazujeme  

na přání kurz pletení z papíru.

9. 2. a 16. 2. 2015 (pondělí)
od 10 hodin

stromečky štěstí
Stromeček štěstí je symbolem 

lásky a pozornosti. 
Můžete ho darovat svým 

blízkým i přátelům.
Na výrobu si přineste drobné 

korálky, ev. úzké kleště (štípačky).

středa 25. 2. 2015 
od 10 hodin

kurz 
záklaDní péče o pleŤ

Posezení s vizážistkou, 
která vám ukáže: jak správně 
odličovat a čistit pleť, peeling, 

denní a noční péči, masky a séra. 
Dozvíte se praktické rady, jaké 

přípravky jsou vhodné 
pro váš typ pleti. Včetně praktické 

ukázky a nácviku.
Přineste si na ukázku vlastní  

kosmetiku péče o pleť a zrcátka.
Vstupné 50 Kč.

čtvrtek 26. 2. 2015 od 9 hodin
mše svatá 

za Charitu Kojetín, její pracovníky, 
uživatele i dobrodince. 

Zveme všechny na 
zDravotní cvičení

každé úterý a pátek 
od 9 do 10 hodin 

v tělocvičně v Domě sv. Josefa. 
Cena za jednu lekci je 20 Kč.
Možnost i cvičení na rotopedu  
a masáži na masážním křesle. 

V případě zájmu je možná 
 doprava charitním automobilem

po předchozí telefonické domluvě 
na tel. čísle: 581 762 160

nebo na: 720 126 475

pŮJčovna
 zDravoptních 

pomŮcek 
- krátkodobě i dlohodobé zapůjčení 

kompenzačních pomůcek 



02/15 Kojetínský zpravodaj

23

Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov 
„Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě,

je výrok Hospodinův.“ Jeremiáš 1,8

POZVÁNKa Na SLaVNOSTNí SETKÁNí 
U PŘíLEžITOSTI KONCE DOBy VÁNOČNí  a POČÁTKU DOBy „POSTNí“

1. 2. 2015 (neděle)
Hromnice: Uvedení do chrámu

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

8. 2. 2015 (neděle)
Hromnice: Uvedení do chrámu

BOHOSLUžBy
od 8.15 hodin v Polkovicích (Obřadní síň OÚ)

Církev Československá husitská

18. 2. 2015 (Popeleční středa)
POSTNí POBOžNOST 

S MODLITBy a ZPĚVy Z TaIZÉ
od 18.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

22. 2. 2015 (1. postní neděle)
 invocavit

BOHOSLUžBa
od 10.00 hodin v Husově sboru 

(modlitebně)

„Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“  Lukáš 19,10

Srdečně zveme k návštěvě na-
šich setkávání: 

Pondělí - úterý: Duchovní péče 
o děti a mládež; výuka husitského 
náboženství a duchovní výchovy  
- ve škole, na faře a v Klubovně 
Modlitebny. 
Středa: Klub dětí a mládeže „Dobrá 
zpráva“ v Klubovně Modlitebny.
Středa: Modlitby a zpěvy z Taizé 
v Husově sboru.
Čtvrtek: Biblická hodina s besedou 
na faře v kanceláři. 
Neděle: Bohoslužby ve sboru.
 
Připravujeme: 
Jednou za měsíc v pátek* chceme 
pořádat zvláštní setkání k promítá-
ní biblicko-historických filmů s křes-
ťanskou tématikou. Jednou za mě-
síc v sobotu* bychom se scházeli 
k přednášce z křesťanské mystiky 
a duchovní vědy. *Podrobnosti již 
brzy na našich webových strán-
kách.

Oznámení: 
Farní úřad CČSH v Kojetíně (Huso-

va 796, kancelář v přízemí) je k dis-
pozici členům i veřejnosti od pondě-
lí do středy od 9 do 15 hodin. Jinak 
dle dohody. Volejte laskavě na tel. 
č. 777 706 511. 

V době konání obřadů a setkání:

- jsou prostory Husova sboru 
(synagogy) plně otevřeny 
veřejnosti. Pokud máte zájem 
o prohlídku sboru s výkladem, 
kontaktujte předem farní úřad či 
VIC Kojetín. Podrobnější informace 
a aktuální data setkání i mnoho 
dalšího najdete na našich webových 
stránkách: 
http://ccshkojetin.wz.cz/ nebo 
http://www.ccshkojetin.ic.cz/.

