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Divadelní Kojetín 2015
V polovině měsíce března se Kojetín opět zařadí mezi
osmnáct měst, které jsou pořadateli krajských postupových přehlídek amatérského činoherního a hudebního
divadla s nominací na Divadelní Piknik Volyně, který
je koncipován jako celostátní soutěžní přehlídka amatérských divadelních souborů dospělých, které ve své
inscenační praxi reflektují zákonitosti divadla jako uměleckého druhu a jejichž adresátem je dospělé publikum.
Letošní, dvacátý třetí ročník přehlídky se bude konat
v týdnu od 18. do 22. března 2015 a naše město navštíví třináct souborů z Moravy i Čech. Z těchto třinácti
bude deset souborů soutěžit a u odborné poroty bojovat
o nominaci na postup na celostátní přehlídku.
Letošní třiadvacátý ročník nabízí kojetínskému divákovi
ochutnávku od všech divadelních žánrů. V rámci přehlídky budou dopoledne místní děti, žáky a studenty
bavit profesionální divadla, která každoročně obohacují
festival. Letos to bude Divadélko pro děti Hradec Králové, Divadlo Scéna Zlín a Divadlo Tramtarie Olomouc.
V soutěžní části se představí dva nováčci - Kroužek Divadelních ochotníků ve Hvozdné a Divadlo Blic Ostrožská Nová Ves, kteří už dosáhly na metu nejvyšší - Jiráskův Hronov. Dále k nám zavítají soubory pro kojetínského diváka známé a na kojetínské přehlídce takřka zdomácnělé - Divadelní spolek Kroměříž, Divadlo DiGoknu
Rožnov, které letos doplní neméně věhlasné soubory
- Za dveřmi Náměšť na Hané, Ořechovské divadlo, Lojza z Oder, Václav z Václavova, ASpol SVČ Lužánky.
Festival bude slavnostně zahájen ve středu 18. března 2015 a výsledky festivalu budou vyhlášeny v neděli
22. března 2015.
Součástí programu kromě divadelních představení jsou
i doprovodné akce. V prvé řadě to jsou veřejné tzv. rozborové semináře s lektorským sborem, které probíhají
po každém představení a jsou otevřeny i divákovi, aby
si i on rozšířil své divadelní obzory. Ochotníky tradičně chlebem, solí a slivovicí, přivítají naši mladí Hanáci
v krásných krojích. Společensky vyžít, posedět a poklábosit si můžou diváci i ve vestibulu Sokolovny, kde
naleznou programy, plakáty i fotografie z předešlých ročníků. Letos opět i výstavu, tentokrát kresleného humoru
Jaromíra Gottvalda ze Zlína a marionet z SOU řezbářské Tovačov. Novinkou oproti ročníkům minulým bude
tzv Dostaveníčko s cimbálovou muzikou Dubina, které

se bude konat ve vestibulu v sobotu 21. března 2015.
Na místě samotném budou řádit neúprosní reportéři
přehlídkového časopisu Divadelní Koječák, kteří budou
určitě oplývat jejich typickým humorem a divadelní kritikou. To vše s mladistvou nadsázkou. Nebudou chybět
pravidelné rubriky, recenze divadelních her, rozhovory,
ankety, frky a fotografie.
Milí Koječáci, jelikož se jedná o krajskou postupovou
přehlídku, a o Kojetíně se bude mluvit po celé Moravě,  
v Čechách i v Praze, vyzývám vás - nenechte herce hrát
osamocené a přijďte je do kojetínské Sokolovny podpořit
vysokou diváckou návštěvností! Děkuji vám předem...
Podrobný program naleznete na staně 18
více info na: www.mekskojetin.cz                           -svah-
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na svém 6. zasedání konaném dne 11. února 2015
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila plány činnosti komisí Kč, jako příspěvek na činnost or- 550 Kč + DPH v platné základní
sazbě,
Rady města Kojetína na rok 2015: ganizace na rok 2015,
Komise pro otázky bydlení, Komi- - schválila poskytnutí peněžitého - schválila rozpočtové opatření
se školství, Komise pro komunitní daru SONS - Sjednocené organi- č. 3/2015, kterým se zapojují do
plánování, Komise životního pro- zaci nevidomých a slabozrakých rozpočtu:
středí a zemědělství,
ČR, Oblastní pobočce Přerov ve - nové příjmy ve výši 231,50 tis. Kč
- souhlasila se zveřejněním zá- výši 3.000 Kč, jako příspěvek na - nové výdaje ve výši 75,03 tis. Kč
- financování ve výši-156,47 tis. Kč,
měru prodeje pozemků v areálu činnost organizace na rok 2015,
Předního a Zadního rybníka v k. ú. - schválila poskytnutí peněžitého - schválila vyřazení majetku dle
Kojetín. Prodej bude uskutečněn daru ALFA HANDICAP, Sdružení návrhu Hlavní inventarizační koformou veřejné dobrovolné dražby, občanů se zdravotním postižením mise, ze dne 10. 02. 2015: stavby,
- vzala na vědomí zprávu o re- přerovského regionu, místní orga- budovy (účet 021) inv.č. 7020076,
alizaci opatření 2. komunitního nizaci Kojetín, ve výši 5.000 Kč, 7020080, 7020082 - kanalizace
plánu sociálních služeb ve městě jako příspěvek na činnost organi- Padlých hrdinů Kojetín, jejíž vklad
do základního kapitálu společnosKojetíně na období let 2012 - 2016 zace na rok 2015,
a provedené změny Implementač- - schválila poskytnutí peněžitého ti Vodovody a kanalizace Přerov
ního plánu komunitního plánování daru Domovu pro seniory Tovačov a. s. schválilo Zastupitelstvo města
sociálních služeb ve městě Kojetí- ve výši 10.000 Kč, jako příspěvek Kojetína dne 27. 1. 2015, majetek
ně,
k financování běžných výdajů sou- Centra sociálních služeb Kojetín
- schválila Statut řídící skupi- visejících s poskytováním sociál- inv. č. 12 - počítač Xerius P4, včetny pro komunitní plánování so- ních služeb domova pro seniory ně příslušenství, pořízený v roce
2005,
ciálních služeb města Kojetína v roce 2015,
a Jednací řád řídící skupiny pro - souhlasila se zveřejněním zá- - neschválila poskytnutí peněžitékomunitní plánování sociálních měru pronájmu prostoru sloužící- ho příspěvku Nadačnímu fondu pro
služeb,
ho k podnikání v budově polikliniky odložené děti Statim, Praha 10, na
- souhlasila s návrhem změny v Kojetíně ve II. patře, o výměře cca zřízení babyboxu nové generace
2. komunitního plánu sociálních 10,20 m2, za podmínek nájmu od ve Fakultní nemocnici Olomouc,
služeb ve městě Kojetíně na ob- 1. 5. 2015, na dobu neurčitou, ná- dle žádosti o poskytnutí peněžitédobí let 2012 - 2016 - zařazení jemné ve výši 528 Kč/m2/rok + zá- ho příspěvku, ze dne 20. 1. 2015,
- souhlasila s realizací záměru
terénní formy odlehčovací služby lohy na služby spojené s nájmem,
- souhlasila se zveřejněním zá- výstavby vstupních bytů na adrese
Charity Kojetín,
- předloží návrh změny 2. Komu- měru pronájmu parkovacích míst Masarykovo náměstí 59, Kojetín
nitního plánu sociálních služeb ve č. 1, 9, 14, 19, 21, 22 a 27 v ga- za uplatnění programu „Podpora
městě Kojetíně na období let 2012 rážovém stání domu č. p. 1309 na výstavby podporovaných bytů“ pro
- 2016 - zařazení terénní formy od- ulici Sladovní v souladu s Pravidly rok 2015 - dotační titul č. 2 - vstuplehčovací služby Charity Kojetín pro přidělování parkovacích míst ní byt,
v garážovém stání domu na ulici - revokovala usnesení Rady měske schválení ZM 03/2015,
- schválila poskytnutí peněžitého Sladovní 1309, Kojetín za podmí- ta Kojetína č. R 106/01-15, ze dne
daru regionální organizaci Unie nek nájmu na dobu neurčitou, výše 14. 1. 2015.
Jiří Šírek
Roska v ČR Přerov, ve výši 3.000 měsíčního nájemného minimálně

Ve zkratce
 Nová technika v Technisu
Na následujících fotografiích vidíte
nově pořízenou techniku, která je
používána ve firmě Technis Kojetín
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spol. s r. o.
Vozidlo MULTICAR M27 4x4 bylo
pořízena v rámci dotace především na rozšíření sběru odděleně
vytříděných odpadů o objemný odpad. Součástí vozidla je nosič kontejnerů s hákovým natahováním
o užitečné hmotnosti nákladu cca do
2 t. Vozidlo dovybaveno kontejnery
o obsahu 5 m3.
Z vlastních zdrojů firmy bylo vozidlo
pro účely zimní údržby vybaveno
radlicí a repasovaný sypač dovybaven spodní konstrukcí pro možnost
natahování na nosič kontejnerů.

Stejným způsobem bude v letních
měsících využita repasovaná vodní
cisterna s mycí lištou pro vysokotlaké mytí, zalévání a příp. mlžení.
Díky tomuto vozidlu je možno nabídnout dostupnost kontejnerů na
odpad i do menších prostor, příp.
vjezdů, kde se nedostanou silnější
auta.
V souvislosti s vyšší četností tvorby
náledí v zimním období bylo doplněno příslušenství pro VARI-systém
o dvoukolový vozík o objemu cca
100kg soli. Vozík má být prioritně pomocníkem na posyp úzkých
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Ve zkratce

bylo pořízeno z dotace ze Státního
fondu životního prostředí na svoz
bioodpadu.
Nádoby na bioodpad připravené
k distribuci do jednotlivých domů.

chodníků.
Vozidlo Scania P 280 DB 4x2 HNA
s nástavbou Presko + VKO 2190

SLEDUJTE
AKTUÁLNÍ DĚNÍ
VE MĚSTE NA
WWW.KOJETIN.CZ
A NA
FACEBOOKOVSKÝCH
STRÁNKÁCH
KOJETÍNSKÉ
NOVOTY

 Kojetín pomohl Břestu s obnovou busty TGM
Dne 7. března 2015 si připomeneme 165 let od narození prvního
československého prezidenta - Tomáše Garrigue Masaryka. Při této
příležitosti bych rád připomenul, že
model busty TGM, který je uložen

v depozitáři kojetínského muzea byl
použit pro odlití busty našeho prvního prezidenta pro obec Břest na
Kroměřížsku. Bustu tam slavnostně
odhalili dne 11. června 2014. Na
fotografii získané díky laskavosti starosty Břestu pana Jaroslava
Navrátila je vidět tento slavnostní
okamžik, kdy bronzovou bustu, která byla odcizena, nahradila nová,
zhotovená z nekovového materiálu
a instalována na původní místo na
návsi této obce.
Jiří Šírek

Finanční úřad pro Olomoucký kraj
Územní pracoviště v Přerově
oznamuje všem daňovým subjektům a veřejnosti,
že ve dnech
25. března a 30. března 2015
v době od 8 do 12 hodin
a od 12.30 do 17 hodin
bude pracovníky ÚzP v Přerově zabezpečen
výběr daňových přiznání k daním z příjmů
v prostorách radnice Města Kojetín - zasedací místnost v přízemí.
- Formuláře daňových přiznání budou k dispozici.
Dalma Dočekalová, ředitel sekce
INZERCE

Starosta města Kojetína
zve na
5. zasedání
Zastupitelstva
města Kojetína,
které se uskuteční
v úterý 31. března 2015
od 16 hodin
v sále
Vzdělávacího
a informačního centra,
Masarykovo náměstí 8,
Kojetín.
Jiří Šírek
starosta města

3

Kojetínský zpravodaj

3/15

Informace pro občany
Ukončení činnosti
Komise pro občanské
záležitosti
V návaznosti na současnou platnou legislativu v oblasti ochrany
osobních údajů ukončila v roce
2014 svou dlouholetou činnost, Komise pro občanské záležitosti Rady
Města Kojetína.
Od ledna 2015 již nebudou probíhat akce, vítání občánků, gratulace
jubilantům a jiné  (zlaté, diamantové 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 Kojetína byly schváleny termíny vítání
občánků (zveřejněno na webu radnice) 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, diamantové … svatby). Písemná blahopřání
k životním jubileím nebudou také
automaticky zasílána.
V případě sjezdu rodáků a spolužáků 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 Popůvky a Kovalovice za pochopení,
všem bývalým členům Komise pro
občanské záležitosti za jejich záslužnou a obětavou práci a doufáme, že i přes složitost a náročnost
dnešní doby se budeme nadále
scházet a vídat na Městském úřadě
Kojetín u příležitosti různých společenských akcí.
Jarmila Vašíčková
matrikářka

Informace pro občany
Recyklovat je nejen
správné, ale i pohodlné
Už desátým rokem funguje v České
republice stejný systém jako v ostatních státech Evropy. Každý z nás
může díky němu zdarma předat
k recyklaci vysloužilý spotřebič, aniž
by s tím měl jakékoli další starosti.
Elektrowin, největší český kolektivní
systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil přes 13 000 míst
zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali přes 13 milionů
spotřebičů o celkové hmotnosti více
než 230 000 tun.
Dosloužil i vám doma některý spotřebič? Bude ekologicky recyklován
a získané suroviny poslouží při výrobě nových spotřebičů, když jej odevzdáte na některém z těchto míst:
- Sběrné dvory měst a obcí - na nich
můžete spotřebiče odevzdat bez
ohledu na místo bydliště. Nejbližší
sběrný dvůr najdete  na sídlišti „SEVER“ v ulici Družstevní  v Kojetíně.
- Prodejny elektro - prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového zboží systémem „kus
za kus“. Podle novely zákona, která
začala platit na sklonku roku 2014,
musejí obchody s prodejní plochou
větší než 400 m2 malý spotřebič,
jehož žádný rozměr nepřesáhne
25 centimetrů, odebrat i bez náku-
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pu nového. Prodejci spolupracující
s ELEKTROWINem vycházejí obvykle spotřebitelům vstříc v daleko větším rozsahu a začali to dělat
dříve, než zákon vstoupil v platnost.
Nejbližší prodejnu elektro najdete na
náměstí Míru a Masarykově náměstí
v Kojetíně.
- Se sběrem spotřebičů pomáhá
také už víc než 1000 hasičských
sborů po celé republice.
- Města a obce podle zákona musejí
nejméně dvakrát ročně zorganizovat
svoz nebezpečného odpadu, do
kterého patří i staré elektro. Velkoobjemový kontejner přistavíme opět
v těchto termínech: čtvrtek dne 9.
dubna 2015 a ve čtvrtek dne 22.
října 2015.
- ELEKTROWIN organizuje množství akcí, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek - například v podobě slevy na vstupném
do ZOO nebo do muzea. Sledujte
proto pozorně internetové stránky
www.elektrowin.cz a facebookový
profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální informace.
Za likvidaci odpadu mají platit jeho
původci a nejlepší odpad je ten,
který vůbec nevznikne. To jsou dvě
základní poučky, kterými se dnes
řídí odpadové hospodářství v celé
Evropě.
Podle první z pouček se tedy například o recyklaci použitých elek-

trospotřebičů starají jejich výrobci.
Aby byla splněna v případě starého
elektra i druhá podmínka, musíme je
skutečně předat k recyklaci, ne vyhodit jako odpad.
Pro splnění požadavků EU zatím stačilo vysbírat a recyklovat čtyři kilogramy na obyvatele, tedy zhruba 40 000
tun. Ve skutečnosti Češi v posledních
letech odevzdávají ročně průměrně
pět kilo starého elektra, dohromady
tedy něco k 50.000 tunám.
Už v roce 2016 ale nebude kvóta stanovena takto pevně, naším
společným úkolem bude sebrat 40
procent množství nově prodaných
spotřebičů - počítáno průměrem za
tři roky nazpět. Podle současných
prodejů, které se za dva roky nejspíš nijak dramaticky nezmění, to
tedy bude ročně něco přes 70.000
tun čili o něco víc než sedm kilo na
obyvatele.                Odbor výstavby,
životního prostředí a dopravy,
MěÚ Kojetín ve spolupráci
se společností Elektrowin a.s.
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English Corner

Došlo do redakce
Óda na radost

Říkáme si Ťapky,
jsme už staré babky.

V sobotu se sejdeme
a pak někam vyjdeme,
třeba jenom po okolí,
druhý den nás všechno bolí.
Mezi námi nejsou hádky,
my jsme dobré kamarádky,
my jsme zkrátka bezva parta,
to říká i naše Marta.
Ať fouká, prší nebo sněží,
každá z nás na vlak běží.
I když jsme už seniorky,
dáme bundu a pohorky,
na nádraží spěcháme,
tam se všechny setkáme.
Díváme se kde je nás víc?
Už přijíždí i Jarka z Měrovic.
Honem hůlky, rukavice,
vlak už vjíždí do stanice.
Rychle ještě kolečko,
bez něj nemůžeme dál,
je to náš obvyklý rituál.
„Pata, špička, celá noha,
tu začíná cesta moja.“
Do vlaku teď nasedat
a na nic už nečekat.
Každý průvodčí nás zná,
ví, že jezdíme do BpH,
když začne Jarka vyprávět,
zapomene i jízdenky orážet.
Často někam vyjedeme:
Rusava, Hostýn, Brdo, Helfštýn,
Skalka, Tesák, Věžky, Troják, Luleč,
Rajnochovice,Tovačov, Mutěnice,
je tam dobré víno i slivovice,
také velká tlačenice.
ZŠ a MŠ Křenovice
vás zvou na
Den otevřených dveří
a současně
zápis do mateřské školy,

Každý kopec vyšlapeme,
nahoře se zasmějeme.
Děláme to pro své zdraví
i proto, že nás to baví.
Slovo nuda neznáme,
rády si i zpíváme,
protože jsme v pohodě,
skončíme vždy v hospodě.
U jednoho stolu
je nám dobře spolu,
zapomenem na starosti,
myslíme jen na hlouposti.
Najíme se, napijeme,
na své mládí vzpomeneme
a pak už se rozejdeme.

