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Den Země
Den Země je svátek věnovaný planetě Zemi, lidstvo na
celém světě jej každoročně oslavuje 22. dubna. Tento
svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly
při oslavách jarní rovnodennosti, tj. 21. března a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky
motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Historie vyhlášení tohoto dne sahá do
roku 1969, kdy především John McConnell začal volat
po vzniku mezinárodního dne Země a v rámci těchto
snah vytvořil i vlajku Země.
První Den Země byl slaven v San Francisku a to 22. dubna 1970.
V roce 1990 se k Americe připojil i zbytek světa a 22.
duben se stal Mezinárodním dnem Země.
Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech
světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu
na původ, víru či národnost.
Také Dům dětí a mládeže v Kojetíně ve spolupráci
s Městem Kojetín se připojuje každoročně k této významné oslavě.
V letošním roce, ve dnech 23. a 24. dubna, proběhne
k příležitosti tohoto svátku přírodovědná soutěž pro žáky
prvních až pátých tříd základních škol. Děti si ve třídách
sestaví pětičlenná družstva, a spolu s organizátory se
vypraví do přírody. Děti čekají na trase kolem rybníka
a v prostorách Střelnice Kojetín úkoly, které se tematic-

ky vztahují k přírodě. Nejlepší výsledek získají skupiny,
které správně splní úkoly na dvaceti přírodovědných stanovištích. Úkoly jsou sestaveny tak, aby odpovídaly výše
uvedené věkové kategorii.
V letošním roce se s námi společně bude na akci podílet
také ekologická společnost Eletrowin, která se zabývá zpětným odběrem použitých elektrospotřebičů z domácnosti.
Nabídne tak dětem možnost podívat se do zákulisí, jak
se nakládá s elektroodpady, a proč je tak důležité třídění
těchto odpadů.
Jana Hrušáková

Vzácná vážka šídlatka brvnatá na fasádě domu v Kojetíně

Mladý racek chechtavý na rybníku v Chropyni

Zatmění Slunce 20. března 2015 v 10:57:04
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na svém 7. zasedání konaném dne 12. března 2015
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila zveřejnění zámě- za podmínek nájmu na dobu neur- za rok 2014,
ru
prodeje
celkem
devate- čitou, výši nájemného 10 Kč/m2/rok, - schválila výběr dodavatele na renáct bytových jednotek v do- - schválila roční účetní závěrky pří- alizaci veřejné zakázky malého rozmech č. p. 1185, 1186, 1191 spěvkových organizací za rok 2014 sahu „Víceúčelová sportovní hala
a 1192 na ulici Sladovní, č. p. 1204 včetně jejich výsledku hospodaření, v Kojetíně - vybavení šaten“ uchaa 1205 na ulici Svatopluka Čecha, - schválila rozpočtové opatření zeč, Frajt s. r. o. Kroměříž, který byl
č. p. 1320 a 1321 na ulici Jana č. 4/2015, kterým se zapojují do doporučen komisí pro posouzení
a hodnocení zakázek na výše uvePeštuky a v domě č. p. 907 na ulici rozpočtu:
- nové příjmy ve výši 880 tis. Kč denou zakázku a uzavření smlouvy
Nádražní,
- nové výdaje ve výši 880 tis. Kč, o dílo na akci „Víceúčelová spor- schválila záměr pronájmu pozemků za účelem zemědělského - schválila poskytnutí peněžitého tovní hala v Kojetíně - vybavení šaobhospodařování, za podmínek daru Centru služeb postižených ten“ mezi objednavatelem Městem
pachtu od 1. 11. 2015 a současně Zlín, obecně prospěšné společnos- Kojetín a zhotovitelem firmou Frajt
za podmínky pachtu všech uve- ti, pro zařízení Horizont Kroměříž s. r. o. Kroměříž, s nabídkovou cedených pozemků jako celku, výše jako příspěvek na činnost a provoz nou ve výši 359.996 Kč bez DPH,
- schválila termín a dobu pro podápachtovného - minimálně 7.700 Kč zařízení na rok 2015,
Kč/ha/rok u orné půdy a ostatní plo- - schválila poskytnutí peněžitého ní žádostí o přijetí dětí k předškolchy a minimálně 2.500 Kč/ha/rok daru Střední škole, základní škole nímu vzdělávání v Mateřské škole
a mateřské škole JISTOTA, obecně Kojetín, příspěvkové organizaci,
u trvalého travního porostu,
pro školní rok 2015/2016, ato na
- schválila zveřejnění záměru pro- prospěšné společnosti Prostějov,
nájmu části pozemku parc. č. st. - schválila poskytnutí peněžitého 2. dubna 2015, od 10 do 15 hodin
424/6, zastavěná plocha a nádvoří, daru členům oddílu Kanoistiky Ko- v budově MŠ Kojetín, Hanusíkova 10,
o výměře cca 30 m2, části pozemku jetín na částečnou úhradu nákla- - schválila poskytnutí věcného
parc. č. 609/6, zahrada, o výměře dů, spojených s kajakářským sou- daru - motorového čerpadla PPS
cca 16 m2, to vše v k. ú. Kojetín na středěním v Maďarsku, v termínu 8 Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska, Sboru dobrovolných haulici Nová, za účelem využití jako od 20. 3. 2015 do 29. 3. 2015,
oddechová zóna pro obyvatele - vzala na vědomí Výroční zprávu sičů Kojetín.
Jiří Šírek
domu Nová 1259 - 1260 v Kojetíně, o činnosti Městského úřadu Kojetín