Mistr Jan Hus 
(1371-1415)
Jubilejní rok Mistra Jana Husa, 
600. výročí od jeho statečné 
mučednické smrti v Kostnici 
(1415-2015)

V roce 2014 jsme si připomně-
li 600. výročí prvního vysluhování 
svátosti Poslední večeře Páně pod 
způsobou chleba i vína (podobojí) 

a zahájení pro Čechy, Moravany  
a jejich dějiny, tak významného 
a zároveň osudového církevního 
koncilu v Kostnici (5. listopadu 1414 
- 22. dubna 1418). 
V roce 2015 uplyne 600 let od smrti 
jedné z největších osobností na-
šich národních dějin, Mistra Jana 
Husa, jehož spisy byly v roce 2007 
zařazeny do registru Paměti svě-
ta UNESCO, čímž i tato instituce 
dala najevo, že se Husovo dílo 
stalo nedílnou součástí světového 
kulturního dědictví. A konečně dne 
6.7.2015 vzpomeneme 600. výročí 
upálení mistra Jeronýma Pražské-
ho.
Šest století je dlouhá doba a 600. 
výročí je významné jubileum, kte-
rého se zanedlouho dočkáme. Dny 
kolem státního svátku 6. července 
2015 se stanou obdobím vzpomín-
kových a dalších akcí spojených se 
jménem českého reformátora, ale  
i jedinečnou příležitostí k důraz-
nému připomenutí trnité a klikaté 
cesty vítězné reformace české,  
u jejíhož zrodu Jan Hus stál.
Oficiální stránky Husovských slav-
nostní: http://www.hus2015.cz/

Jiří Pleva
kazatel
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Církevní, územní a pastorační změny na Kojetínsku
Už delší dobu se mluvilo na Arcibis-
kupství olomouckém o scelení po-
litických a církevních okrsků. Tato 
věc se týkala i duchovní správy na 
Kojetínsku. Jedná se o obec Kova-
lovice (asi 160 obyvatel) a Stříbrni-
ce (asi 250 obyvatel). 
Do okresu Přerov spadá místní část 
Kojetína - Kovalovice a obec Stříbr-
nice. Tyto obce však církevně ne-
patřily do děkanátu Přerov, ale byly 
součásti jiných děkanátů. Kovalovi-
ce patřily do farnosti Hradisko, které 
patří do děkanátu Kroměříž. Obec 
Stříbrnice patřila do farnosti Vrcho-
slavice, které patří do děkanátu 
Prostějov.

Došlo tedy k rozhodnutí arcibiskupa 
olomouckého Mons. Jana Graub-
nera o rozdělení církevní právnic-
ké osoby v souladu se zákoníkem  
a kanonickým právem ke dni  
1. ledna 2015 a byla vyčleněna 
místní část Kovalovice u Kojetína 
z veřejné církevní právnické osoby 
Římskokatolické farnosti Hradisko  
u Kroměříže a zároveň začleněna 
do veřejné církevní právnické oso-
by Římskokatolická farnost Kojetín. 
Totéž se týká i druhé obce Stříbrni-
ce, která ke dni 1. ledna 2015 byla 
vyčleněna z veřejné církevní práv-
nické osoby Římskokatolická far-
nost Vrchoslavice a zároveň začle-
něna do veřejné církevní právnické 
osoby Římskokatolická farnost Mě-
rovice nad Hanou.   
Co tato změna přináší? 
Farníci věřící/občané těchto obcí 
Stříbrnice a Kovalovice se musí od 
1. 1. 2015 na základě nového za-
členění vždy již obracet se svými 
žádostmi na duchovní správu do 
Kojetína (Obec Měrovice n. H. je 
administrována z Kojetína)! Tato 
změna se týká především vybavení 

Kovalovice
- kaple sv. Františka Serafinského 

Stříbrnice - hřbitovní kaple

žádosti o křest dětí, uzavírání cír-
kevního manželství, žádosti vyříze-
ní pohřbů při úmrtí, ale také konání 
pobožností či mši sv. v místních 
obecních kaplích. Tyto žádosti je 
nutné vždy projednat s duchovním 
správcem z Kojetína na adrese: Ko-
menského nám. 48, 752 01 Kojetín, 
nebo tel. 733 742 016. 
Do kojetínské duchovní správy tak 
již patří město Kojetín, obce Polko-
vice, Uhřičice, Popůvky, Kovalovice 
u Kojetína, Měrovice nad Hanou, 
Stříbrnice a Křenovice u Kojetína.