Naplánujem další túru,
zažijeme srandy fůru.
Vedoucí my dobré máme,
všechny na ně spoléháme,
že se s nimi neztratíme
a domů zpátky se vrátíme.
Už rok se tak scházíme,
na sobotu se těšíme.
Vždyť je to přece paráda,
dát si batoh na záda
a někam si vyrazit
a dobře se pobavit.
Lepší než- li doma sedět
a na televizi jen hledět,
zajít si třeba do lesa, či do polí,
každé trápení pak trochu méně bolí.
Jestli vám nohy aspoň trochu slouží
a je to to, po čem Vaše srdce touží,
přijďte také mezi nás,
rády přivítáme vás.
Babky Ťapky
Ředitelka školy:
Veronika Gambová  
telefon: 581 769 008,
mobil: 777 890 484

který se uskuteční
v úterý
17. března 2015

Mateřská škola:
Radka Michálková,
Jana Vránová
telefon: 581 769 032,
mobil: 775 503 974

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

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

www.zsmskrenovice.skolniweb.cz
Naši školu můžete kdykoliv  
(akce v podrubrice akce školní rok
navštívit po telefonické dohodě
2014-15) nebo na facebookových
a přesvědčit se, že pracujeme
stránkách ZŠ a MŠ Křenovice
v klidném rodinném prostředí.
Dveře jsou vám kdykoliv otevřeny!

Since I moved to the Czech Republic, I’ve gotten more and more
interested in history. One area of
history that is especially interesting for me is where Czech and
American history intersect.
One of the most famous American-Czech people in history is
Antonín “Tony” Čermák. He was
the mayor of Chicago, Illinois
(my home state).
The Čermák family immigrated
from Kladno to the USA in 1874
when Antonin was only one year
old. His father was a coal miner
and Antonin followed in his father’s footsteps as soon as he
was able. In fact he only attended school for three years before starting to work in the mines.
When he was 16 he moved to
Chicago. Through hard work
and ingenuity he became a successful business man. In 1902,
at 29 years old, he was elected
to the Illinois state legislature.
From there his political career
advanced quickly. By 1931 he
was a very powerful politician
with the support of many immigrant groups - especially the
Czech people in Chicago. At the
time Prague was the only city
with more Czech citizens than
Chicago (around 100,000).
He was elected mayor of Chicago in 1931, but unfortunately
he was only in the position for
2 years. In 1933 he was shot
while next to the future president
Franklin Roosevelt. There is
some debate whether the bullet
was meant for Čermák or Roosevelt. Antonin had made enemies with the mafia in Chicago,
and some people say that the
mafia wanted to kill him.
Before he died (3 weeks after the
shooting), he sent a message to
Franklin Roosevelt saying “I’m
glad it was me and not you.”
intersect (intə’sekt) - protínat se
as soon as (æz) - jakmile
ingenuity (inʤi’nju:iti) - důmysl
legislature (leʤisleiʧər)
- zákonodárný orgán
Jay Davis
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Navrácená
švédská kořist
Navrácená švédská kořist byl
název výstavy, která se konala
v závěru minulého roku a jejímž pořadatelem byl Moravský zemský archiv v Brně. Pojďme však k začátku
celé události.
Třicetiletá války v letech 1618 - 1648
byla rozsáhlým konfliktem, který zasáhl velikou část Evropy. Jeho přímým důsledkem byly značné ztráty
na životech především v řadách civilního obyvatelstva. Válečné události
však byly doprovázeny i značnými
materiálními škodami.
Ve čtyřicátých letech 17. století se
české země staly epicentrem vojenských operací švédské armády, které
se podařilo ovládnout řadu měst a
hradů. Jako válečnou kořist si odtud
odvážela mimo jiné bohaté sbírky
šlechtických, církevních i měšťanských knihoven. Na Moravě se systematické rabování knihoven odehrávalo v letech 1643 - 1650. Iniciátorem
záměru cíleného kořistění knihoven
v podmaněných oblastech byl švédský král Gustav II. Adolf, který chtěl
pro svou knihovnu a pro říšský archiv
získat umělecké i historické předměty vysoké hodnoty. Jeho země,
která se měnila v přední evropskou
velmoc, měla mít i tomu odpovídající
umělecké památky. Po smrti Gustava
II. Adolfa pokračoval v realizaci jeho
záměru švédský kancléř Oxenstierna
a posléze především známá švédská
královna Kristýna (1644 - 1654).
Nejdůležitější knihovní celky ukořistěné švédskou armádou byly knihovny církevních institucí v Olomouci,
knihovna Ditrichštejnů v Mikulově
a knihovna Rožmberků uložená
v Praze.
Ukořistěné knihy z těchto institucí byly
před transportem do Švédska baleny
do sudů či beden vystlaných slámou,
papírem či textilem.  Během přesunu
přes moře došlo
k řadě ztrát v důsledku potopení
některých lodí.
Když byla válečná kořist nejen
z českých, ale i jiných evropských
zemí dovezena
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do Stockholmu, byla prohlášena
vlastnictvím královny Kristýny. Ta ji
nechala rozdělit do menších celků
pro potřeby různých škol a kostelů,
přesný seznam rozdělení se však
nedochoval. Část knih odvezla po
své abdikaci v roce 1654 královna
Kristýna do svého exilu v Římě. Podstatná část však zůstala v Královské
knihovně ve Stockholmu.
Dne 7. dubna 1697 vypukl na stavbě nového královského paláce ve
Stockholmu rozsáhlý požár. Za oběť
mu padla i starší část paláce, kde
byla uložena původní Královská
knihovna. Z původních 24558 knih a
1386 rukopisů přečkalo požár pouze
6286 tisků a 140 rukopisů.
Již od 18. století existoval zájem české šlechty a badatelů o získání nebo
studium tisků a rukopisů švédské válečné kořisti. Prvním předním badatelem byl Josef Dobrovský v roce 1792.
Dalším badatelem byl v roce 1819
Václav Hanka. Avšak výzkum rukopisů a tisků je spojen především se
jménem Bedy Dudíka (1815 - 1890).
Tento rajhradský benediktin uskutečnil v roce 1851 čtyřměsíční výzkumnou cestu, jejíž výsledky shrnul ve
své knize Forschungen in Sweden
für Mährens Geschichte (Výzkumy
moravských dějin ve Švédsku), která byla vydána v Brně v roce 1832.
Kromě Královské knihovny ve Stockholmu zkoumal Dudík knihy také na
jiných místech ve Švédsku.  
Beda Dudík se záhy po svém návratu začal zabývat otázkou, jestli
by nebylo možné aspoň část našich
literárních památek z válečné kořisti
získat zpět. Jednalo se mu především o 21 rukopisů bohemikální provenience, které při svém výzkumu
identifikoval v Královské knihovně
ve Stockholmu. Celá záležitost se
vlekla dlouhou dobu. Teprve v roce
1875 se začala rýsovat možnost
na uskutečnění tohoto záměru. Významnou oporou se pro Dudíka stal
Gustav Edvard Klemming, tehdejší
ředitel Královské knihovny. Na základě jednání na švédské straně sdělil
Klemming Dudíkovi ve svém dopise
z 18. dubna 1877, že švédský král
Oskar II. i vláda projevili ochotu k vydání rukopisů za podmínky, že o ně
požádá rakouský císař a výměnou
obdrží Královská knihovna soubor luxusních soudobých knih, které dosud

nemá ve svých fondech.
Jednání byla nakonec korunována
úspěchem a dne 7. června 1878 Dudík ve Stockholmu převzal 23 svazků
rukopisů a dva staré tisky.  V českých
a moravských novinách a časopisech vzbudilo navrácení vzácných
rukopisů a tisků ze Švédska velký
ohlas. Rukopisy putovaly nejprve do
Vídně, kde si je chtěl prohlédnout
císař František Josef I., a poté byly
odvezeny do Brna, kde byly uloženy
v Moravském zemském archivu.
Pokud jste byli pozornými návštěvníky výstavy, pak jste si určitě povšimli, že k vráceným dílům patří i kniha
pana Fridricha ze Žerotína a na Židlochovicích z let 1596 - 1598.
Důležité informace o Bedu Dudíkovi
byla k vidění na několika výstavních
panelech. Křestním jménem se jmenoval František. Narodil se 29. ledna
1815 v Kojetíně v rodině řemeslníka. (Datum nám připomíná, že od
Dudíkova narození uplynulo právě
dvě stě roků!) Studoval na piaristickém gymnáziu v Kroměříži a pak dva
roky na filozofickém ústavu v Brně.
Zájem o historii a vědeckou práci ho
přivedl v roce 1836 do benediktinského kláštera v Rajhradě, kde přijal
jméno Beda. V následujících letech
se Dudík věnoval studiu filozofie na
univerzitě v Olomouci. V roce 1840
získal doktorát filozofie a byl vysvěcen na kněze.  Pak se vrátil do Brna,
kde od roku 1844 přednášel historii
na filozofickém ústavu. Kromě učitelské činnosti se intenzivně věnoval
i publikačním aktivitám. Jeho prvním
velkým historickým dílem bylo zpracování dějin rajhradského kláštera.
Dudík se rovněž zabýval výzkumem
archiválií a problematikou jejich
zpracování. Na základě svého studia v Moravském zemském archivu
v Brně připravil práci o Cerroniho
rukopisné sbírce. Uskutečnil již zmíněnou výzkumnou cestu do Švédska a v letech 1852 - 1853 do Říma
a Monte Cassina. Jeho největším dílem zůstává dvanáctisvazková řada
o dějinách Moravy, která vyšla nejprve německy a později i česky.
Dr. Beda Dudík zemřel 18. ledna 1890
(125. výročí úmrtí!) a je pochován
v Rajhradě na klášterním hřbitově.
Převzato z katalogu výstavy
a dalších vystavených materiálů.
Karel Vavřík
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Bylo, nebylo u hasičů...
Vyprávíte dětem
tak trochu jiné
pohádky? Znáte
pohádky, ve kterých vystupují
hasiči? Pojďme
společně vydat
knížku
hasičských pohádek!
Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného
sboru ČR vyhlašuje 7. ročník projektu Dávají za nás ruku do ohně
pod záštitou generálního ředitele
HZS ČR Drahoslava Ryby letos
v podobě literární soutěže na pohádkové téma „Bylo, nebylo u hasičů…“
Nejlepší pohádky doplněné o dětské ilustrace budou vydány ve
sbírce pohádek na náklady MV-GŘ
HZS ČR a použity k propagaci Hasičského záchranného sboru České republiky.

Vzpomínky na rok 1945
Moje vzpomínka na události, které
se udály na konci války v roce 1945.
Asi v březnu roku 1945 přišel na
obce kojetínského okresu rozkaz na
vyslání koňského povozu s krmivem
a byl jsem určen s tím povozem jet.
Povoz nebyl od jednoho sedláka,
ale každý kůň s krmivem byl z jiného statku (byly to staří koně), vůz
byl z dalšího statku.  Co a kde jsme
měli převážet, jsem nevěděl. Shromáždění povozů bylo v Kojetíně
v určený den a hodinu. Po registraci všech povozů se kolona vydala
na cestu a k večeru přijela do obce
Osíčko, kde nám přidělili ubytování
a ustájení koní. Mým společníkem
byl Zdenek Ježek z Měrovic. Druhý
den jsme přenocovali ve Veřovicích
u Frenštátu pod Radhoštěm. Další den se ráno konalo předvádění
koňských potahů projetím před komisí, v jakém stavu každý potah je,
nevyhovující vyřadili a poslali domů.
Aby nás poslali domů, tak Zdenek
zastrčil pod jednu podkovu každému koni hřebík, takže při předvádění
koně na tu nohu kulhali. Proč kulhali, to nešetřili a poslali nás domů.
Za Veřovicemi jsme hřebíky vytáhli

Doporučený žánr: próza - pohádka, povídka na hasičské téma.
Cílová skupina: předškolní děti.
Soutěžní kategorie:
- žáci základních škol,
- žáci středních škol,
- hasiči profesionální i dobrovolní,
- tvořiví dospělí.
Podmínky soutěže:
- přijímají se texty originální a dosud nepublikované,
- každý autor může soutěž obeslat
jedním textem o velikosti, maximálně tři normostrany (nejlépe ve formátu *.doc),
- texty jsou hodnoceny anonymně,
- oceněny budou tři nejlepší práce
v každé z kategorií,
- hodnotí se originalita, myšlenka,
jazykové zpracování, vtip a výstižnost tématu,
- společně se soutěžním textem je
nutné zaslat vyplněnou přihlášku
a podepsaný souhlas s poskytnutím autorských práv.
O vítězích jednotlivých kategorií

rozhodne odborná porota, která si
vyhrazuje právo některou z cen neudělit, případně udělit čestná uznání.
Vítězové budou pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
do Expozice požární ochrany HZS
ČR ve Zbirohu a odměněni cenami
od Hasičského záchranného sboru
České republiky.
Zahájení soutěže: 11. února 2015
Uzávěrka soutěže: 30. června 2015
Vyhodnocení příspěvků: 15. srpna 2015
Slavnostní vyhlášení vítězů:
5. září 2015
Podrobnosti naleznete na stránkách www.hzscr.cz.
Své příspěvky můžete zasílat na
e-mailovou adresu: michaela.franclova@grh.izscr.cz, předmět e-mailu: Dávají za nás ruku do ohně.
Případné dotazy vám ráda zodpoví Michaela Franclová, telefon: 950
819 717, mobil:  775 819 960.
Vladimíra Hacsiková

a při zpáteční cestě jsme přespali
v Osíčku, zase u té staré paní, za
to jsme jí pomohli s různými pracemi. Další den jsme se šťastni vrátili.
Povozy, které jely dál, údajně vozily
dříví z hor v okolí Moravské Ostravy,
a jak se přiblížila fronta a byla slyšet
dělostřelba, ujeli domů.
Večer po práci se naše parta scházela v č. 21 u Jedličků v místnosti
pro čeledína. Protože dvůr nebyl
uzavřený a od polí byl přístup volný, tak se jednou ve dveřích objevil
mladý, asi 17ti letý, německý voják dezertér a prosil česky o něco k jídlu
a jestli mu můžeme opatřit nějaké
oblečení. Při odchodu poděkoval,
vzal si jen bodák, pušku a náboje
nám nechal. Jinak s sebou neměl
nic, asi to po cestě zahodil. Jeho
otec byl Němec v pohraničí, proto
musel narukovat do wehrmachtu.
Alois Vrána z č. 13 při prohlížení pušky zasunul náboj do hlavně
a pak zmáčkl spoušť. Kulka prolétla mezi naproti sedícími kamarády
a zaryla se do stěny; naštěstí nikdo
nebyl raněn, ale oči jsme měli plné
prachu.
V dubnu, když se přibližovala fronta, začali na trati Kojetín - Tovačov
vozit nákladní vagony s ukořistěným
různým materiálem, také i materiá-

lem vojenským. V místě křižování
s komunikací dělali mezery a kolem
vagonů procházela nepravidelně vojenská stráž. Materiál na vagonech
byl příčinou smrti cestáře Josefa
Pechy, který se nechal přemluvit
Blahošem Vavrouchem z Uhřičic
z č. 63, aby mu šel pomoci něco
donést, protože to má domluvené
s jedním strážným. Dostavit se měli
v podvečer k vagonům v Sečných
loukách (tj. od polní cesty vedoucí
k Polkovicím na trati směrem na Lobodice). Když tam přišli, tak je stavěl
jiný strážný, nebyl to voják, se kterým to bylo domluvené. Josef Pecha
nezůstal stát a začal utíkat, tak ho
voják zastřelil. Na druhý den ho dovezli na voze do jeho domu. Blahoši
Vavrouchovi se nic nestalo. Po válce
se vagony staly předmětem rabování, po několika dnech bylo nařízené
odevzdat všechno, co bylo z vagonů odnesené, protože je to majetek
státu. Přesto byly napáchané škody veliké (např. vysypané semeno
řepky i máku z krytých vagonů ven
na trať, asi kvůli získání pytlů atd.).
Odevzdané zboží z vagonů bylo zapsáno, evidence zboží naloženého
na vagonech nebyla, takže se nedalo určit, kolik zboží chybělo.
Asi polovině dubna 1945 byla fronta
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ještě dost daleko, tak jsem s otcem
vyjel zaset vojtěšku, v polích jsme
nikoho již neviděli, přesto jsme jeli
až na Zadní díl, odkud je do Tvorovic, co by kamenem dohodil. Po
několika objetí, přiletělo sovětské
letadlo, zakroužilo nad námi a odletělo. Přestali jsme okamžitě set
a jeli hned domů. Po válce, když
jsme to jeli doseti, byly na spojovací
cestě vedle pole hluboké stopy od
tanku (v té době bylo deštivé počasí), který přijel po cestě z Tvorovic
a pokračoval po cestách, až u Čvachůvky přejel přes silnici a po Padělkové cestě potom jel k Polkovicím.  
Když se Němci začali v dubnu připravovat na obranu města Kojetína,
zapojili do toho i nás mladé ze zemědělství z Uhřičic. Začali jsme kopat kulometná hnízda na louce vedle Moravy pod Špalírem. Po jejich
vybudování nás přemístili na kopání
protitankového příkopu v Kojetíně,
kde nám přidělili další úsek. Protitankový příkop vedl od kaple židovského hřbitova, přes silnici od Uhřičicic, dále k Jordánu a za Jordánem
pokračoval podél stodol, které tam
v tu dobu byly, směrem k nádraží.
Koncem dubna 1945 před polednem přijeli do Uhřičic dělostřelci
s menšími děly a zaparkovali pod
stromy na návsi; jedno auto bylo
ukryté pod lipou před naším domem.
Protože byli promoklí, požádali, jestli
by se mohli zahřát a osušit. Pušky
uložili do kouta v síni, jestli vydělali
uzávěry, to nevím, a šli se vysvléct
do kuchyně. Důstojník, který mluvil
dobře česky, mimo jiné řekl: „My
víme, že se Češi těší na osvobození
ruskou armádou, ale pamatujte si,
až poznáte, co je komunismus, na to
sto let nezapomenete“. Vojáci přijeli
od Polkovic (v Kojetíně byla silnice
prokopaná), pravděpodobně s rozkazem vyhodit most přes řeku Moravu a pomoci při obraně Kojetína.
Po poledni odjeli k lesu, kde postavili děla do palebného postavení. Jak
jsem po válce zjistil, jedno dělo bylo
u hrubče, druhé u boudy a třetí v rohu
lesa ke Kojetínu. Příští den k večeru
vyhodili most přes řeku Moravu, ale
špatně. Most se jen zlomil, takže
se dalo přes něj projít. Za drahou
byla Zatloukalova zahrada (Inocka)
a tam na západním okraji byla vojenská hlídka, která každý večer dá-
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vala signál několika výstřely z kulometu. Když Stanislav Skřipec vyšel
po jedničce cestě za dědinu, protože
se chtěl podívat z triangulační věže
na Předním díle, jestli uvidí, kde je
fronta, jak vyšel za dědinu, tak hlídka po něm začala střílet. Okamžitě
se plížením vrátil, naštěstí jej netrefili. Dělostřelci z lesa potom odjeli po
cestě lesem do Troubek.  
Když dne 6. května jeli ke Kojetínu po
polní cestě nad obcí rumunští dělostřelci, tak němečtí dělostřelci z lesa
na ně začali střílet a zabili několik
koní, které byli občané z Uhřičic po
válce zakopat. Potom přenesli palbu
na obec, na kterou dopadlo několik
granátů, odnesla to střecha stodoly č. 69, a také střecha domu č. 74
vedle silnice. Jeden granát vybuchl
v zahradě domu č. 64 na trnce vedle
zídky u silnice a zabil Jindřicha Urbánka a Antonína Zdražila, kteří stáli
za zídkou, protože chtěli jít domů.
Ostatním, kteří za zídkou seděli, se
nic nestalo, protože byli zídkou kryti. Dne 7. 5. se vydal odbojář pan
František Körner a pan Zahradníček
asi zjistit palebné postavení německých dělostřelců. Když vstoupil pan
Körner na most přes Valovou, byl
postřelen z kulometu německým vojákem, který byl v pískovišti za řekou
Moravou. Než přišla pomoc, tak za
nájezdem na most vykrvácel. Střela,
která jej zranila, působila jako dum-dum, protože používání takového
střeliva bylo mezinárodně zakázáno, tak to musela být střela odražená nebo z průstřelu zábradlí. Do
kulometu se jakákoliv úprava střely
nedala použít, aby byla jeho funkce
spolehlivá.   
Po osvobození Polkovic přijeli osobním autem na okraj vesnice sovětští
vojáci a mluvili s panem Pochylou.
Odjeli pak s ním na velitelství do
Klenovic a dovezli jej i zpět.
Když němečtí dělostřelci z vesnice
odjeli, tak byl na vesnici asi týden
klid, jenom bylo slyšet dunění střelby
v okolí a potom při dobývání Kojetína. Z dlouhé chvíle jsme si vymýšleli různé hry a zábavu. Tak jsme se
jednou bavili v ovocném sadu pana
Indráka (na Ostrově) u jeho chaty,
viděli jsme, jak nad námi letí ruské
letadlo. Když jsme ze sadu odešli,
tak na pole před sadem dopadly
a vybuchly tři ruské dělostřelecké

granáty. Další den 6. května nás napadlo, že si v hospodě u pana Jedličky zahrajeme žolíka, pan Jedlička
nám po delším přemlouvání karty
půjčil. Po několika partiích začalo
odstřelování obce, jak již bylo napsáno, okamžitě jsme přestali hrát
a utíkali domů schovat se do krytu.
Následující den 7. května, předposlední den konce války, padl František Körner (tuto událost jsem napsal v samostatném článku). Dne 8.
května 1945 ve 24.00 hodin skončila
druhá světová válka, kterou ruští vojáci oslavovali střelbou, proto byl večer vidět směrem k Prostějovu velký
ohňostroj.
Asi desátého května 1945 začalo
jezdit od Polkovic ke Kojetínu vozatajstvo, několik z nás je pozorovalo
od studny proti hospodě. Když kamarád uviděl, že mám na ruce hodinky, tak mně upozornil, ať je rychle schovám nebo některý Rus by
mohl seskočit z povozu a říci: „davaj
časy“. Jak jsem později viděl, některý voják měl na ruce i několik hodinek, některý měl i na druhé ruce.  
Za několik dní se ubytovala v Uhřičicích Rudá armáda a v našem domě
byla kuchyň pro důstojníky. Kuchař
nám nařídil, že byt musíme celý uvolnit pro jeho potřebu a jeho pomocníka. Ale on nebyl tak zlý, tak jsme se
brzy stali přáteli, mohli jsme v bytě
zůstat a uvařit si oběd a také spát.
On spal s pomocníkem v kuchyni.
Prozradil, že byl kuchařem v hotelu
v Moskvě, proto z jeho chování bylo
poznat slušné jednání. Byla to pro
nás výhoda, za jeho pobytu se nám
nic neztratilo jak v jiných rodinách.
Když k nám přišel na dvůr ruský
voják, tak jej zahnal a nedovolil rabování. Zato jeho pomocník byl, tak
jak se choval, asi negramotný, tak
se stalo, že jej kuchař našel, jak ve
chlévě se baví mačkáním napáječky, z níž tekla voda. Největší zájem
vojáků byl o hodinky, budíky i nástěnné hodiny. Brali také kuchyňské
vybavení. Velice si užívali, když přišli
ve stavení na jízdní kolo, to jezdili po
vesnici jak splašení, v jízdě na kole
se střídali. Někteří se teprve učili,
bylo vidět, že hned po rozjetí padali.
Předcházela je zpráva, že znásilňují ženy a děvčata, nevím a neslyšel
jsem o takovém případu, že by se
byl v Uhřičicích stal.
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Došlo do redakce
V Kojetíně v polní ulici byly v přilehlých zahradách uloženy stohy beden
se střelivem a byl jsem určen spolu
s dalšími povozy převézt to střelivo
do Blanska. Když kolona vyjela, tak
na každém voze jel také voják se samopalem, protože jsme byli poučeni, že v prostou Drahanské vysočiny
se ukrývají ještě němečtí vojáci. Po
cestě byla vidět zničená vojenská
technika, což svědčilo, že se tu odehrály tuhé boje. První noc jsme spali
v obci Protivanov za Prostějovem.
Nebezpečný úsek jsme na druhý
den projeli bez potíží. Po vyložení
střeliva v Blansku na jednom hřišti jsme hned celá kolona jeli domů,
také s vojenským doprovodem. Na
zpáteční cestě jsme zase nocovali
v Protivanově a domů jsme dojeli

v pořádku. Protože bylo po válce,
tak povozy již nezabavili, to dělali
i Němci ještě za války, že lidé, kteří
s povozy jeli, museli jit domů pěšky.
Most přes Moravu se Němcům nepodařil dobře vyhodit, takže se dalo
přes něj přejít, na to doplatil pan
Vožďa (jeho manželka byla z Uhřičic Slatinova), který bydlel v lese ve
Včelíně. Protože okolí mostu bylo
zaminováno, při přechodu šlápl na
minu, která jej zabila. Odminování později prováděli zajatí němečtí
vojáci, a také použili k tomu těžký
obecní litinový ringr válec (jak se mu
říkalo), který se používal na poli pro
drcení suchých hrud. Jeden voják
při odminování šlápl na minu a přišel
o nohu. Ringr válec byl při tom při
najetí na minu zničený.   

Po několika dnech přijel do Uhřičic
vojenský politický komisař a svolal
obyvatelstvo do sálu singulárního
hostince na schůzi. Napřed měl
proslov o Sovětském svazu, hovořil
i o sovchozech a jejich přednostech,
a že i u nás se budou zakládat zemědělská družstva. Potom vysvětlil, že obec bude řídit místní národní výbor a jeho členy budou tvořit
hlavně místní komunisté. Současně
byl místní národní výbor ustaven
a zvoleni členové, kteří si potom
zvolili předsedu. Předsedou byl zvolen pan Talaš, automechanik. Odcházel jsem s přesvědčením, že ten
německý důstojník měl přece jenom
pravdu.                            Vzpomínky
Bohumila Kyselého
z Uhřičic

Preventivní akce
organizované
OOP Kojetín

vyhlášeno celostátní pátrání.
Preventivní doporučení majitelům rekreačních objektů v mimosezonním období:
- veškeré vstupy do rekreačních objektů dobře zabezpečte kvalitními
bezpečnostními zámky, okna zabezpečte okenicemi případně mřížemi,
- rekreační objekty je možno zabezpečit i elektronickým zabezpečením,
- rekreační objekty si přiměřeně
pojistěte s vhodně zvolenou spoluúčastí,
- v rekreačních objektech zejména
v mimosezonním období nenechávajte žádné cenné věci,
- pravidelně odstraňujte známky své
dlouhodobé nepřítomnosti, jako je
například neodklizený sníh apod.,
- požádejte sousedy svého rekreačního objektu, aby kontrolovali i váš,
- u rekreačního objektu nenechávejte viditelně umístěný žebřík
a další nářadí, které by pachatel
mohl použít při vloupání (sekery
apod.),
- při svých návštěvách rekreačního objektu si všímejte cizích osob

a vozidel pohybujících se v okolí,
tyto informace mohou policistům
pomoci při objasnění případného
vloupání,
- dražší vybavení rekreačních objektů si fotograficky zdokumentujte
včetně výrobních čísel, tyto informace policisté využijí při pátrání po
odcizených věcech,
- nikomu se nechlubte, jaké máte
vybavení rekreačního objektu,
- pokud dojde k vloupání, nevstupujte do objektu, ničeho se nedotýkejte, abyste nezničili stopy zanechané
pachatelem, a ihned zavolejte policii
na tel. čísle 158.
Další preventivní akce zorganizovaná a provedená policisty obvodního oddělení v Kojetíně tentokrát
na úseku bezpečnosti silničního provozu proběhla v úterý dne
10. února 2015 v dopoledních hodinách v součinnosti s krajským
koordinátorem Besipu Miroslavem
Charouzem a také v součinnosti
s policistkou oddělení tisku a prevence. Akce byla zaměřená na kontrolu požívání alkoholu řidiči před
a během jízdy, ale i na běžnou kontrolu dodržování pravidel silničního
provozu. Některým zkontrolovaným
řidičům krajský koordinátor předal
nealkoholické pivo. V průběhu akce
bylo zkontrolováno celkem 33 řidičů, žádný řidič nebyl pod vlivem alkoholu, za dopravní přestupky bylo
ale uloženo šest blokových pokut
v celkové částce 3.300 Kč.
Martina Schrammová

Policisté obvodního oddělení v Kojetíně dne 28. ledna 2015 a následně dne 3. února 2015 v rámci preventivních opatření na území města
Kojetína a  Tovačova a v okolí města
Tovačova provedli kontrolu rekreačních objektů se zaměřením na prevenci krádeží vloupáním do těchto
objektů zejména v zimním období,
kdy jsou chaty a chatky jejich majiteli méně navštěvovány.
Akce proběhla v součinnosti s policistkou oddělení tisku a prevence,
a na území města Kojetína společně
i s Městskou policií v Kojetíně. Policisté zkontrolovali okolí rekreačních
objektů i objekty samotné, jejich majitelům zanechali oznámení o provedené kontrole a letáčky o prevenci
týkající se zabezpečení objektů.
Celkem bylo zkontrolováno 57 objektů, u žádného nebylo zjištěno narušení, a v průběhu akce byl zjištěn
třiačtyřicetiletý muž, po kterém bylo
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Mateřská škola Kojetín
Únor v Mateřské škole
Kojetín
Koncem ledna padlo rozhodnutí, že
pro velký zájem otevřeme opět třídu Žabiček. Poslední lednový týden
byl tedy velmi náročný. Museli jsme
připravit třídu pro malé nováčky
a najít vhodnou paní učitelku, aby
posílila náš pracovní kolektiv. Podařilo se a tak byl začátkem února
po nezbytných organizačních změnách provoz třídy zahájen. Vážíme
si zájmu rodičů a přejeme mrňatům,
aby se jim u nás líbilo.
Po dlouhé zimě se už každý těší
na jaro s jeho teplými slunečními
paprsky, a tak jsme se snažili čekání na jaro nějak zpříjemnit. Sněhu
jsme si užili pomálu, ale ve třídách
jsme si to vynahradili.
I nadále nejstarší děti pokračují
v saunování spojeném s relaxačním a dechovým cvičením na re-

habilitaci v Kojetíně a navíc jednou
týdně cvičíme v tělocvičně sokolovny. Některé nejmladší děti se zabavily zase tvořením v keramické
dílně na „domečku“
Ve čtvrtek 12. února 2015 za námi
přijelo divadlo „Šikulka“ hned se
třemi maňáskovými pohádkami:
O princezně Adélce, Jak se prasátka naučila chovat, Chlubilka a nejkrásnější dárek. V obou mateřských
školách jsme přivítali Kašpárka
s maňáskovou pohádkou, kterou
zahrály dětem učitelky.
Ve středu 18. února 2015 a ve čtvrtek 19. února 2015 navštívila obě
školičky Iva Kusáková z Městské
knihovny MěKS Kojetín a přichystala si pro nejmladší děti besedu
s názvem „Pohádkové čtení“. Děti
vyslechly pohádku z knihy Táňa
a Tři medvědi a O pejskovi a kočičce jak si myli podlahu. Největší
radost ale měly z prohlídky mnoha
dětských knížek, které jim přinesla

Olympiáda - Sluníčka

Výroba sněhuláků - srdíčka

z knihovny. Za tuto návštěvu děkujeme.
Poslední únorové úterý se malí
zpěváčci z MŠ zúčastnili nepostupové soutěže ve zpěvu Kojetínská
písnička na DDM Kojetín. Každý soutěžící zazpíval písničku dle
vlastního výběru a bez ohledu na
výsledek soutěže v závěru všichni
účastníci obdrželi malé upomínkové předměty.
Nejvíce jsme se ale těšili na poslední čtvrteční dopoledne, kdy proběhl
v obou MŠ tradiční dětský karneval.
Děti skládaly krepové papíry do nekonečných řetězů a za pomoci svých
učitelek si vyzdobily třídy. S pomocí
rodičů oblékly připravené masky
a karneval mohl vypuknout. Po
úvodním reji masek si každý vyzkoušel své dovednosti na jednotlivých
stanovištích s připravenými úkoly:
chůze po kamenech s podlézáním,
myší závod, koulení míče mezi kužely, chůze po hadovi. Odměnou pro
malé účastníky byly nejen diplomy,
ale i sladké dobroty.
A co nás čeká v březnu? Navštívíme sál Sokolovny Kojetín, kde
děti zhlédnou pohádku v rámci „Divadelního Kojetína 2015“
a rozloučíme se se saunováním.
V úterý 17. března 2015 připravujeme den otevřených dveří a ve
čtvrtek 2. dubna 2015 zápis do mateřské školy. Všichni jste srdečně
zváni.                               vedení MŠ
Srdečně vás zveme na
den otevřených dveří
MŠ Kojetín,

Bobování - MŠ Masarykovo náměstí

Rehabilitační cvičení

který se bude konat
v úterý 17. března 2015
od 9 do 15 hodin
v obou budovách MŠ
(Hanusíkova ulice
i  Masarykovo náměstí)
Program:
- prohlídka prostor školy
a jednotlivých tříd,
kronik a fotografií,
- pro malé návštěvníky bude
připravená výtvarná dílna,
každý si odnese dáreček,
- v 10 hodin budeme hrát
pro děti maňáskové divadlo
.

Keramika - Berušky
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Knihovnice v MŠ

Přijďte se k nám podívat,
těšíme se na vás!
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Mateřská škola Kojetín
Zápis do Mateřské
školy Kojetín
pro školní rok 2015/16
se bude konat

ve čtvrtek
2. dubna 2015
od 10 do 15 hodin

v budově MŠ Kojetín,
Hanusíkova 10
Přijďte s dětmi!
S sebou si přineste: občanský
průkaz a rodný list dítěte.
Zápis je pro děti, které nastoupí
do MŠ od září 2015
(případně v průběhu školního roku)
Nabídka školy:
- saunování a rehabilitační cvičení,
- předplavecký výcvik v Přerově,
- rozšířená TV
a cvičení v sokolovně,
- program „školička“
a „malý zahradník“  
- tvořivé práce v keramické dílně,
- výuka anglického jazyka,
- spolupráce se ZUŠ Kojetín,
knihovnou, DDM, logopedem,
- dopravní výchova na dopravním
hřišti v Kroměříži,
- hrajeme divadlo,
nabízíme kulturní pořady atd.

O „vzdělávání“ dvouletých dětí v mateřských
školách
Ráda bych reagovala na opakující
se informace o přijímání dvouletých
dětí do mateřských škol, o jakési
„líbivé politice“ mateřských škol, že
tyto děti přijímají atd.
Často se v situaci, zda takto malé
dítě přijmout ocitáme také my. A je to
velmi těžké rozhodování. Jaké jsou
tedy možnosti, podmínky a legislativní omezení pro přijímání takto malých dětí?
V současné době v rezortu školství
existuje jakési vakuum, kdy pro dvou
až tříleté děti neexistují zařízení, kde
by mohly být legálně tyto děti přijímány. Ano, dítě může být v jeslích,
ty jsou ale zdravotnickým zařízením
a spadají pod Ministerstvo zdravotnictví a jako takové se řídí zdravotnickými právními předpisy.

Dále nabízíme:
- Možnost předškolního vzdělávání
v místě bydliště bez nutnosti dojíždění, možnost umístění dítěte v budově na náměstí, či v Hanusíkově
ulici. Přijímáme i děti z okolních
vesnic.
- Přijímáme děti i v průběhu školního roku (nově otevřená třída Žabiček od února).
- Provoz školy - možnost dovést
dítě do 9 hodin, jsme schopni se
přizpůsobit individuálním požadavkům rodičů, umožňujeme přístup
za dítětem, zejména v době adaptace na prostředí MŠ.
- Provoz školy je zajištěn i v době
vedlejších a z větší části i v době
hlavních prázdnin.
- Příjemné prostředí obou mateřských škol. Prostory i vybavení, sociální zařízení obou budov byly za
poslední období zrekonstruovány,
vybavení obou škol se modernizuje, obě školní zahrady jsou velké,
taktéž zrekonstruované a pravidelně udržované. Připravujeme na

jaro program“malý zahradník“.
- Plně kvalifikovaný pedagogický
sbor, snažíme se o partnerské vztahy a spolupráci s rodiči, pravidelně
informujme a radíme rodičům ve
věcech výchovy a vzdělávání jejich
dětí. Řešíme požadavky, podněty
a přání.  
- Odpolední klidový režim, relaxace.
Nejstarší děti se v odpoledním čase
zapojují do programu “školička“
(předmatematické a předčtenářské
dovednosti, grafomotorika), navštěvují kroužek anglického jazyka.
- Rozdělení tříd dle věkově blízkých
skupin, tudíž je zde možná cílená
práce směrem k dané věkové skupině, k potřebám dětí. Individuální
vzdělávací programy pro děti s odkladem školní docházky.
- Po celý rok spolupracujeme s rodiči našich dětí, se školní jídelnou, základními školami, Základní
uměleckou školou, s DDM Kojetín,
MěKS Kojetín, knihovnou, rehabilitací na poliklinice….  
Přijďte, jste vítáni!