 P. Pavel Ryšavý 
farář v Kojetíně

TJ Sokol Kojetín - odbor Sportu pro všechny

27. 6. - 4. 7. 2015
Tábor Rodiče a děti IV.
pro děti ve věku 3 - 9 let

Cena: 3.200 Kč
Přihlášky: 

Lenka Urbánková, 
telefon: 777 030 811, e-mail: 

lenicka.nemeckova@centrum.cz

4. 7. - 12. 7. 2015
Tábornická škola dorostu

pro účastníky ve věku 15 - 19 let
 Cena: 2.000 Kč

Přihlášky: Bronislav Bobiš
telefon: 777 116 443

e-mail: bobisb@seznam.cz

12. 7. - 25. 7. 2015
Tábor žactva

pro děti ve věku 10 - 14 let
Cena: 2.600 Kč

Přihlášky: Miroslav Tvrdý
telefon: 777 116 239,

miroslav.tvrdy@ptacekps.cz

PRÁZDNINy POD STaNEM VE VRÁžNÉM V ROCE 2015
Pořadatel: TJ Sokol Kojetín - odbor Sport pro všechny 

Spolupráce: lektoři CPP ČASPV
25. 7. - 1. 8. 2015

Tábor Rodiče a děti I.
pro děti ve věku 2 - 7 let

Cena: 3.200 Kč
Přihlášky: 

Ivana Stavinohová
telefon: 606 415 262

1. 8. - 8. 8. 2015
Tábor Rodiče a děti II.

pro děti ve věku 8 - 12 let
Cena: 3.100 Kč (3.200 Kč)

Přihlášky: 
Zuzana Veselá, 

tel.: 608 505 280,
nebo na www.vrazne.net

8. 8. - 15. 8. 2015
Rodinné hry 

- táborová základna 
pronajata

Informace a přihlášky:
www.rodinnehry.wz.cz 

15. 8. - 22. 8. 2015
 Tábor Rodiče a děti III. 

- táborová základna pronajata 
Informace a přihlášky: Petr Musil

telefon: 731 558 566

MIMOŘÁDNÁ NaBíDKa: 
Cvičitelům, kteří mají zájem získat 

zkušenosti ve vedení táborů
nabízíme možnost stáží
na jednotlivých bězích.

DaLŠí aKCE VE VRÁžNÉM:

24. 6. - 27. 6. 2015
Stavění tábora

22. 8. - 23. 8. 2015
Bourání tábora

Informace: Broněk Bobiš
telefon: 777 116 443.

Podrobné informace získáte 
od vedoucích jednotlivých 

turnusů
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Ze sportu
Sokol Kojetín - oddíl 
volejbalu informuje  
o hraných soutěžích
Na stránkách Kojetínského zpra-
vodaje vám přinášíme výsledky   
z  3. a 4. kola Jihomoravského po-
háru 7. tříd 2014/15 ve volejba-
le. V soutěži startuje 27 družstev  
z různých krajů Moravy, hraje se 
turnajovým způsobem, družstva 
jsou rozdělena do čtyřčlenných sku-
pin, ve kterých mezi sebou odehrají 
utkání a vítězové skupin postupují  
o skupinu výše a poslední ve skupině 
sestoupí o skupinu níže. Do celko-
vé tabulky se jim započítávají body 
ze skupiny plus bonusové body za 
hranou skupinu. Některá družstva 
v této soutěži jsou složena pouze  
z dívčích družstev, některá jsou 
pouze chlapecká a v některých hrají 
chlapci společně s dívkami. 
Uvádíme pouze pořadí do 10. místa.
Z dalších soutěží uvádíme star-
ší žáky. Ti hráli v sobotu 24. ledna 
2015 na turnaji v Soběšidcích u Ha-
vířova, kde porazili dvakrát domácí 
Havířov 2:0 a Frenštát pod Radhoš-
těm dvakrát 2:0, čímž postoupili do  
3. skupiny Krajského přeboru Mo-
ravskoslezského kraje.