MŠMT vydalo nedávno vyjádření, které je jasné a srozumitelné.
Při přijímání dětí je nutno vycházet
z § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním,
středním,vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), který
říká, že předškolní vzdělávání se
organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Není tedy
pevně upravena spodní hranice
věku dítěte, nicméně slovo „zpravidla“ znamená, že v ojedinělých případech lze udělat výjimku a přijmout
dítě mladší tří let (např. 2 roky 10
měsíců). Ale to pouze za následujících podmínek.
Předškolní vzdělávání především
spočívá ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče, kterou
bezesporu dvouleté dítě potřebuje.
Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být připraveno plnit
požadavky stanovené rámcovým
programem pro předškolní vzdě-

lávání a školním vzdělávacím programem dané školy. V případě, že
je dítě mladší tří let přijato, stává se
dítětem se všemi právy ale zejména
povinnostmi s tím souvisejícími.
Z logiky věci tudíž vyplývá, že narážíme na problém. Dvouleté dítě potřebuje zejména péči a hlídání, má
jiný režim, potřebuje více spánku,
má své fyziologické potřeby, často
nosí ještě plíny a je nesamostatné. Jen velmi obtížně asi bude plnit
povinnosti spojené s předškolním
vzděláváním. Péče o dvouleté dítě
vyžaduje zvýšenou pozornost a dohled pedagoga, což ve třídách MŠ
při stávající organizaci (jedna učitelka dopoledne a jedna odpoledne z
většiny při počtu nad 25 zapsaných
dětí) je proti cílům předškolního
vzdělávání ale hlavně na úkor vzdělávání ostatních věkově zralých dětí.
Ivana Krčmařová
ředitelka MŠ Kojetín
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
Lyžařský výcvik
Kunčice 2015
„Na lyžařský výcvik budu mít hezké
vzpomínky. I když jsem zpočátku
vůbec lyžovat neuměl, myslím, že
teď už zvládnu sjet kopec bez problémů.“
„Večer jsme měli karaoke, kde se
zpívalo, ale většinou se všichni jenom smáli a smáli …“

Tablety
Všude kolem nás, v reklamách, na
ulicích i mezi žáky se stále častěji
setkáváme s novou technologií, která dobývá svět - tablety. Ve všech
podobách - od malých chytrých telefonů až po větší „sešitové“ vydání
moderní dotykové pomůcky, která
nám zpřístupňuje svět elektroniky
pro běžné uživatele. A škola?
Tentokrát dostaly školy šanci zachytit rytmus doby a využily projekty zaměřené na účelnou přípravu pedagogů na nyní dostupné technologie
i pomůcky, které mohou dále zpestřit přípravu žáků na život. Zapojili
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„… a nejlíp to rozjel „Urbík“. Večer
jsme si všichni užili a nikomu se nechtělo na večerku.“
„Pokud budete mít kdokoliv možnost jet na lyžák, určitě na 100 %
jeďte. I když jsem byla zpočátku
zklamaná a nechtěla jsem lyžovat,
nelituju toho, že jsem jela! Na lyžák nikdy nezapomenu. Díky moc
všem!“
P. S.: „Sportovci? P. Š. T.“

jsme se do projektu „Tablety do škol“
a postupně pronikáme do tajů nového prostředí. Po získání prvotních
informací o zdrojích a nástrojích pro
vyučující, jsme získali pro každého
účastníka tablet a s pomocí lektora pana Vonáška vstoupili do jiné
elektronické dimenze. Lekce vedené zkušeným uživatelem, který také
vyučuje na ostravské škole, dávají
všem praktické rady i poznatky pro
vyučovací hodiny. Ohlasy od našich
účastníků (je nás 23) jsou vesměs
velice příznivé. Třetí část kurzu už
bude zaměřená přímo na jednotlivé
školní předměty, tady budeme úzce
spolupracovat i s okolními školami,
které budou doplňovat „studující“
v jednotlivých modulech.
Celý projekt garantuje EDUCOCENTRUM Krnov a my jsme jedním z třiceti tří partnerů. Mohl být
realizovaný díky financování z fondů Evropské unie. Škola se na nákladech nepodílí. Na škole je pouze
rozhodnutí o další orientaci vzdělávání a jeho zabezpečení. U nás to
bude výhled do příštích let. Vývoj
ve společnosti vyžaduje i účelnou
reakci z naší strany.
Přejeme všem účastníkům kurzu
úspěšné dokončení celého kurzu
a příjemný vstup do dalšího vzdělávacího prostoru - tentokrát elektronického.
Zdeněk Šípek
zástupce ředitele školy

Poděkování
Děkujeme všem příznivcům naší
školy, kteří přišli začátkem února
k nám zapsat své děti do prvních
tříd. Celkem zápisem prošlo 74 zájemců a budeme v novém školním
roce otevírat dvě první třídy.
Těšíme se na nové žáky i spolupráci s rodiči. Na shledanou v červnu
na informační schůzce i v září při
zahájení dalšího školního roku.
Rudolf Pavlíček
ředitel školy

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.
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Zápis do 1. třídy
Do 1. třídy se zapsalo osmnáct dětí.
Děkujeme jejich zákonným zástupcům, že si vybrali naši školu a dětem přejeme, aby se jim ve škole
dařilo.                   Olga Odehnalová
ředitelka školy

Úspěch žákyň
naší školy
Sabina Hlaváčová a Sarah Pompová jsou žákyně školy, které velmi
úspěšně reprezentují svou školu,
nedávno se účastnily vyhodnocení  
literární a výtvarné soutěže v Praze (Romano Suno) a nyní získaly
1. místo ve výtvarné soutěži ,  kterou organizovalo Středisko volného času Atlas a Bios v Přerově na  
téma Kytice ve váze. Děvčatům
blahopřeji a děkuji za reprezentaci
školy, paní učitelce Němečkové děkuji za přípravu na soutěž.  
Olga Odehnalová
ředitelka školy

ZŠ Kojetín,
Svatupluka Čecha 586
pořádá

ZÁPIS
DO PŘÍPRAVNÉ
TŘÍDY,
který se uskuteční
ve dnech
9. - 12. března 2015
V případě zájmu
nás kdykoliv navštivte.
e-mail:
reditelka@zssvcecha.kojetin.cz
Telefon: 581 762 032
Těšíme se na vás!

Základní umělecká škola Kojetín
Kojetínská ZUŠ jde do
boje aneb Školní kolo
Celostátní soutěže ZUŠ

zúčastnilo čtyřicetdva talentovaných
mladých umělců. Nutno podotknout,
že samotné zvládnutí soutěžního repertoáru je poměrně náročné a má
svoje pevná zadání. Bez jejich splMinisterstvo školství, mládeže a tě- nění nelze žáky nominovat. Soutělovýchovy ČR vyhlásilo pro školní žící jsou zařazeni do kategorií podle
rok 2014/2015 soutěže žáků základ- ročníku narození. Kategorií je celních uměleckých škol. ZUŠ Kojetín kem devět. Kdo tedy získal vavříny
se rozhodla vstoupit do tohoto klání a bude nás reprezentovat?
a tím také prověřit sama sebe. Jde-  Sólový zpěv:
me s kůží na trh. Porovnání s ostat- 0. kategorie: Eliška Bělková, Barními uměleckými školami prověří bora Malíková, Anežka Skřipcová
kvalitu naší výuky, přístup našich pe- a Aneta Šubíková,  
dagogů, kvalitu našich frekventantů I. kategorie: Kamila Navrátilová,
hudebního oboru, zkrátka celkový II. kategorie: Anna Hrušáková,
V. kategorie: Veronika Horňáková,
obraz  naší milované školy.
V tomto roce se nás týkají soutěže  Zobcové flétny:
studijního zaměření -   sólový a ko- I. kategorie: Lenka Kusáková a Jan
morní zpěv, hra na dechové nástroje Kočvara,
dřevěné, hra na dechové nástroje II. kategorie: Jiří Daněk a Jana Dožesťové, hra na bicí nástroje. Školní stálíková,
kola proběhla na naší škole v termí- III. kategorie: Aneta Dynžíková,
nech: 26. ledna 2015 (zobcové flét- IV. kategorie: Anna Hrušáková,
ny), 27. ledna 2015 (sólový zpěv a   V. kategorie: Anna Dostálíková
28. ledna 2015 (žesťové nástroje). A a Monika Kopřivová,
bylo pěkně živo. Školního kola sou- VI. kategorie: Eliška Straková,
těže se i přes vysokou nemocnost VII. kategorie: Lucie Grygarová,

 Žesťové nástroje:
0. kategorie: Adam Juračka a Antonín Prokeš,
I. kategorie: Vojtěch Hrušák, Štěpán
Klech a Michal Takač,
III. kategorie: Josef Kusák, Radek Juračka, Vladimír Švajda a Jan Hrušák,
IV. kategorie: Martin Kvíčala,
VI. kategorie: Marie Tomaníková
a Jan Pavlíček,
VII. kategorie: Lukáš Procházka.
Naši postupující se utkají s nejlepšími z Přerova, Hranic, Lipníku nad
Bečvou a Potštátu.
Jak počet zúčastněných, tak počet
postupujících žáků je úžasný. Můžeme jen s radostí konstatovat, že
zájem o hudbu, chcete-li umění či
kulturu, je na vzestupu. Veliké uznání patří  všem žákům školy, kteří na
sobě pracují a jejich pedagogůmEvě Mizerové, Miriam Ščurkové, Liboru Žabenskému, Věře Vilímkové,
Lence Šindelářové a korepetitorům
- Lence Čechové a učitelce Žabenské. A našim reprezentantům?
Hodně štěstí, pevné nervy.
Vaše ZUŠ
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Gymnázium Kojetín
Venezuela v minulosti
a dnes
Dne 29. ledna 2015 se v sále Vzdělávacího a informačního centra
uskutečnila beseda studentů kojetínského gymnázia s mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Bolívarské republiky Venezuely J. E. Victorem Julianem Hernandezem Leonem.
V úvodu ocenil pan velvyslanec důstojnost prostředí, ve kterém setkání probíhá, a také hojnou účast studentů. Následně seznámil účastníky besedy s politickými a ekonomickými změnami, které proběhly
ve Venezuele v nedávné minulosti.
Za historický mezník považuje rok
1999, kdy byla všelidovým hlasováním přijata nová ústava a v čele
země stanul prezident Hugo Chávez. Vyhlásil program tzv. „socialismu 21. století.“   Zabránil dranco-

Galerie absolventů
Gymnázia Kojetín
V dnešním pokračování představujeme další absolventy školy a jejich
vzpomínání.

Bc. Jarmila Novotná Hamalová

fyzioterapeut
Vzpomínám velice ráda. Bylo
to
krásných
osm bezstarostných let v kolektivu úžasných
spolužáků a velice ochotných
a vynikajících
učitelů. Během studia na vysoké škole jsem často vzpomínala
na naše učitele a říkala si, že nám
toho předali opravdu moc, zejména
schopnost učit se, umět pracovat
s informacemi a být vytrvalý. Při
vzpomínce na gymnázium se mi
vybaví hodně příhod. Nejraději ale
vzpomínám, jak jsme si mezi spolužáky rozdávali každý rok o Vánocích
dárečky. Každý si vylosoval lísteček se jménem spolužáka, kterému
měl dárek věnovat. Doteď nevím,
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vání obrovského přírodního bohatství Venezuely
soukromými společnostmi z USA.   Zisky státu
z prodeje ropy a dalších
surovin byly investovány
do lékařské péče a vzdělávacího sytému.
Dotazy studentů se týkaly i osoby pana velvyslance, například i toho,
jak „dlouhou cestu“ musí
vykonat zájemce o post
šéfa diplomatické mise
v cizí zemi. Host překvapil také velmi dobrou
znalostí poměrů v České
republice a sympatické
bylo jeho upřímné vlastenectví.
Besedu lze považovat za
vydařenou akci přínosnou pro obě strany.
Jaromír Růžička
od koho jsem dostala velkého plyšového psa, který mi udělal velkou
radost. A současně bych chtěla pochválit paní učitelku Mlčochovou za
velice originální nápady, co se týče
studia, zařizování školních výletů a
stmelování našeho kolektivu.   
Škole přeji, aby vychovávala stále
tak dobré žáky jako doposud a aby
studenti kojetínského gymnázia dosáhli v životě toho, co chtějí. Myslím,
že právě Gymnázium v Kojetíně je
prvním stupínkem k vašemu úspěchu.

Jakub Kotula

Product Developer ve společnosti Socialbakers a.s.
Na svá léta
na
gymnáziu
vzpomínám se
značnou převahou pozitivních
vzpomínek.
Konkrétní událost těžko vybrat, jelikož by popis všech dohromady vyšel na několikasetstránkovou publikaci. Nad ostatními událostmi však
ční akce, jako jsou lyžařské výcviky,
vánoční akademie či stužkovací
ples.

Gymnáziu přeji rozumné vedení,
spokojené studenty a úspěšné absolventy. Žákům bych pak přál stejně trpělivé učitele jako za mých let
a také, aby si uvědomili, ještě na
gymnáziu, že prožívají jedny z nejlepších let svého života, a aby si je
náležitě užili.

Lubor Horák

klavírista,
učitel hudby
Kdybyste
se
mě zeptali těsně před písemkou z dějepisu
nebo biologie,
jak
hodnotím
své
působení
na
gymnáziu,
odpověď by byla zřejmě velmi pesimistická. Nyní, s odstupem času,
ale převažují již pouze kladné vzpomínky. Příhod ze školních lavic se
mi vybavuje mnoho, zejména těch,
kdy jsme si vtípky a legráckami
posilovali bránice. A právě proto je
bohužel většina z nich nepublikovatelná…
Gymnáziu přeji, aby si jeho absolventi i po mnoha letech v duchu
(i nahlas) říkali: „Jó, na gymplu, to
byly časy…“
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Gymnázium Kojetín
Ing. Kristýna Kobertová

účetní v daňové a ekonomické společnosti
Na léta strávená na gymnáziu vzpomínám
velice ráda. Na
kamarádství
se
spolužáky, na společné cesty do školy, na
zpožděné vlaky a pozdní příchody.
Vzpomínám na volnost, svobodu a
léta dospívání…
Přeji studentům spoustu zajímavých aktivit, které jim zajistí báječný

pedagogický sbor. Milujte se a učte
se.
Rada: Výměnné pobyty a spolupráce se zahraničními školami.

Mgr. Tomáš Vaško

analytik
Byla to naprostá pohoda.
Snad
kromě
hodin matematiky a fyziky, ale
když se na to
dívám s časovým odstupem,
i to se dalo

zvládnout. Přeji gymnáziu profesorský sbor složený ze samých „zlatých Ámosů“ a všem jeho absolventům dobré uplatnění na trhu práce.
Rada: Pokračujte v již započaté
mezinárodní spolupráci v rámci programu Comenius. Vsaďte na výuku
polštiny jako volitelného předmětu. Něco takového v Olomouckém
a Zlínském kraji zatím chybí.

DDM Kojetín - z akcí, které se konaly
Pololetní prázdniny
Prázdniny - to je čas odddechu a relaxace. 30. ledna 2015 jsme spolu
se 43 dětmi navštívili Aquapark ve
Vyškově. Po vodních radovánkách
jsme ještě luštili na domečku úkoly
komisaře Vrťapky a  po vyhodnocení získali sladké odměny a placku
známého komisaře.                  -bm-

Turnaj v bowlingu
Tato akce proběhla ve spolupráci
s Bowling city Kojetín. Byla určena
pro žáky druhého stupně a odpovídající ročníky gymnázia a je sou-

Dětský karneval
v Křenovicích
Děti z Křenovic a okolí předvedly
své kostýmy na karnevalu v neděli
15. února 2015. Vyzkoušely si při
soutěžích různá řemesla - jako pekaři skládali na plech koláče, jako
zedníci stavěll vysoké zdi z kostek,
jako mlynáři nesli pytle s moukou
nebo jako podlaháři pokládali parkety. Na tanečním parketu představili své streetdancové vystoupení
kluci Pepa Benešovský, Martin
Flora a Petr Návrat a také holky
z taneční skupiny COOL při DDM
Kojetín. Karnevalový rej navštívily i
pohádkové postavičky Boba a Bobka. Děti potěšily krátkým „večerníčkem“ na pódiu, a potom se s nimi
společně vyfotily. Organizátoři akce
Sokol Křenovice dětem zajistili bohatou tombolu se spoustou dárků

a sladkých dobrot, které si děti na
závěr akce s radostí a   nadšením
převzaly.                                    -po-

částí celoroční soutěže Velká cena
o putovní pohár ředitelky DDM.
Dva zástupci za třídu bojovali o co
nejlepší umístění. Soutežilo se ve

dvou kategoriích: I. kat. -   mladší
žáci a II. kat - starší žáci. Vítězové
odnesli pro své třídy cenné body,
diplomy a sladké odměny.        -po-

Výsledková listina:
I. kategorie:
1. místo: 7.A ZŠ nám. Míru - Ďábelský tým: Lucie Nesrstová, Daniel Tomaštík,
2. místo: 7.B ZŠ nám. Míru - Swageři: Tereza Pešková, Vojtěch Ošťádal,
3. místo: 6.A ZŠ nám. Míru - MIMONI: Jakub Bureš, Jiří Švoma.
II. kategorie:
1. místo: tercie GKJ - Pandy s. r. o.: Jakub Otáhal, Jakub Tabara,
2. místo: 9.B ZŠ nám. Míru: Martin Petrovský, Radek Peřina,
3. místo: 8.A ZŠ nám. Míru - Ovečky: Zuzana Sedláčková, Marie Slámová
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DDM Kojetín informuje
Připravované akce:
- Keramické výukové programy
pro mateřské školy
- FIMO - kurz práce
s polymerovou hmotou
čtvrtek 12. 3. 2015 od 16.30 hodin
- Točení na hrnčířském kruhu
- kurz pro mládež a dospělé
- Výukové programy pro ZŠ
zaměřené na dopravní výchovu
- Jarní ples
- Turnaj ve vybíjené
- Turnaj ve stolním tenise
a ve florbale
- DDM Kojetín - DDM Hranice
2. 3. - 6. 3. 2015 Týden plný zábavy
- příměstský tábor, hry, legrace,
zábava, vaření a tvoření, 2 výlety
-  pro děti od 1. třídy
3. 3. 2015
VIDA science centrum Brno
- výlet do vědecko zábavného centra
4. 3. - 7. 3. 2015
- Čtyřdenní lyžování ve Skireálu
Kouty
5. 3. 2015
GALAXIE ZLÍN - výlet

Léto s domečkem
Pobytové tábory

Příměstské tábory

1. 7. - 5. 7. 2015
Doplňkománie v Luhačovicích
- od 7 let, Luhačovice

7. 7. - 10. 7. 2015
- Tančím, vařím, tvořím

4. 7. - 11. 7. 2015
- Rybářský tábor
- od 8 let, Rakvice
13. 7. 24. 7. 2015
- Příběh bez konce
- od 6 let, Nejdek u Bělotína
25. 7. - 1. 8. 2015
- Taneční tábor
- od 8 letm, Třemešek
26. 7. - 1. 8. 2015
- Vodácký tábor
- od 12 let, Železný Brod
9. 8. - 14. 8. 2015
- Outdorový tábor
- od 12 let, Kouty nad Desnou

13. 7. - 17. 7. 2015
- připravuje se
20. 7. - 24. 7. 2015
- Tintinova dobrodružství
27. 7. - 31. 7. 2015
- připravuje se
3. 8. - 7. 8. 2015
- připravuje se
10. 8. - 14. 8. 2015
- Pohádková dopoledne
17. 8. - 21. 8. 2015
- připravuje se

Bližší informace o všech připravovaných akcích najdete
na internetových a facebookových stránkách DDM Kojetín.
Fotodokumentace ke všem akcím je k dispozici na
http://ddm-kojetin.rajce.idnes.cz/

Městská knihovna MěKS Kojetín
Únor v knihovně...
V měsíci únoru jsme připravili Lekce informační výchovy, kdy žákům 2. tříd ZŠ bylo objasněno základní žánrové a tématické členění
knih, základní popis knihy, orientace v knihovně a připravena byla
i praktická cvičení. Pro žáky 4. tříd
základních škol byly lekce zaměřeny
na katalogy knihovního fondu, popis
a vysvětlení základních pojmů.
Pro oddělení mladších dětí mateřských škol proběhla literární pohádková beseda Z pohádky do
pohádky z knih Táňa a tři medvědi
od Ivana Zmatlíka a Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka.
Do celostátní výtvarné soutěže
Napsal a nakreslil: Josef Čapek
k 70. výročí úmrtí Josefa Čapka,
kterou vyhlásila Městská knihovna Dobříš se zapojilo   48 dětí ze
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školní družiny ZŠ nám. Míru, které
na základě četby z tvorby J. Čapka namalovaly obrázky. Všechny
jejich práce byly odeslány do celostátního kola. V místním kole jsme
vyhodnotili jako nejlepší výtvory Anežky Skřipcové, Davida Svobody a Martina Židlíka z 1. tříd., Nikoly
a Terezy Poláchové a Lukáše Burdy
z 2. třídy. Děti byly odměněny diplomem a drobnými cenami. Blahopřejeme!
V soutěži tvořivého psaní pro dětské čtenáře nazvanou Slovní hrátky pro budoucí literáty jsme se
přesvědčili, jak jsou děti šikovné
a nadané. Svědčí o tom i malá
ukázka z jejich příspěvků:
Dojíždění
Autobus,
zdrhej! Čus!
Na obloze velký mrak,
pod ním jede vlak. (Filip Zdráhal)

Jízda na pekáči
Zapadaly stráně,
jede, kdo má sáně.
Jede, jede
jako fůra s ledem.
Jako fůra mouky,
držte si klobouky.
(Jakub Zítka)
Kočka
Kočka je jak vločka,
má veliká očka.
Na veliký mrazíček
má teploučký kožíšek.
(Ema Hrabalová,
Štěpánka Úlehlová)
Holky jsou v pohodě
Když se kluci hádají,
my jsme pěkně naštvaný.
My si dáme poháry
a vy běžte do páry.
(Karolína Káňová,
Markéta Vyoralová)
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Je velmi potěšující, že v éře
rozmachu informačních technologií,
kdy se obáváme nezájmu o knihu
a poklesu komunikačních dovedností,
nám děti ukázaly, že umějí tvořit,
přemýšlet a vyjadřovat se.
Nejlepší literární počiny zašleme do
soutěží Zlaté dítě a Skrytá paměť
Moravy.

Zlaté dítě je soutěž na podporu
rodinného a kolektivního čtení.
Rodiny, nebo skupiny, si vyberou
jeden z nominovaných či oceněných
titulů uplynulého ročníku Zlaté
stuhy (celostátní soutěž, ve
které odborná porota vybírá ty
nejkvalitnější dětské knihy vydané
v předchozím roce, letos proběhne

Svaz knihovníků a informačních
pracovníků vyhlašuje
6. ročník celostátní akce
Březen - měsíc čtenářů

Z připravovaných akcí:
Lekce informační
výchovy
- katalogy knihovního fondu,
popis, vysvětlení základních pojmů
- pro žáky 4. tříd ZŠ Sv. Čecha

11. března 2015
Nebezpečná anorexie
- interaktivní beseda
se spisovatelkou
Petrou Dvořákovou
nad její knihou Já jsem hlad
- pro žáky 2. stupně ZŠ
a gymnázia, v dopoledních
hodinách, v sále VIC
První čtení, to nic není
beseda nad knihami
z edice „První čtení“
- pro „prvňáčky“
kojetínských ZŠ

Představujeme
knihovny
střediska Kojetín
Středisko Kojetín zahrnuje devět
místních knihoven: Kovalovice,
Křenovice, Lobodice, Měrovice nad
Hanou, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Troubky a Uhřičice.

Místní knihovna
ve Stříbrnicích
Knihovna je umístěna v budově kulturního domu, interiér byl moderni-

Lekce informační
výchovy
- vysvětlení pojmů beletrie
x naučná popis knihy
a její části  
- praktická cvičení
- pro žáky 3. tříd ZŠ Sv. Čecha
od 16. do 25. března 2015
Výstavka prací
uživatelů
Domu sv. Josefa
- práce s jarní tématikou
- v dospělém oddělení
zován v roce 2012, má veřejný internet a poskytuje kopírování.
Je doplňována knižními novinkami
pravidelně měsíčně v rámci cirkulačních souborů, čtvrtletně dalšími dvěma soubory, celkem dvacet
souborů ročně.
zřizovatel: 	
Obec Stříbrnice
knihovník: 	
Zdeněk Sladký
půjčovní doba: úterý 16 - 18 hodin
počet obyvatel:		253
stav knihovního fondu:
             2 557 (+cirkulační soubory)
registrovaní čtenáři:
32
z toho děti do 15 let:
8
počet výpůjček:			
2 611

již 23. ročník!) a na základě zážitků
z četby vytvoří píseň, báseň,
ilustrace, pokračují v příběhu podle
vlastní fantazie... Sdílí radost ze
čtení. Ti nejoriginálnější pojedou
na zlínský filmový festival nebo se
setkají s tvůrci knih v Praze.
Děkujeme za zdařilé příspěvky
a uvítáme další!
1. dubna 2015 v 17.30 hodin
Jiřina Šiklová
Současná společnost
očima sociologa
- přednáška známé
a uznávané české socioložky,
publicistky, autorky několika
knižních bestselerů, nejen o její
nové knize
„Vyhoštěná smrt“
- pro širokou veřejnost,
- v sále VIC (Masarykovo nám. 8)
Noc a Andersenem
Pozor!
Změna termínu!
2. kojetínská
„Noc s Andersenem“
proběhne v náhradním termínu
22. května 2015!
počet návštěvníků:

372

Děkujeme zřizovateli - obci Stříbrnice, který poskytuje knihovně nejen
finanční prostředky, ale i další všestrannou podporu.
Další informace najdete na adrese:
wwwobecstribrnice.cz
Přehled o knižních novinkách najdete na adrese:
www.mekskojetin.cz/
mestska-knihovna
(údaje k 1. 1.2015)
-jl-
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Divadelní Kojetín 2015
Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR
pořádají

23. ROČNÍK PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÝCH
DIVADELNÍCH SOUBORŮ DIVADELNÍ KOJETÍN 2015
který se bude konat v sále Sokolovny Kojetín

ve dnech 18. - 22. března 2015

a je krajskou postupovou přehlídkou s nominací na Celostátní přehlídku
amatérského činoherního a hudebního divadla 4. Divadelní Piknik Volyně 2015
vstupné na jednotlivá představení: 50 Kč, děti, studenti, důchodci: 20 Kč (na dopolední nesoutěžní divadla 40 Kč)
permanentní vstupenka: 300 Kč - rezervace a předprodej na VIC Kojetín, telefon: 581 202 202, 774 001 403

Program přehlídky:
středa 18. března 2015 - 8.15 a 10.15 hodin
Divadélko pro školy Hradec Králové

DIVADELNÍ UČEBNICE

divadelní představení pro ZŠ a GKJ (nesoutěžní)
středa 18. března 2015 - 20.00 hodin

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PŘEHLÍDKY

s vystoupením pěveckého souboru Cantas Kojetín
středa 18. března 2015 - ihned po zahájení
Divadelní spolek Kroměříž
Agatha Chrisitie: VRAŽDA NA FAŘE
detektivní hra (1. soutěžní představení)
čtvrtek 19. března 2015 - 8.15 a 10.00 hodin
Divadlo Scéna Zlín
Josef Lada, Jakub Šafránek:

TLUSTÝ ANDĚL Z ROUENU

hra o rouenské kurtizáně (5. soutěžní představení)
sobota 21. března 2015 - 10.00 hodin
Kroužek Divadelních ochotníků ve Hvozdné
Alena Herman:

KÓD NULA

sociální drama (6. soutěžní představení)
sobota 21. března 2015 - 15.00 hodin
DIVADLO DIGOKNU ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Gloria Montero: FRIDA
drama (7. soutěžní představení)

O KOCOURU MIKEŠOVI

sobota 21. března 2015 - 20.00 hodin
Divadlo Brod Uherský Brod
Jiří Voskovec a Jan Werich:

čtvrtek 19. března 2015 - 16.00 hodin
O. S. Za dveřmi Náměšť na Hané
Jacques Vilfrid a Jean Girault: BEZ OBŘADU
komedie (2. soutěžní představení)

hudební komedie (8. soutěžní)

divadelní pohádka pro MŠ a ZŠ
(nesoutěžní představení)

čtvrtek 19. března 2015 - 20.00 hodin
Ořechovské divadlo Ořechov
Vlastimil Peška:

JAK ŠVÉDOVÉ L. P. 1645
MARNĚ BRNO DOBÝVALI

komedie (3. soutěžní představení)
pátek 20. března 2015 - 9.00 hodin
Divadlo Tramtarie Olomouc
Karel Čapek, Vladislav Kracík: R.U.R.
divadelní představení pro GKJ
(nesoutěžní představení)
pátek 20. března 2015 - 16.00 hodin
Divadelní soubor Lojza z Oder
Jan Werich: JEZINKY A BEZINKY
černá komedie (4. soutěžní představení)
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pátek 20. března 2015 - 20.00 hodin
Divadlo Václav Václavov
Fritz Hochwälder:

CAESAR

sobota 21. března 2015 - 21.30 hodin

DOSTAVENÍČKO
S CIMBÁLOVOU MUZIKOU DUBINA
cimbál, zpěv, víno a dobrá nálada
ve vestibulu Sokolovny Kojetín)

neděle 22. března 2015 - 10.00 hodin
Divadlo Blic Ostrožská Nová Ves
Sylvie Zlatá: ČERNÁ JE DOBRÁ
hudební hra (9. soutěžní představení)
neděle 22. března 2015 - 13.30 hodin
DS ASpol SVČ Lužánky
Patrick Haudecoeur, Danielle Navarro - Haudecoeur:

MÁTOVÝ NEBO CITRÓN?

komedie (10. soutěžní představení)
neděle 22. března 2015 - 17.00 hodin
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
a UKONČENÍ DIVADELNÍHO KOJETÍNA 2015
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Divadelní Kojetín 2015
Představení účastníků
Divadelního Kojetína
2015
Divadelní Kojetín letos slibuje bohatý program, ve kterém
se představí celkem třináct divadelních souborů a divadel.
Do soutěžní části je zařazeno
deset divadelních spolků, které budou v Kojetíně soutěžit
o nominaci a doporučení na Divadelní Piknik Volyně.
V nesoutěžní části uvidíme tři inscenace pro kojetínské děti, žáky
a studenty - Divadélko pro děti
Hradec Králové, Divadlo Scéna
Zlín a Divadlo Tramtarie Olomouc.
Krátce vám představím soubory,
které budou v Kojetíně soutěžit
o postup do Volyně.
Divadelní spolek Kroměříž
Spolek vznikl pod tímto názvem
v roce 2006 a navazuje na dlouholetou tradici ochotnického divadelnictví v Kroměříži. První zmínka
o ochotnickém divadle ve městě je
z roku 1863. Spolek každý rok připravuje dvě až tři premiéry a nabízí
divákům i předplatné (ve spolupráci s MěKS i v Kojetíně, pozn. red.).
Sezonní předplatné obsahuje sedm
představení ochotnických spolků
z celé České republiky a to vždy
v měsících září až březen. Od roku
2008 organizuje spolek Divadelní
festival Ludmily Cápkové, který je
koncipován jako postupový, s možností postupu na festival mladého
amatérského divadla FEMAD Poděbrady. Pravidelně se zúčastňuje
postupových přehlídek a své hry
uvádí po celé republice. Svojí činností se snaží v maximální možné
míře podporovat dění v regionální kultuře a při práci dává prostor
všem, kteří se chtějí zapojit, ať už
jako organizační pracovníci, technici anebo herci. Na letošním divadelním klání v Kojetíně spolek uvede
zbrusu novou inscenaci, detektivní
hru Vražda na Faře z pera známé
autorky Agathy Christie. Premiérově byl tento román publikován
ve Velké Británii v roce 1930. Poprvé zde vystupuje slavná slečna
Marplová. Fara vesničky St. Mary
Mead se stane místem vraždy, kde

obětí je člověk, jehož nikdo neměl
rád, dokonce ani sám farář. Kdo je
pachatelem, když důvod k vraždě
měli snad všichni? Nejbližší příbuzní, nebo někdo z obyvatel vesnice?
Vyšetřující zástupci zákona sice
nejsou bezmocní a hloupí, ale vztahům mezi místními lidmi nerozumějí. Slečnu Marplovou zpočátku inspektor vnímá jako neškodnou povídalku s podivnými názory, avšak
právě ona zná místní poměry i
vztahy...

O. S. Za dveřmi Náměšť na Hané
Občanské sdružení Za dveřmi bylo
založeno v roce 2007 a vyvíjí svou
činnost v Náměšti na Hané. Spolek
byl založen s cílem navázat na stoletou tradici náměšťského ochotnického divadla, které přestalo být činné v druhé polovině devadesátých
let 20. století. Za dobu své existence nazkoušel šest divadelních představení, které následně reprízoval
nejen na domovské scéně, ale také
v okolních obcích a pravidelně se
účastní přehlídek amatérských divadel. Při výběru her preferuje komedie, v nichž mohou herci uplatnit
své komediální nadání. V Kojetíně
nám představí komedii Bez obřadu
autorů Jacquese Vilfrida a Jeana
Giraulta. Bez obřadu se můžete dát
zpopelnit, ale ne se vdát! To si myslí
leckterý z aktérů brilantní francouzské situační veselohry, než vstoupí do hry mladý sympatický a nad
poměry výřečný pojišťovací agent,
než odcestuje razantní a trochu
nervózní milionář Leonard se svou
půvabnou éterickou manželkou za
obchodem do Paříže, než se jejich
jediný pravý syn vrátí z brazilských
pralesů - a především než zůstanou
rodinné akcie v rukou manželky
a rodinné sídlo v rukou dcery...
Když tento výčet znásobíme jedním
odmítaným nápadníkem z lepší ro-

diny a vydělíme jedním domnělým
sňatkem, výsledkem je řízný komediální zmatek plný omylů a nevinných léček, lehkosti a nonšalantní
elegance ve vtipných dialozích
a v bláznivých, originálně pointovaných situacích, to vše ve výsostně
francouzském stylu. Průšvih střídá
průšvih, pohroma pohromu v tempu
přímo hektickém. A přesto se hra
drží v žánru příjemné letní komedie.

Ořechovské divadlo Ořechov
Ořechovské divadlo je proslulý vesnický divadelní soubor, který svojí
divadelní poetikou dravého komediantství a velké múzičnosti udivuje
diváky nejen po celé České republice, ale i na četných zahraničních
zájezdech. Divadlo má své sídlo
ve stejnojmenné střediskové vesnici, nacházející se jihozápadně
od Jihomoravské metropole - města Brna. Dnešní špičkový soubor
vznikl před více než sto deseti roky
z čistého vlasteneckého nadšení
tehdejších zakládajících členů, které v počátcích vedl mladý dělník
Josef Malý. Na začátku 2. světové
války bylo nadšení pro divadlo tak
velké, že si ořechovští ochotníci postavili na místě staré selské stodoly Prozatímní divadlo. V této, dnes
již technicky nevyhovující budově,
hrál a zkoušel soubor Ořechovského divadla až do roku 2010, kdy
se přestěhoval do nových prostor
v Obecním sále Kulturního centra
Ořechov. V čele této scény stojí již
celých 39 roků profesionální režisér,
hudební skladatel, scénograf a dramatik Vlastimil Peška, který vtisknul
dnešnímu souboru nezaměnitelnou a ojedinělou tvář. Repertoár
Ořechovského divadla je výhradně
orientován na tituly veseloherního
ražení. Často vychází z autorské
dílny svého uměleckého šéfa.
Rozverná komedie Jak Švédové
L. P. 1645 marně Brno dobývali po-
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jednává o marném dobývání Brna
švédskými vojsky za třicetileté války. Napsal ji Vlastimil Peška na žádost švédského lidového spisovatele Hanse Eriksona v roce 1994. Hra
vtipně glosuje starý a stále přežívající nešvar, kterým je překrucování
dějinných faktů. Vše se odehrává
na pozadí jednoduché, však nosné
dějové linky, vystavěné na pozadí
známé brněnské pověsti o předčasném zazvonění poledne na brněnském Petrově, díky kterému Švédové ukončili bitvu a Brno tak nebylo
dobyto. Perličkou komedie je vtipné, však srozumitelné použití osmi
evropských jazyků. Od angličtiny až
po maďarštinu. Druhou perličkou je
zajisté i Peškova hudba zkomponovaná v duchu moravských lidových balad a kramářských písní.
Ořechovské divadlo se ke komedii
o dobývání Brna švédskými vojsky
v čele s pověstným generálem Torstensonem vrací na přání svých příznivců po dvaceti letech. Jde však
o zbrusu novou inscenaci s nezaměnitelným nábojem, který do hry
vnášejí především mladí a noví členové souboru, kteří před zmíněnými dvaceti roky nosili pleny, či zasedali do školních škamen.