Za oddíl volejbalu 
Zdeněk Novák

Výsledky 3. kola JM - poháru 7. tříd hraného 21. prosince 2014
Tabulka:

1. Sokol Kojetín 3 3 0 6:1 (160:85) 8 b.
2. TJ Sokol Brno I 3 2 1 5:2 (148:129) 7 b.
3. VK Znojmo-Přímětice C1 3 1 2 2:4 (110:138) 3 b.
4. VS Drásov 3 0 3 0:6 (84:150) 0 b.

Zápasy:
VK Znojmo-Přímětice C1 - TJ Sokol Brno I 0:2 (36:50)
Sokol Kojetín - VS Drásov 2:0 (50:13)
TJ Sokol Brno I - S Drásov 2:0 (50:33)
VK Znojmo - Přímětice C1 - Sokol Kojetín 0:2 (24:50)
Sokol Kojetín - TJ Sokol Brno I 2:1 (60:48)
VS Drásov - VK Znojmo-Přímětice C1 0:2 (38:50)

Výsledky 4. kola JM - poháru 7. tříd hraného 18. ledna 2015 
Tabulka:

1. VK THYSSEN Letovice 3 3 0 6:0 (151:122) 9 b.
2. Sokol Kojetín 3 2 1 4:3 (151:132) 5 b.
3. VK Znojmo-Přímětice C1 3 1 2 2:4 (126:150) 3 b.
4. VS Drásov 3 0 3 1:6 (137:161) 1 b.

Zápasy:
VK THYSSEN Letovice - TJ Sokol Brno I 2:0 (50:37)
VK Znojmo-Přímětice C1 - Sokol Kojetín 0:2 (31:50)
TJ Sokol Brno I - Sokol Kojetín 1:2 (51:58)
VK THYSSEN Letovice - VK Znojmo-Přímětice C1 2:0 (51:42)
VK Znojmo-Přímětice C1 - TJ Sokol Brno I 2:0 (53:49)
Sokol Kojetín - VK THySSEN Letovice 0:2 (43:50)

Celkové pořadí JM - poháru 7. tříd po 4. kole (chlapci + mix)

pořadí družstvo celkem
bodů

kola
1. 2. 3. 4.

1. Sokol Kojetín 114 28 28 30 28
2. VK THYSSEN Letovice 103 26 24 23 30
3. VK Znojmo-Přímětice C1 102 24 26 26 26
4. VS Drásov 98 21 30 24 23
5. TJ Sokol Brno I 97 22 23 28 24
6. Volejbal DDM Vyškov 72 15 18 19 20
7. ZŠ Milénova 68 18 16 15 19
8. ZŠ Boskovice 62 14 15 17 16
9. SVČ Pohořelice 51 9 14 14 14

10. Lokomotiva Břeclav A 41 8 10 11 12

Inzerce
Přijímám objednávky na

KUŘATA NOSNÝCH HYBRIDŮ:
Bowans brown (hnědá) a Dekalb white (bílá)

      1 denní kuře   30 Kč
      10-16 týdenní  90 až 140 Kč

Dále přijímám objednávky na vodní drůbež:  
husy landéské (šedé), husy bílé, kachny pekingské. 

Drůbež je odchovávána v domácím odchovu, 
proto je množství omezené. 

Dotazy, objednávky, ceny a termíny dodání 

na tel. čísle 603 316 608 
nebo kuratapopuvky@seznam.cz

Odběr: Popůvky u Kojetína
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Pozvánky na akce v okolí

sokol křenovice 
vás srdečně zve na

vodění medvěda
sobota 14. února 2015 od 14 hodin

Šibřinky
sobota 14. února 2015 od 20 hodin

- hraje skupina z.o.n.a.
- vstupné 60 kč, masky zdarma

dětský karneval
neděle 15. února 2015 od 14 hodin

 - vstupné 60 kč, děti zdarma

Pochovávání basy
úterý 17. února 2015 od 20 hodin

- vstupné 60 kč

na vaŠi účast 
se těŠí Pořadatelé!

TJ Sokol Kovalovice
srdečně zve na

  DĚTSKÝ KARNEVAL 
v sobotu 28. února 2015 od 14 hodin

- sraz masek ve 13.30 hodin

 SPORTOVNÍ VEČÍREK 
v sobotu  28. února 2015 od 20 hodin

na zámku v Kovalovicích
- hraje: Dale B.Williams, 

bohatá tombola
- zvěřinový guláš

Srdečně zvou sportovci!