Divadelní soubor Lojza z Oder
Amatérské ochotnické divadlo má
v historii oderského Dělnického
domu pevné místo, jak uvádějí prameny a výpovědi pamětníků. Na
tradici ochotnického divadla z 50.
let navázal divadelní soubor Radost. Divadlo v lednu v roce 1972
založila Anna Geistová. Divadelníci navázali na tradici ochotnického divadla a činnost souboru se
úspěšně rozvíjela. Od roku 1979
soubor vede a do Oder za ním 28
let jezdí - Miloš Čížek, šéf české
scény Těšínského divadla. Pod
jeho vedením se oderská veřejnost dočkala dvaceti divadelních
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her. V roce 1994 po úmrtí hlavního
protagonisty Aloise Václavíka soubor vystupuje jako LOJZA z Oder.
Oderští divadelníci jsou ve světě
amatérského divadla známým pojmem, jsou zváni k vystupování
v regionu kraje, zúčastňují se festivalů amatérských divadel a dokonce reprezentují město v zahraničí.
Záliba k amatérskému divadlu má
v Odrách silné kořeny. Jak hodně si
váží práce jednotlivých členů souboru jejich režisér Miloš Čížek?: „Je
obdivuhodné, jak při svých pracovních a osobních povinnostech dokážou odvést maximum nejen při
nastudování, ale i při vystoupeních.
Najít si čas v dnešní době, která
všechno přepočítává na peníze,
a chtít něco udělat pro druhé - a ještě bez nároku na jakoukoliv odměnu - je prostě úžasné!“
Na kojetínské přehlídce uvede tento soubor černou komedii Jana Wericha Jezinky a Bezinky. Tato hra
měla premiéru na Brodwayi v roce
1941. U nás byla uvedena Janem
Werichem v Divadle ABC roku 1958.
Děj pojednává o dvou starších příjemných slečnách, sestrách Abby
a Martě Brewsternových, které hostí
starší pány lahodným bezinkovým
vínem. V této rajské pohodě se však
dějí věci nadmíru podezřelé, a tak
když tety navštíví jejich synovec
Mortimer, nestačí se divit...

Divadlo Václav Václavov
První zmínka o divadelní činnosti
ve Václavově je v kronice zapsána
v roce 1924, kdy se hrálo představení Vrah. Uplynulo od té doby právě 90 let. Podle kronikářských záznamů je hra Tlustý anděl z Rouenu jubilejní šedesátou inscenací ve
Václavově nacvičenou. Představení vznikala nejdříve v místní škole
(zásluhou pana učitele Dvořáčka)
a v divadelním odboru TJ Sokola,
po válce se soustředila divadelní

činnost pod hlavičkou Osvětové
besedy. Posledních osmnáct divadelních her vzniklo v novodobé historii od roku 1998, kdy byl založen
divadelní spolek Václav Václavov.
Velmi významnou událostí v životě
obce a ochotnického divadla bylo
otevření nového kulturního domu
v roce 1962. Tuto událost si každoročně připomínají dnes už celostátně oceňovanou soutěžní přehlídkou
ochotnických souborů nazvanou
O Václava z Václavova. V příběhu
Fritze Hochwäldera Tlustý anděl
z Rouenu z prusko - francouzské
války roku 1870 je hlavní postavou
rouenská kurtizána Elisa Rousettová, která je sice pro každého, ale
jako pravá vlastenka pruským okupantům jako jedna z mála Francouzů statečně vzdoruje. Děj se odehrává v jednom francouzském hostinci obsazeném Prušáky, v němž
chce přenocovat utíkající rouenské
panstvo. S nimi v dostavníku náhodou cestuje i Elisa. Pruský velitel je
zde zadrží na tak dlouho, pokud nesplní jeho podmínku. Při řešení této
situace se projeví pravé charaktery postav. Ukáže se, že svými činy
může i prostitutka nebo kočí vysoce
převyšovat váženou a bohatou společnost. V inscenaci jde především
o vyjádření hlubokého lidského příběhu, myšlenek a činů aktérů, ponaučení z nich jsou i desítky let od
vzniku předlohy stále aktuální.

Kroužek Divadelních ochotníků
ve Hvozdné
Premiéra divadelní inscenace Aleny Herman Kód nula, byla členy
Kroužku divadelních ochotníků nastudována k jeho 105. výročí od založení. Vše počalo rokem 1909, kdy
nadšení některých hvozdňanů přerostlo v divadelní vášeň. K tomuto
účelu sestavili vlastní stanovy, které
jsou platné dodnes. Prvních dvacet
let se veškeré inscenace konaly
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v hostinci u Staňků. Až v roce 1929
se naplnilo přání aktivních členů
a 6. října tak byla slavnostně otevřena budova, jejíž výstavba trvala pouhých šest měsíců a náklady
činily 130.000 Kč. Od té doby se
budova dočkala několika rekonstrukcí a současný stav je zásluhou nejen členů, kteří obětovali
mnoho volného času při brigádách,
ale také sponzorů, kteří nemalou
částkou přispěli hlavně v době velkých úprav. V neposlední řadě nelze opomenout také vaši diváckou
přízeň, které si všichni vážíme. Na
závěr, jen stručný výčet největších
úspěchů, které hvozdenskému divadlu pomohly nakročit, mezi nejvýznamnější amatérská divadla
v naší republice. Pětkrát byl Kroužek vybrán na národní přehlídku
venkovských divadelních souborů
ve Vysokém nad Jizerou (Kutnohorští havíři, Tvrdohlavá žena, Maryša,
Gazdina roba, Motýli). Divadelní
hry Maryša bratří Mrštíků a Gazdina roba Gabriely Preissové pod
režijním vedením Dušana Sitka,
byly natolik kladně přijaty odbornou
porotou, že měly tu čest, zúčastnit
se mezinárodní přehlídky Jiráskův
Hronov.
Divadelní hra Kód nula je sociálním
dramatem, které se odehrává v určitém fiktivním prostředí Londýna.
Podstatou příběhu jsou partnerské vztahy a mateřská láska. Tato
báseň je určena celému příběhu
a hlavní myšlence: Alena Herman  Složitost „Také si myslíte, že život
je něco složitého? Stačí se přece
narodit a zahrabat zesnulého. Složitost života nelze přece vyjádřit
slovem (kódem). Je totiž stvořena
samotným bohem."

Divadlo DiGoknu Rožnov pod
Radhoštěm
„Strašně žvaním, nic mě nebaví,
piju, kouřím, mluvím sprostě, jsem

celkem hloupá a zatraceně sentimentální." Frida. Příběh ženy, která
se nevzdávala. Magdalena Carmen
Frieda Kahlo y Calderón. Mexická
malířka, známá především svými
autoportréty. Její obrazy jsou sžíravé i něžné, tvrdé jako ocel a zároveň jemné a lehké jako motýlí
křídla, nádherné, hluboké a kruté.
Přesně takové, jaká byla ona. Frida Kahlo se narodila 6. července
1907 v Coyoacánu. Její otec, Guillermo (Wilhelm) Kahlo, pocházel
z maďarské židovské rodiny a matka, Matilde Calderónová, byla po
otci Indiánka a po matce Španělka.
Frida měla tři sestry. V roce 1925
její život osudově poznamenala
nehoda autobusu, při které Frida
utrpěla četná zranění. Po zbytek
života pak trpěla velkými bolestmi
a podstoupila přes 30 různých operací. Po nehodě musela nosit sádrový korzet a byla upoutána na lůžko.
Tak, vlastně z nudy, začala malovat.
Nejčastěji malovala sama sebe.
„Namalovala jsem tolik obrazů sebe
sama, protože jsem byla často osamělá a také proto, že sama sebe
znám nejlíp.“ Jejím manželem byl
o více než 20 let starší Diego Rivera, významný tvůrce mexického
výtvarného směru muralismu. Jejich manželství bylo velmi divoké,
oba si byli navzájem nevěrní. Frida
také několikrát potratila. Rozvedli se, ale po krátké době se opět
vzali. Díky Diegovi se Frida dostala
mezi tehdejší uměleckou smetánku. Díky němu se také dostala do
Ameriky i Evropy, kde vystavovala
své obrazy. Krátce před smrtí jí byla
v Mexiku věnována celá výstava.
Jediná během jejího života. Ke konci života se její zdravotní stav prudce zhoršoval, musela jí být amputována pravá noha. Frida byla závislá na lécích i alkoholu. Zemřela
13. července 1954. Oficiální příčina
smrti byla plicní embolie. Nikdy ale
nebyla provedena pitva, a tak není
vyloučeno, že spáchala sebevraždu. Poslední slova, která si napsala
do deníku, byla: „Radostně čekám
na odchod - a doufám, že už se
nikdy nevrátím…“ Divadelní předlohu Glorie Montero Frida uvidíme
v Kojetíně v úpravě, režii i samotném hereckém ztvárnění členky Divadla Di Goknu Ilony Zámečníkové

za hudebního doprovodu Václava
Hudečka.

Divadlo Brod Uherský Brod
Divadlo Brod z Uherské Brodu, jak
samotné deklaruje, se snaží zvelebovat stav lidské duše prostřednictvím divadelního umění. Divadelní
soubor pracuje ve dvou sekcích:
činoherní a loutkářské. Činoherci
připravují průměrně jednu až dvě
inscenace ročně, žánry pravidelně
střídají. Loutkoherci se snaží zaplnit mezeru v nabídce pořadů pro
děti. Kromě divadelní činnosti pořádá sdružení scénická čtení, divadelní ples a podílí se na Brodském
kulturním létu. Název Divadlo Brod
se poprvé objevuje v roce 2002.
Vzniklo sloučením Divadelního souboru Tomáše Miličky a Loutkového
divadélka, jejichž členové spolu
stále více spolupracovali. Navazuje na činnost divadelních spolků
v Uherském Brodě (zejména orelské
a sokolské divadelní aktivity) a podařilo se mu doložit pravidelnou divadelní spolkovou činnost až k roku
1892, ke které se s úctou hlásí. Divadlo Brod působí v prostorách Domu
kultury, ale zajíždí se svými inscenacemi i do okolních divadelních sálů
a hrálo i ve vzdálených městech (Olomouc, Vyškov, Ostrava,
Kuks…). Pravidelně se účastní soutěžních i nesoutěžních divadelních
přehlídek. Toto občanské sdružení
se snaží ukázat „jiný svět“ prostřednictvím divadelního umění.
V přehlídkovém sobotním večeru
nám zahraje tento soubor hudební komedii Caesar z dílny pánů
Voskovce a Wericha. Psát o Jiřím
Voskovci, Janu Werichovi či Jaroslavu Ježkovi je na tomto místě
nepatřičné. Každý průměrně vzdělaný občan alespoň něco málo
o těchto kumštýřích zaslechl. Třeba
o Voskovcových hrátkách s češtinou
a slavných výrocích pana Weri-
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cha, navíc melodie jejich dvorního
skladatele zlidověly. První inscenování hry V + W v Uherském Brodě proběhlo již v roce 1936. Hru
Balada z hadrů si tenkrát vybralo
k nastudování Studentské sdružení
Kollár. K Osvobozenému divadlu
se s úctou vrací soubor již potřetí.
Poprvé to bylo v roce 2000, kdy
nastudovali hru Osel a stín. Druhé
setkání nastalo v roce 2002, kdy
Roman Švehlík napsal scénář Pocta V+W+J, pásmo s útržky života
obou herců doplněné písničkami Jaroslava Ježka. Nyní se vrací
k legendám českého avandgardního divadla potřetí. Zestárli, mají jiný
pohled na svět okolo nás, ale stále je
něco prudí „se vyjádřit“. Hra Ceaser
patří k vrcholům dramatické tvorby
legendární dvojice, její poselství je
jasné. Hrůzným zůstává fakt, že hra
je aktuální i po 82 letech od svého
vzniku. Tentokrát však dramatický text a jeho inscenování prubuje
i jiný společenský jev. Příchodem
demokratického kapitalismu společnost zhrubla, znecitlivěla, zrychlila se. Humor Voskovce a Wericha
je založený na hře se slovy, na znalostech kontextu, je humorem inteligentním a intelektuálním. Není to
televizní humor plný přímočarosti
a vulgárnosti, založený na urážkách. Humor pánů Voskovce a Wericha, jejich pokračovatelů Miroslava Horníčka, Jiřího Suchého, Jiřího
Šlitra, Zdeňka Svěráka či Ladislava
Smoljaka, postupně mizí. A přitom
je to humor, který si váží člověka
a jeho člověčenství. Něco se musí
změnit! V sobotu večer to bude ovšem jen na vás!

Divadlo Blic Ostrožská Nová Ves
Blázni lovící ideje cedníkem (BLIC),
to je název spolku milovníků divadelních her z Ostrožské Nové Vsi.
Z původních sedmi členů, kteří divadlo v roce 2000 založili, se sesta-
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va rozrostla na pětadvacet. Nejsou
jimi pouze Novovešťané, ale také
nadšenci z Kunovic, Uherského
Ostrohu, Veselí nad Moravou nebo
z Uherského Hradiště. Inscenace
plná začátečnického nadšení tehdy
okouzlila nejen místní diváky, ale
také odborné poroty. Tak se divadlo
BLIC přes krajské přehlídky dostalo
i na ty národní, jako je Femad Poděbrady a Šrámkův Písek. V roce
2002 se dočkali i mety nejvyšší
- zúčastnili se prestižní národní
přehlídky Jiráskův Hronov. Ve stejném roce nacvičili pohádku Modrý
hrnec na motivy Miloše Macourka
a o rok později komedii Podivná
paní Savageová, se kterými BLIC
reprezentoval Ostrožskou Novou
Ves na přehlídkách v Rakovníku,
Němčicích a v České Třebové.
O dva roky později divadelníci představili další pohádku Kocoura v botách, který reprezentoval soubor na
národní přehlídce Popelka Rakovník.
V roce 2005 uvedl soubor komedii
Svatba Balzaminova a o dva roky
později tragédii J. P. Sartra Trójanky, s oběma inscenacemi postoupil
na národní přehlídku FEMAD. Pak
přišla na řadu autorská pohádka
O třech motýlcích, která patří do
dneška k nejvíce reprízovaným kusům BLICu. Inscenace Julie umírá
každou noc byla pro tento soubor
výjimečná tím, že roli Alby zde za
těhotnou Evku Koukolskou přezkoušela herečka Slováckého divadla Irena Vacková, která tím zachránila premiéru a umožnila souboru vyzkoušet si, jaké je stát na jevišti s profíkem. Režie komedie Jak
to vidí ryby se ujal Ivan Helmich,
který se v posledním roce společně
s manželkou podílí také na režii autorského muzikálu Černá je dobrá,
jehož premiéra byla 7. února 2015.
Úspěšnost souboru na přehlídkách
zajišťují především výborné herecké výkony jednotlivých členů. V letošním roce soubor oslaví své patnácté narozeniny.
Většina lidí má strach ze smrti, je
to pro ně téma depresivní a schovávají se před ním. V inscenaci
Černá je dobrá je smrt součástí
života. Je něčím, s čím se postavy hry pravidelně setkávají, a proto
pro ně smrt přestává fungovat jako

strašák. Neotupuje je, jen jim svou
všudypřítomností jakoby poodhaluje dveře do jiného světa. Lidé, kteří
jsou v kontaktu s porody i se smrtí,
vidí velkou podobnost v obou přechodech - jsou to „stejné dveře",
které se jen jednou otevřou sem
a pak na druhou stranu. V naší civilizaci se smrt stala velkým tabu. Distancujeme se od ní, své umírající
odkládáme do hospiců, nemocnic,
domovů pro přestárlé. Někam, kde
jejich postupné a mnohdy potupné
odcházení nebudeme mít stále na
očích. Pak naše odcházení prožíváme jako veliké trauma, neumíme
umírat a bojíme se toho, co by mělo
přijít pak. V inscenaci Černá je dobrá se herci pokusili s laskavým nadhledem podívat na věci, které nás
jindy děsí. Co když svět vypadá po
odhalení roušky trochu jinak? Co
když vlastně ani žádné dveře nejsou a my žijeme ve stejném světě jako naší zesnulí, jen se špatně
rozhlížíme, a tak je nemůžeme zahlédnout. Podívejme se pořádně
a možná uvidíme i anděla.

DS ASpol SVČ Lužánky
DS ASpol je dospělou součástí
DDS Brnkadla, souboru pracující
při SVČ Lužánky v Brně, souboru
s více než dvacetiletou tradicí. Divadelní soubor ASpol. vznikl v roce
2002 z potřeby odrůstajících členů
dále se scházet a dělat divadlo. Od
té doby se jeho členové podíleli na
vzniku deseti inscenací, které pravidelně hraje ve svém domovském
sídle Ornis SVČ Lužánky, ale také
v Divadle Barka. Některé byly reprízovány více než třicetkrát v Brně
i na různých přehlídkách (od Slavičína přes Kojetín až po Ostravu)
a akcích mimo Brno. V řadách
ASpolu se již vystřídalo přes šedesát členů ve věku od 16 do 50 let,
kteří zde umělecky vyrostli, aby
posléze odešli obohacovat přede-
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na úspěšného divadelního souboru. Prolínají se v ní scény ze zkoušení nové hry a ze zákulisí těchto
zkoušek s vlastním uvedením hry,
které je plné nečakaných příhod
a problémů, což je zdrojem mnoha
vtipných situací.

vším domácí jeviště svých rodin.
Současná generace, ač mladá, je
již značně umělecky vyzrálá, což
dokazuje i v inscenaci Mátový nebo
citrón. Zakladatelkou a vedoucí dětského divadelního souboru Brnkadla a také po celou dobu existence
skupiny ASpol jeho vůdčí osobností, dramatizátorkou, režisérkou
i příležitostnou herečkou je Petra
Rychecká. Hra Patricka Haudcoeur
a Danielle Navarro-Haudcoeur Mátový nebo citrón je komedií z divadelního prostředí jednoho ne zrov-

Těchto deset divadelních souborů
a spolků bude tedy soutěžit
o postup na národní přehlídku Divadelní Piknik Volyně, odkud nejlepší soubory míří rovnou na prestižní přehlídku Jiráskův Hronov.
Všechna soutěžní divadelní představení bude posuzovat čtyřčlenný
lektorský sbor, který bude pracovat ve složení Vladimír Fekar, Vít
Závodský, Petra Kohutová a Petr
Nýdrle.
Festival bude slavnostně zahájen ve středu 18. března 2015
pěveckým vystoupením souboru
Cantas a výsledky se dozvíme na
záverečném vyhodnocení v neděli

22. března 2015. Samozřejmě
budou přítomni i neúprosní reportéři   Divadelního Koječáka
v čele s šéfredaktorkou Hadičkou Hásovou, který bude plný
recenzí divadelních her, rozhovorů, anket,   fotografií, ale nebude v něm chybět recese, humor
a legrace. O doprovodné akce
a překvapení nebude nouze, tak si
je nenechejte ujít, například sobotní Dostaveníčko s cimbálovou muzikou Dubina.
Chtěla bých tímto apelovat na vás,
Koječáky, diváky, také představitele města, nenechte herce hrát před
prázdným hledištěm, byla by to pro
naše město ostuda. Vždyť se jedná
o krajskou postupovou přehlídku,
o kterou je ze strany divadelních
souborů naštěstí velký zájem. Ať
se tedy všude v republice o Kojetíně mluví jako o městě divadla s vysokou diváckou podporou.
-svah-

Z kulturních akcí
Hanácké bál 2015
Slavnostně nazdobený sál Sokolovny, výborné víno z Jižní Moravy, domácí kuchyně, dobrá zábava
a hlavně krásné krojované Hanačky
v doprovodu Hanáků, to vše přímo
vybízelo k návštěvě již tradičního
Hanáckého bálu, který se letos konal první únorovou sobotu. I přes
kulminující chřipkovou epidemii si
skalní příznivci nejen folklóru nenechali ujít tento slavnostní večer.
Zahájení bálu patřilo kojetínským
Hanákům a jejim hostům, kteří letos
přijeli z Kostelce na Hané, Ořechova
a Hrušky. Při uvítacím defilé mohli návštěvníci potěšit své oko krásou, rozmanitostí   a pestrostí našich moravských krojů a zazpívat
si i neoficiální moravskou hymnu

Vodění medvěda
v Kojetíně
Masopust je údobí, které trvá od Tří
králů až do Popeleční středy, poté
následuje půst, který trvá až do Velikonoc. V minulosti se konaly v masopustním období zabijačky, svatby
a plesy. Vyvrcholením tohoto období je týden před Popeleční středou,

Moravo, Moravo. Poté následovalo
vystoupení našich nejmenších Hanáčků, kteří nás přesvědčili v pásmu
“Blkotala kaša v hrnku“, že bochte
s trnkama só lepší, než právě ona
zmiňovaná kaše. K tanci a dobré zábavě  vyhrávala, již minulými ročníky bálu prověřená, dechová hudba
Hulíňané a kapela Trip, jenž obohatila lidovou hudbu   o vstupy pop
music. V průběhu večera vystoupili
naši Hanáci   se směsí tanců s názvem Hanácká beseda, tu sestavil již v roce 1947 kojetínský rodák
Gustav Vožda. Vyznavače zpěvu
a především slováckých písniček
potěšila určitě přítomnost cimbálové
muziky Dubina, která hrála v prostorách pekla, v čele s primášem Luďou
Koutným.   Čas ubíhal rychle a zanedlouho tu byla očekáváná Morav-

ská beseda, kterou si s chutí a od
srdce zatančily všechny krojované
páry. Jak krásné jsou spodní sukně hanaček se přesvědčil nejeden
návštěvník při takřka artistických
zvedačkách v závěru tohoto pásma
tanců. Zábava poté pokračovala do
brzkých ranních hodin a nesla se
v duchu písně „Dež ste nás pozvali,
tož nás tady mňéte, me od vás nepodem až nás veženete.“         miza

kdy obchází příbytky na vesnicích
i ve městech maškary v čele s medvědem a medvědářem. Nejinak tomu
bylo i v sobotu 14. února 2015 v Kojetíně. Po desáté hodině ranní vyrazil od místní Sokolovny rozverný
průvod maškar, který směřoval na
Masarykovo náměstí.  Tam účastníky vodění medvěda přivítal starosta
Jiří Šírek kalíškem dobrého moku

a malým občerstvením, předal
maškarám ostatkové právo a za
odměnu si směl zatančit s divokým
medvědem, který se pro tento den
probudil ze zimního spánku.   Po
předání ostatkového práva nebránilo už nic rozdováděným účastníkům průvodu vydat se do ulic Kojetína. Tam medvěd protáčel kojecky panny i panímámy a ty naoplátku
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Z kulturních akcí
nešetřily koblihami, jednohubkami
a jinými dobrotami, k tomu všemu
vyhrávala vesele kapela z Troubek.
Pro ty, kteří nebyli ještě dostatečně
znaveni a utaháni, si připravilo kojetínské SDH večerní Hasičské bál,
spojený s pochováváním basy, která už se po náročném masopustu
těšila na zasloužený odpočinek, ten
jí zajistil zkušený farář a ve volných

chvílích zasloužilý strážník František Kraváček. Hasičský bál se
nesl v masopustním duchu, k tanci
a poslechu hrála PC Music manželů Nikodýmových a nechyběla ani
tradiční domácí kuchyně. Basa je
tedy u ledu a tím skončilo období
radovánek, pití a hodování, nastala
doba půstu, která potrvá až do Velikonoc.                                    miza

Středeční divadlo

no není Košér.   Samotná hra byla
provázána snovým světem a předVe středu 18. února 2015 do Kojetí- stavami autora, hlavní protagonista
na zavítalo Rádobydivadlo Klapý příběhu touží uvědomit si tajemství
z inscenací Dlouhá cesta, na moti- vlastní smrtelnosti, objet a uvědomit
vy filmového scénáře Lesní jahody si svou minulost a přijmout ji stejně
Ingmara Bergmana. Rádobydiva- jako všechny svoje špatné stránky
dlo Klapý bylo založeno na podzim a zkusit něco změnit, než odejde
roku 1986, jeho zakladatelé byli do jiného světa. Inscenace byla
Ladislav Valeš, současný umělecký ztvárněna do podoby road mowie,
vedoucí a režisér souboru a Vladi- pomyslné životní cesty, kde hrdina
slav Kaspar. Rádobydivadlo Klapý   bilancuje svoji minulost a zároveň
není kojetínskému publiku zcela přítomnost. Hra Dlouhá cesta v poneznámé, minulý rok hostovali na dání Rádobydivadla Klapý umožniprknech Sokolovny s hrou Všech- la kojetínským divákům nevšední

zážitek a možnost zamyslet se nad
smyslem života.  
miza

Městská policie Kojetín informuje
Služebna Městské policie v Kojetíně se nachází v přízemí budovy
radnice v Kojetíně. Činnost je zajišťována v nepřetržitém provozním
režimu a strážníky je možné kontaktovat každý den v kteroukoliv
denní i noční hodinu na telefonním
čísle 776 737 287.
Velitel MP Kojetín:
Mgr. Adrian Jiřík
e-mail: velitel@mp.kojetin.cz
Městská policie Kojetín má území
města a jeho místní části Popůvky
a Kovalovice rozděleno do okrsků,
kdy za každý okrsek jsou odpovědni určení strážnici. V případě potřeby se s vašimi problémy můžete
obrátit přímo na konkrétního strážníka.
Okrsek č. 1
- Centrální část města
Přidělení okrsku:
strážník Karel Zůbek
e-mail: k.zubek@mp.kojetin.cz
strážník Roman Kouřil
e-mail: r.kouril@mp.kojetin.cz
Okrsek zahrnuje tyto ulice a části
města: ulice Tvorovská, Stan. Ma-
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sara, Bří Šmejdovců, Křenovská (po
železniční trať Přerov - Brno), Vyškovská, Svatopluka Čecha, Hanusíkova, Chytilova, 6.května, Nová,
Havlíčkova, Tyršova (od křižovatky
s ulicí Svatopluka Čecha), Dudíkova, Dvořákova, Marie Gardavské,
Jiráskova, Kuzníkova, Čsl. Legií,
Rumunská, Nádražní, náměstí Svobody a náměstí Republiky.
Okrsek č. 2
- Severní část města
Přidělení okrsku:
strážník Kamil Frei
e-mail: k.frei@mp.kojetin.cz
strážník Radek Douděra
e-mail: r.doudera@mp.kojetin.cz
Okrsek zahrnuje tyto ulice a části
města: náměstí Komenského, náměstí Dr. E. Beneše, Masarykovo
náměstí, náměstí Míru, ulice Růžová, Tyršova (od křižovatky s ulicí Svatopluka Čecha), Palackého,
Pořadí, Příční, Husova, Sladovní,
Jana Peštuky, Polní, Družstevní,
Sadová a  Olomoucká.
Okrsek č. 3
- Východní část katastru města
Přidělení okrsku:

strážník Marcel Maček
e-mail: m.macek@mp.kojetin.cz
strážník Zdeněk Pechar
e-mail: z.pechar@mp.kojetin.cz
Okrsek zahrnuje tyto ulice a části
města: ulice Kroměřížská, Blanská,
Ztracená, Podvalí, Zahradní, Přerovská, Mlýnská, Závodí, Stružní,
(Špalír), Samota a Tržní náměstí.
Okrsek č. 4
- Jižní část katastru města
Přidělení okrsku:
strážník Petra Koňárková
e-mail: p.konarkova@mp.kojetin.cz
strážník František Kraváček
e-mail: f.kravacek@mp.kojetin.cz
Okrsek zahrnuje tyto ulice a části
města: místní část Kojetín II - Popůvky, místní část Kojetín III - Kovalovice, ulice Padlých hrdinů a Křenovská (od železniční traťi Přerov
- Popůvky).
Adrian Jiřík, velitel MP Kojetín
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Centrum sociálních služeb Kojetín
Závěrečný seminář
VU3V v Ořechově

ledním programu postaral učitel
Štěpán Švestka z místní ZUŠ, který své umění předvedl hrou na violoncello. A čardáš v jeho podání
Měsíc leden nám utekl jako voda vskutku neměl chybu. Když přidal
a zatímco studenti běžných škol k dobru vtip s tématem, jež se již
se těšili na své jednodenní polo- některých seniorů týká, obecenstvo
letní prázdniny, studenti Virtuální si jednoznačně získal. A vůbec, ať
univerzity třetího věku se dočkali se můžete také zasmát, uvádím
zase své odměny za semestrální jeho zkrácenou verzi: „Která nemoc
studium v podobě výletu na závě- je lepší, Alzheimer nebo Parkinson?
rečný seminář, který se tentokrát - Alzheimer. Lepší je zapomenout
konal v Kulturním domě v Ořechově panáka zaplatit, než si ho vybryndat.“
u Brna.
Malým stínem na celé akci byla O vzpomínku na své dětství byla
skutečnost, že se nemohlo všech   požádána i paní Valentová, které
dvacetdva studujících seniorů to- bylo cca 12 let, když žila v Ořehoto slavnostního setkání zúčast- chově, končila válka a Ořechov byl
nit, neboť rozšířili řady těch, které bombardován. Vzpomínky na tuto
skolila chřipka, viróza, zápal plic životní etapu však jsou i po tolika lepřípadně jiné infekční onemocnění, tech natolik živé, že přes slzy, které
které právě v době konání semináře se jí draly do očí, nemohla své povímělo svůj vrchol. I přes tyto peripe- dání dokončit. Pro její smutek však
tie vyrazila z Kojetína do Ořechova měli všichni přítomní pochopení.
skupinka čtrnáct studentů s paní ře- A odkud že se v ořechovském sále
ditelkou Laboňovou a vedoucí kon- sjeli studenti? Přijeli zástupci z konzultačních středisek Břeclav, Dačizultačního střediska.
Hned po příjezdu nás čekalo chutné ce, Hodonín, Kopřivnice, Modřice,
občerstvení a po jeho konzumaci se Oslavany, Spytihněv, Tišnov, místmohlo s malým zpožděním začít se ní Ořechov a náš Kojetín. Jen pro
slavnostním programem.   Vedoucí představu čtenářů, zimní semestr
Obecní knihovny v Ořechově u Brna 2014/2015 zahájilo 167 konzultačpaní Špryncovou nám byli předsta- ních středisek v celé ČR s 2977 seveni starosta obce Josef Brabenec, niory! Nejdříve narozenými studumístostarosta Tomáš Dudík, ředitel- jícími seniory jsou pan a paní, oba
ka místní Základní školy a Mateřské z konzultačního střediska Mirošov,
školy paní Ivana Šmídová a místní kteří jsou ročník narození 1920.
kronikář pan Jiří Poledňa, kteří se Oceněni byli také nejstarší přítomslavnostního zakončení zimního ný student z Břeclavi a studentka
semestru účastnili. Nemohla chybět z Dačic. Paní Nehodová přečetani paní Klára Nehodová, garantka la tři nejlépe vyhodnocené eseje,
studia VU3V z PEF ČZU Praha se které jsou vloženy na portál VU3V
svými dvěmi asistentkami. Ty nám, a studenti univerzity si je po přihlápo dobu probíhajícího kulturního šení na webové stránky univerzity
programu, vždy potvrzují ukončení mohou přečíst. Výuka letního sestudia do Výkazů o celoživotním mestru bude zahájena ve stávavzdělávání, které každý úspěšný jících 167 střediscích a v dalších
nových jedenáct KS. Studijní téma
student VU3V obdrží.
O hudební vystoupení se v dopo- je již možné vybírat z dvaceti okruhů. Po slavnostním
zakončení
semináře jsme se
odebrali do přízemí budovy, kde
mají ořechovští
zřízenu chráněnou dílnu s milým
názvem „V růžovém sadu.“ Cílem
organizace je při-

spívat ke kvalitě života lidí s mentálním handicapem provozováním
dílny na výrobu dřevěných předmětů s využitím vlastního pracovního programu a technologií, které
jsou jejich autorem právě pro tento
účel vyvinuty. Prohlídka výrobních
prostor s malou prodejnou s výrobky, které vyrábí mentálně postižení
lidé, byla příjemným zakončením
našeho pobytu v Ořechově. Taktéž nám poskytla možnost si něco
drobného od těchto osob zakoupit
a udělat tak radost jim i sobě. Pro
zajímavost, kdo byste chtěli tuto dílnu navštívit případně si něco objednat, podívejte se na stránky www.
vruzovemsadu.cz.
Po ukončení dopoledního programu jsme se vydali do jedné z brněnských restaurací, kde jsme v příjemném prostředí ukojili svou touhu po
chutném obědu. Pak následoval odjezd do nedaleké obce Prace, kde
se nachází známý památník Mohyla
míru. Zde jsme absolvovali krátkou
prohlídku samotného památníku
s výkladem. Kdo chtěl, tak si mohl
vyzkoušet onu akustickou zajímavost uvnitř stavby, která prý vznikla
neplánovaně a byla náhodou objevena. Kdo jste tam ještě nebyl,
určitě si toto místo zařaďte na seznam svých turistických plánů. Ovšem chcete-li se hlouběji ponořit do
historie Napoleonovy vítězné bitvy
u Slavkova 2. prosince 1805, vyčleňte si ve svém itineráři alespoň
dvouhodinové místo potřebné ke
zhlédnutí všech zajímavostí, které
jsou na Mohyle míru k vidění.
Po nezbytné kávičce, která celé
odpoledne završila a s pocitem že:
„teď, teď tady byli“ významní státníci, jež se toho dne přišli poklonit
památce obětí bitvy a poté odjeli jednat do nedalekého Slavkova
(konkrétně premiéři ČR, Slovenska
a Rakouska), odjížděla celá skupinka domů s lehkou únavou a úsměvem na tváři, že si s sebou vezou
nejen hezké zážitky ze společného
setkání s dalšími studenty - seniory,
ale jsou zase o krok blíž vytčenému
cíli, kterým jsou promoce na ČZU
v Praze po úspěšném dovršení 6ti
semestrů VU3V. Budeme se těšit,
že je na tento slavnostní ceremoniál budeme moci v lednu 2016 taktéž
doprovázet.
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Centrum sociálních služeb Kojetín
„Vyhlížíme jaro“
I když se zdá, že velikonoční svátky a jaro jsou ještě daleko, zahájili
jsme na ně s našimi klienty přípravu v podobě výroby květináčů dekorovaných ubrouskovou technikou
zvanou decoupage. Tato technika
je dobrou metodou, jak u seniorů
procvičit jemnou motoriku. Kdo si
již takové „ubrouskování“ někdy
vyzkoušel, ví, že ani pro mladé
prsty není vždy snadné vystřihnout
drobné motivy z tenkého papíru
a nalepit je neporušené na podkladový materiál. A co teprve oddělo-

Zahájení letního
semestru VU3V
v konzultačním
středisku Kojetín
Ve středu 4. února 2015 jsme zahájili v konzultačním středisku Kojetín
již 5. semestr Virtuální univerzity
třetího věku. Téma „Lidské zdraví“
přilákalo ke studiu 23 studentů. Zahájení mělo opravdu slavnostní ráz,
neboť vedle přípitku nechyběla na
této akci ani ředitelka Blanka Laboňová, ani místostarosta Miloslav

vání jednotlivých vrstev ubrousků,
to je někdy přímo nácvik trpělivosti!
Než zaschne barva na květináči,
vždy se najde téma, které zavede
myšlenky našich „výtvarníků“ do
minulosti (metoda reminiscence).
A to bývají naši senioři velmi rádi,
neboť ve vyšším věku mívají relativně dobře zachovanou dlouhodobou paměť. Vzpomínky na jejich
život jim přináší radost, zvláště na
veselé okamžiky, úspěchy v zaměstnání, jejich mládí, děti atd.
A tak nám odpoledne ubíhá jako
voda a na jeho konci je další důvod k radosti. To když se výsledné
dílko podaří a díky své šikovnosti,

zručnosti a trpělivosti si účastníci
takovéhoto aktivizačního setkání
odnáší své výtvory domů. Ukázku
takto vlastnoručně nazdobeného
květináčku přinášíme na fotografii.
a.h.