ZO ČSCH Kojetín pořádá

ve dnech 21. - 22. února 2015

v chovatelském areálu na Podvalí

již tradiční
PRODEJNÍ VÝSTAVU DROBNéHO 

ZVÍŘECTVA,

která bude otevřena 
v sobotu 21. února od 7 - 16 hodin 

a v neděli 22. února od 7 - 11 hodin.

Občerstvení zajištěno!
Tímto vás všechny srdečně zvou a na vaši 

návštěvu se těší chovatelé Kojetína a okolí!

Honební společenstvo Morava Kojetín 
oznamuje 

konání valné hromady
která se uskuteční

v sobotu 28. února 2015 ve 13 hodin
na Střelnici v Kojetíně

Tímto zve členy honebního společenstva.
Občerstvení zajištěno!

Pionýrská skupina Kojetín pořádá
letní tábor 

v raJnochovicích
od 6. do 18. července 2015

Přihlášky koncem února.
Více informací 

v dalším čísle Kojetínského zpravodaje.
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AUTODÍLNA OTAKAR PAVLÍK
nám. Dr. E. Beneše 2,  Kojetín, Telefon: 602 542 585

  PRODEJ AUTOBATERIÍ VARTA 
 OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL 

 OPRAVY STARTéRŮ A ALTERNÁTORŮ 
 PŘÍPRAVA NA STK 

Inzerce

seDlářství
libor krčmař

 výroba opasků, vodítek a obojků 
 opravy  výroba na zakázku 

Zhotovím vše
podle přání zákazníka!

Telefon: 737 563 686
e-mail: Country3@seznam.cz



Blahopřejeme!

V sobotu 24. ledna 2015 byly slavnostně přivítány 
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Kojetínský zpravodaj, měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku Města Kojetín, vychází v nákladu 750 výtisků.
Adresa vydavatele i redakce: Městské kulturní středisko Kojetín, příspěvková organizace, nám. Republiky 1033, PSČ 752 01. 
IČ: 00368903. Telefon: 581762046, 774001405, e-mail: zastupce@meks.kojetin.cz Odpovědný redaktor: Bc. Hana Svačinová. Redakč-
ní rada: Bc. Alena Židlíková, Mgr. Olga Odehnalová, PhDr. František  Řezáč, Ing. Jiří Šírek, Bc. Milan Zahradník. Vychází vždy 1. týden  
v měsíci. Cena: 10 Kč. Povoleno Ministerstvem kultury pod reg. č. E 12649/2000. Grafická úprava a sazba: MěKS Kojetín, tisk: Petr Brázda 
- vydavatelství Břeclav. Za podepsané články i zkratkou si zodpovídají autoři sami, uvedené názory nemusí být totožné s názory redakce. 

Vítání občánků

Foto: J. Večeřová
David Kopřiva Dominika Kozárková Filip Dvořák

Vzpomínky

Lukáš Mazur

Blahopřání

Dne 6. února 2015 oslaví 70. narozeniny 
naše drahá maminka, manželka, babička a prababička

paní Milada Korzerová
Všichni přejeme hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a božího požehnání. 
Dále ať Tě doprovází dobrá nálada a životní optimismus jako doposud. 

Děkujeme za všechno manžel Norbert a dcera Milada s rodinou

Dne 21. února 2015 vzpomeneme 15. výročí úmrtí

pana Josefa Basela
Vzpomíná dcera Jarmila a vnučka s rodinou

55 let spolu - to je něco! Za tu dobu změnilo se kdeco...
Ale na Vaší lásce nic, přejeme Vám těch let ještě víc! 

V lednu 2015 tomu bylo 55 let, co se vydali na společnou cestu životem

Marie a antonín Opavští z Kojetína
Hodně štěstí a dalších spokojených let přejí dcery Jiřina a Miluše s rodinami

Dne 16. ledna 2015 oslavila 88. narozeniny 
naše maminka, babička a prababička 

paní Jiřinka Mrtvá
Hodně zdraví, pohody a  stále veselou mysl, Ti milá maminko, přejí dcery s rodinami

Dne 10. února 2015 oslaví životní jubileum 50 let

Zdeňka Němečková z Popůvek
Do dalších let Ti přejeme všechno jen to nejlepší, hlavně zdraví a štěstí.

Rodiče, sourozenci, děti a vnoučátka
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