Oulehla, který přišel naše studenty
pozdravit a vyjádřil jim svůj obdiv
nad odhodláním studovat i ve vyšším věku. Výuka opět probíhá ve
Víceúčelové klubovně Centra sociálních služeb Kojetín.
Studenti se tentokrát mimo jiné
seznámí se základními pojmy v lékařství jako je buňka, krev a srdce.
Nahlédnou do složitostí cévní, dýchací a zažívací soustavy, nervové
soustavy a jejich chorob (schizofrenie a poruchy osobnosti). Přiblíží si
pojem Alzheimerova choroba, typy
demencí a závažné poruchy smyslů ve stáří. Předposlední přednáš-

ka bude věnována krevnímu tlaku
a studium zakončí příčinami vzniku
cukrovky, aterosklerózy a selhávání srdce. Přesto, že jsou to témata
velmi složitá a jistě se nestihnou
probrat do všech podrobností, rozhodla se většina studujících pro
tuto přednášku proto, že chtějí blíže
poznat, jak jejich těla fungují a jaké
mohou být příčiny vzniku některých
chorob v seniorském věku.
Kdo by měl zájem o studium, v tomto semestru již není možné do výuky přistoupit. Ovšem případné
zájemce rádi uvítáme začátkem
října 2015, kdy se se studenty opět
setkáme ve Víceúčelové klubovně
DPS E. Beneše při nějakém z dalších zajímavých vybraných témat.
O nově vybraném tématu a začátku
studia dalšího semestru vás budeme opět nejen na našich webových
stránkách www.kojetin.cz/css, ale
i na stránkách Kojetínského zpravodaje informovat.
za konzultační středisko Kojetín
A. Hrdličková

také podílejí. Přestože není naší povinností se s dětmi učit a psát úkoly,
denně jim pomáháme s přípravou
na výuku a psaním domácích úkolů.
Domníváme se, že naší prací pomáháme nejenom dětem, ale snažíme
se tím ulehčovat i nesnadnou práci
pedagogům při zvyšování vzdělanosti romských dětí a zlepšování
jejich chování.
Nejenom, že se s dětmi a dospívajícími učíme, ale formou komunitního

kruhu vedeme rozhovory na nejrůznější témata, jakými jsou například
rodina, úcta ke stáří, chování ve
škole a na ulici, navazování kontaktů
holka - kluk, kluk - holka, jak ovládat
svůj strach, hněv. Snažíme se touto
formou motivovat dětí, aby si uvědomily, jak se chovají a co mohou udělat pro svůj rozvoj a sebepojetí.
Jsme si vědomi toho, že chování,
postoje a návyky nelze změnit či korigovat ze dne na den, zvláště když

Charita Kojetín
Z činnosti Rodinného
Klubu Maria
Klub dětí na Charitě existuje již od
září roku 2000 a prošel některými
změnami podle zákona o sociálních službách. Nyní klub navštěvuje
pravidelně každý den 18 až 22 dětí.
Činnost je zaměřena na volnočasové aktivity a plán činnosti se odvíjí od
zájmu dětí, které se na tvorbě plánu

26

3/15

Kojetínský zpravodaj

Charita Kojetín
děti nemají zázemí v rodinách, ale
věříme, že prostřednictvím dlouhodobé a kontinuální práce si děti
a dospívající vštípí a osvojí co nejvíce poznatků a informací, které se jim
snažíme předat. Jsme rádi, že prostřednictvím klubu můžeme dětem
a dospívajícím podat pomocnou
ruku a nabídnout smysluplné trávení volného času, kdy kromě učení,
rozhovoru, výroby svíček, mýdel,

Dodatečné poděkování
Zvolna se blíží jaro a velikonoční
svátky. Dovolte mi, abych se ještě
krátce vrátila k svátkům vánočním.
Ne každý má to štěstí trávit Vánoce
ve svém bytě či domě a tak je tomu
právě u nás v Azylovém domě pro
matky s dětmi v tísni. Tyto matky
k nám přichází z mnoha různých
důvodů - mnohdy bez prostředků,
jen se svými dětmi, protože se ocitly v krizové, pro ně samotné těžko
řešitelné situaci. Tuto náročnou

výtvarných činností, her a různých
soutěží jsme se v letošním roce zaměřili na četbu, recitaci a komunikaci dětí. V lednu jsme se díky tomu,
že jsem začal pracovat na Charitě,
vzájemně poznávali.  Věnovali jsme
se tvorbě plánu na příští měsíc, zážitkům z Vánoc a pravidlům klubu.
V únoru proběhla soutěž: Zlatý Slavík, Dětsky karneval, výroba Valentinských dárků a turnaj ve stolním

fotbale.
V rámci neustálé snahy o zkvalitnění
našich služeb a zvýšení povědomí
o našem zařízení se budeme snažit
přinášet aktuální informace o dění
v Rodinném klubu Maria. Doufáme,
že si tak vytvoříte objektivní názor na
naši práci a na činnost dětí v klubu.

situaci jim pomáháme řešit - je to
naše práce, děláme ji rádi a nečekáme poděkování. Poděkování
však patří těm, kteří si na tyto maminky s dětmi vzpomenou a do našeho azylového domu pro ně nebo
pro jejich děti přinesou nějaký dar.
Ať už se jedná o použité hračky
a oděvy od neznámých dárců, tak
o úplně nové dětské oděvy, školní
potřeby a hračky, které nám právě
v období Vánoc darovali manželé
Doubravovi z Kojetína. Radost dětí,
kterým jejich maminky nemohou
dopřát Vánoce podle svých před-

stav a radost maminek, když viděly
rozzářené oči svých dětí u vánočního stromečku, byla bezmezná.
Děkujeme!
Našim přání je, abyste nám i nadále
zachovali přízeň a pokud byste našemu azylovému domu pro matky
s dětmi chtěli pomoct darem, ať už
věcným, potravinovým, či finančním, sídlíme v budově Charity Kojetín na Kroměřížské ulici č. 198.
Krásné jarní dny vám za pracovní
tým azylového domu přeje
Ivana Zatloukalová
vedoucí AD

Rastislav Pompa
koordinátor pro práci s dětmi

DŮM SVATÉHO JOSEFA

- CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Komenského náměstí 49, (bývalý klášter), 752 01 Kojetín, tel.: 581 762 160, mobil: 720 126 475
e-mail: cds@kojetin.charita.cz,www.kojetin.charita.cz

PROGRAM NA MĚSÍC BŘEZEN 2015
PRO VŠECHNY SENIORY A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
středa 4. 3., pondělí 9. 3. 2015
čtvrtek 26. 3. - čtvrtek 2. 4. 2015
čtvrtek 26. 3. 2015 od 9 hodin
- od 10 hodin
v pracovní dny 8.00 - 14.30 hodin
MŠE SVATÁ
PLETENÍ Z PAPÍROVÉHO PROUTÍ
JARNÍ JARMARK
za Charitu Kojetín,
(materiál + prov. nákl. 20 Kč/hod)
Zveme vás na prodejní jarmark
její pracovníky, uživatele
Zveme vás na pletení
výrobků našich uživatelů
i dobrodince.
velikonočních ošatek a dekorací!
v prostorách zařízení
V případě zájmu je možná
Domu sv. Josefa v Kojetíně.
doprava charitním automobilem.
pondělí 16. 3. - středa 25. 3. 2015
Finanční prostředky budou použity
VÝSTAVA „JARO JE TU“
na zakoupení aktivizačních pomůZveme všechny na
Zveme vás na výstavu výrobků
cek do pracovní dílny.
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
„Dílny pro radost“ uživatelů Domu
každé úterý a pátek 9 - 10 hodin
sv. Josefa v prostorách
v tělocvičně v Domě sv. Josefa.
pondělí 23. 3. 2015 od 7 hodin
oddělení pro dospělé čtenáře
Cena za jednu lekci je 20 Kč.
PUTOVÁNÍ NA SV. HOSTÝN
Městské knihovny v Kojetíně.
V tento den bude
Možnost i cvičení na rotopedech
Výrobky budou k zakoupení nebo
zařízení uzavřeno!
a masáže na masážním křesle.
k objednání od čtvrtku 26. 3. 2015
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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov

„Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se, vždyť jsi mým úkrytem!.“ Žalm 57,2a

Pozvání k setkání v březnu (v čase "postu")
1. 3. 2015 (2. postní neděle: Reminiscere)
8. 3. 2015 (3. postní neděle: Oculi)
15. 3. 2015 (4. postní neděle: Leatare)
22. 3. 2015 (5. postní neděle: Judica)
29. 3. 2015 (6. postní neděle: Palmarum)

- od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

- od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

- od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

bohoslužby

1. 3. 2015 (2. postní neděle: Reminiscere)

bohoslužby

8. 3. 2015 (3. postní neděle: Oculi)

bohoslužby

„A proto ještě teď, praví Hospodin, vraťte se ke mně celým srdcem svým, s postem, pláčem a truchlením!
Roztrhněte svá srdce, a ne pláště své, k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se; je přece milostivý a soucitný,
nesmírně trpělivý, velmi laskavý, který od zla upouští.“ Joel 2,12-13
Srdečně zveme k návštěvě našich
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 promítání
biblicko-historických filmů s křesťanskou tématikou. Jednou za měsíc v sobotu* bychom se scházeli
k přednášce z křesťanské mystiky
a duchovní vědy. *Podrobnosti již
brzy na našich webových stránkách.
Oznámení:
Farní úřad CČSH v Kojetíně (Husova 796, kancelář v přízemí) je k dispozici členům i veřejnosti od pondělí
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/.
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Oficiální stránky Husovských slavnostní: http://www.hus2015.cz/
Skutečné důvody upálení Mistra
Jana Husa
V červenci uplyne 600 let od koncilu
v Kostnici, který rozhodl o upálení
Mistra Jana Husa. Kněze, který se
snažil reformovat církev a pro svou
vizi získal obrovské množství posluchačů.
Osobnost Mistra Jana dodnes vzbuzuje řadu otázek. Čím tak dokázal
okouzlit davy z Betlémské kaple?
Měl tak silné charisma nebo jen nadešel ten „správný okamžik“, který
pomohli vytvořit jeho předchůdci?
Čím vším byl Mistr Jan Hus pro naši
historii? Osudům Mistra Jana, jeho
učitelů i následovníků se budeme
v příštích měsících pravidelně věnovat v Magazínech Leonardo Civilizace i na webu Leonarda.
Mistr Jan Hus a jeho doba v přednáškách
V loňském roce zahájili v Husitském muzeu v Táboře sérii přednášek, tzv. Husovu akademii, která
postupně představuje první i „druhý“
život Mistra Jana Husa. Přednášky
probíhají v budově muzea na náměstí Mikuláše z Husi 44 vždy od
17:30 hodin. Některé z přednášek
vám nabídneme na webu Leonarda.
První setkání proběhlo s Martinem
Chadimou, který mj. vyučuje na

gymnáziu dějiny evropského myšlení a základy společenských věd.
Působí jako kněz Církve československé husitské, přednáší po celé
zemi a publikuje. Ve své přednášce se v Husitském muzeu zaměřil
na skutečné důvody upálení Mistra
Jana Husa, jak si můžete také poslechnout.
Další přednáška, kterou si na webu
v příštích dnech nabídneme, bude
patřit Gabriele Krejčové Zavadilové
z Muzea Vysočiny Pelhřimov, která
se bude věnovat připomínce obnoveného přijímání podobojí. Současně nahlédneme také na přednášku
Blanky Zilynské z Filozofické fakulty a archivu UK v Praze, která
se vydala Po Husových stopách
v Kostnici.
Husova akademie 2015 v březnu:
V letošním roce bude Husova akademie v muzeu v Táboře pokračovat
následujícími přednáškami:
- 5. března 2015 - České pouti do
Kostnice k památce Husově - PhDr.
Bohdan Zilynskyj
- 26. března 2015 - Příběh pomníku
Jana Husa na Staroměstském náměstí - Marie Foltýnová
Pro účastníky přednášek, kteří jich
absolvují šest a více, připravili v muzeu také odměnu - volnou vstupenku na připravovanou výstavu o Mistru Janovi, jak najdete také na webu
muzea.
Mistr Jan Hus
Osobnosti Mistra Jana Husa jsme se
ve vysílání věnovali například v seriálu Magazínu Leonardo Civilizace
nebo ve Studiu Leonardo s prof. Františkem Šmahelem.                JIří Pleva
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Ze sportu
Jubilejní 10. Celostátní
kongres dračích lodí
Kojetínská Kanoistika (současně
největší klub dračích lodí ČR) hostila poslední lednovou sobotu v Kojetíně 10. Dračí kongres. V restauraci Morava se nejprve od 11 hodin
sešli pilní členové ČADL (České
asociace dračích lodí), aby zhodnotili uplynulou sezónu a také vyřešili
některé nepříjemné události. Pro
nastávající sezonu byly sjednoceny
termíny závodů a vybrány ty nejexkluzivnější lokality. Došlo také na
malé změny v pravidlech. Mírně,
ale určitě velmi progresivně, byly
upraveny i soutěže, které ČADL pořádá. V Kategorii Grand Prix došlo
v propojených soutěžích k upravení mixových posádek (přibyl počet
žen v posádce), začíná se také
s organizováním tréninků i soutěží
juniorů, a to jak na malých, tak i na
velkých lodích. To všechno je nasměrováno k tomu, abychom mohli
i letos úspěšně Českou republiku
reprezentovat v mezinárodních
soutěžích. Zvláště když MS klubových posádek  dračích lodí  ICF

Pozvánka do kina

Z Kongresu:
pohled do sálu mezi účastníky
(Mezinárodní kanoistická federace)
se letos koná u nás 10. - 13. září
2015 v Račicích.
Od 14 hodin se pak dále jednalo
v plénu rozšířeném o dobrovolné
členy ČP, posádky GP a i jiné posádky. Všichni se tak dozvěděli, jak
jsou jednotlivé posádky spokojeny
s uplynulou sezónou, co chystají
pro letošek a vznesli své připomínky a náměty, jak k uplynulé sezóně,
tak i k té letošní.
Poté probíhaly kuloární debaty
a kongres byl ukončen pozváním
všech přítomných a VIII. Dračí ples
Kanoistiky Kojetín, který se rozběhl
od 20 hodin v kojetínské Sokolovně.
Na plese, kde jsme se sešli ve velmi silné sestavě,
doplněné o plesající příznivce
z Kojetína i širokého okolí a samozřejmě ještě
některé započaté
debaty pokračovaly. Kapela Merlin skvěle držela
dobrou
náladu
a v úžasně vyzdobeném sále přímo
všechny donutila
k tanci.
Bohatá byla i tombola, k uchování
památky přispěl
ateliér Ell a o občerstvení a celkovou spokojenost
všech účastníků
se postarali aktivní členi Kanoistiky Kojetín, jak
z řad rychlostních kanoistů, tak
i dračice a dračáci.
Pev

Z Kongresu: „hlasující“ je
Petr Klíma - předseda ČADL

Z plesu: návěštěvníci

Z plesu: "krojovaná" obsluha

Z plesu: u tomboly

Z plesu: na podiu u mikrofonu
Petr (Čáp) Procházka - úspěšný
reprezentant rychlostní kanoistiky
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Prázdniny pod stanem ve Vrážném v roce 2015
Pořadatel: TJ Sokol Kojetín - odbor Sport pro všechny
Spolupráce: lektoři CPP ČASPV
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

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

Pionýrská skupina Kojetín
Pionýrská skupina Kojetín
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Kojetín
pořádají k 25. výročí
obnovení samostatné činnosti Pionýra
IX. ročník turistického pochodu

Rajnochovická stopa
Turistický pochod pro rodiče s dětmi,
děti, mládež a širokou veřejnost.
Pochod se uskuteční v sobotu 25. dubna 2015.
Sraz účastníků je v 8 hodin u České spořitelny,
Masarykovo náměstí, Kojetín.
Jedná se o nenáročnou turistickou procházku
z Tesáku do Rajnochovic, která je vhodná
i pro menší děti. Během cesty se zastavíme na naší táborové
základně, kde si opečeme špekáčky a bude zde k občerstvení čaj
a káva. Děti si zde mohou zahrát různé hry. Poté se vydáme do
středu obce Rajnochovice, kde na nás bude čekat autobus,
který nás odveze zpět do Kojetína.
Délka trasy je přibližně 8 km.
Děti do 5 let zdarma, bez nároku na místo.
Cena zahrnuje autobusovou dopravu tam i zpět, čaj a kávu.
S sebou: pohodlnou obuv, špekáček + pečivo a dobrou náladu.

Cena je 150 Kč
Přihlášky od 10. března 2015 ve Vzdělávacím a informačním centrum, Masarykovo nám. 8, Městské kulturní středisko Kojetín nám. Republiky 1033 nebo Marek
Štětkář, Olomoucká 353, Kojetín, tel. 777 709 432.
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Inzerce

Sedlářství
VÝZVA
Vážení čtenáři Kojetínského zpravodaje, touto cestou hledá
Vojtěch Krejčíř z Bezměrova svou bývalou spolužačku,
která se za svobodna jmenovala Růžena Hálová a bývala údajně
poblíž Vyškovské ulice v Kojetíně. Pan Krejčíř bude rád,
pokud dotyčná na výzvu odpoví, nebo se příhlásí někdo,
kdo by o této ženě věděl bližší informace. Informace přijímáme
na adrese: Městské kulturní středisko Kojetín,
náměstí Republiky 1033, Kojetín. Tel: 581 762 046.

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

GP Plastics s.r.o., Čehovice
Hledáme nové pracovníky:
 Technik - konstruktér 

Popis pracovního místa:
- tvorba 3D modelů, výkresové dokumentace
- konstruování, navrhování nových výrobků
- správa technické dokumentace a její aktualizace
Požadavky na uchazeče:
- základní znalost 3D konstrukčních programů
- všeobecný technický přehled
- spolehlivost, pracovitost

 Soustružník 

Popis pracovního místa:
obrábění dílců na klasickém soustruhu dle výkresové dokumentace
Požadavky na uchazeče:
základní znalost práce na soustruhu
všeobecný technický přehled
spolehlivost, pracovitost
Nabízíme:
- práce na plný úvazek
- příspěvek na stravování
a dopravu
- zajímavé finanční
ohodnocení
- interní i externí školení

Kontakt:
Lumír Možnar,  
GP Plastics s.r.o.
798 21 Čehovice č. p.70
tel. 606 742 647
e-mail:
Info@gpplastics.cz
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Blahopřání k safírové svatbě
Dne 28. února 2015 uplynulo 45 let ode dne, co se moji rodiče

Marie a František Hruškovi
vydali na společnou cestu životem
Za jejich lásku, podporu a péči jim patří mé velké díky
a srdečné přání o ještě spousty společně prožitých let
S úctou a láskou dcera Hana a vnučky Klárka a Zuzka

Vzpomínky
Dne 5. března 2015 by se dožila 67 let

paní Jaroslava Ernstová
S láskou a bolestí v srdci vzpomíná manžel a děti s rodinami

Kdo byl milován, není zapomenut.“
Dne 14. února 2015 by se dožil 36 let
a 17. března 2015 vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí  našeho syna

pana Jiřího Vaculy
S láskou stále vzpomínají rodiče, děti Lucinka, Nikolka, Matyas, sestra Naďa
s rodinou, babičky, ostatní příbuzenstvo a kamarádi

Dne 18. března 2015 vzpomeneme 10. smutné výročí

pana Vítězslava Lochmana
Vzpomíná manželka Libuše, syn Libor s manželkou, syn Martin s přítelkyní,
dcera Kristýna s manželem a vnoučata Luděk, Radana, Adriana a Daniel

Dne 29. března 2015
vzpomeneme 3. výročí úmrtí

Paní Anežky Baselové
Vzpomíná dcera Jarmila a vnučka s rodinou
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