Ve zkratce
 23. ročník přehlídky amatérských
divadel se vydařil. Devět soutěžních představení, spokojení diváci
a nominace poroty jsou nejlepšími
výsledky letošního klání ochotnických divadel v našem městě. Jediné, co mně na letošním ročníku chybělo, bylo víc diváků, zejména těch
mladých, z Kojetína a absence divadelního souboru z pořadatelského
města. Jelikož to s místostarostou
nezachráníme, vyzýváme všechny
k divadelní aktivitě pro další ročník.
Věřte, je to příjemná zábava.
 Výstavba sportovní haly probíhá
rychlým tempem. Hlavním cílem je
vysoká užitná hodnota celého zařízení, především kvalitní povrch,
vybavení a nakonec i vizuální podoba haly při pohledu z okolních
ulic. V současné době se výrazně
zabýváme a věnujeme právě dotvoření podoby sportovní haly a pomalu
připravujeme i systém provozování.
Doufám, že už v průběhu Kojetínských hodů bude možné prostory
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haly zhlédnout a od září začít její
provoz naplno.
 V letošním roce si připomeneme
70 let od konce druhé světové války. Při této příležitosti budou vydány
mimo jiné aktivity také dvě brožury
popisující tuto událost z pohledu
našeho města. V případě archiváře
a historika Petra Jiráka se dozvíme
mnoho zajímavých faktů a troufám
si říci i tabuizovaných témat. Z pera
našeho kronikáře Františka Řezáče
pak částečně splatíme dluh židovským spoluobčanům, jejich historii
a smutnému konci, který právě v období 2. světové války jejich komunita
zaznamenala.
 Podle informací pracovníků Správy
a údržby silnic Olomouckého kraje
má náš kraj zpracovaný harmonogram oprav svých silnic na celém
území kraje. Z pohledu Kojetínska
jde o následující opravy úseků:
 II/367 - Kojetín - po nájezd D1.
V koncepci je uveden úsek č. S-409,

délka 0,870 km,
 II/436 - Chropyně - Kojetín.
V koncepci je uveden úsek č. S-410,
délka 4,020 km.
 III/4335 - Měrovice - Kojetín.
V koncepci je uveden úsek č. S-786,
délka 3,799 km,
 II/435 - Oplocany - Tovačov (Polkovice - Annín.)
V koncepci je uveden úsek č. S-411,
délka 4,820 km,
 III/4349 - Troubky - Záříčí (Troubky - Vlkoš).
V koncepci je uveden úsek č. S-785,
délka 4,614 km.
V rámci Kojetína:
 III/36723 - Kojetín - ulice Palackého.
V koncepci je uveden úsek č. S-512,
délka 0,345 km.
Přesný termín oprav není zcela jasný, přesto by měl proběhnout v horizontu nejbližších let, a pokud bude
realizován, dojde k výrazné změně
k lepšímu v kvalitě silnic v našem
regionu.
Jiří Šírek
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Informace pro občany
Sběr nebezpečného
odpadu
Mobilní sběr nebezpečného odpadu mobilními vozidly BIOPAS
Kroměříž spol. s r. o. se uskuteční
ve čtvrtek 9. dubna 2015.
Ke svozovým vozům přineste vytříděné nebezpečné odpady:
- znečištěné prázdné obaly: plechovky od laku, staré barvy a lepidla, zabarvené a nalakované předměty jako hadry, štětce, kalíšky,
stěrky, hůlky na míchání;
- prostředky na ochranu rostlin:
postřiky všeho druhu ze zahrad,
pěstování ovoce, zeleniny a zemědělství;
- barvy - laky: spreje - nátěry na
dřevo, mořidla, laky ve spreji;
- ředidla od nátěřových hmot:
čistící benzín, terpentýn, rozpouštědla;
- baterie: tužkové baterie, knoflíkové baterie, baterie z osobních nákladních aut a traktorů;
- staré léky, teploměry;
- chemikálie: používané v domácnostech a domácími kutily jako laboratorní misky, ustalovače, bělidla,
kyseliny, louhy, zvláštní lepidla;
- starý olej: motorový, mazací, převodový, fritovací oleje.
Pro likvidaci odpadů, které vám
vzniknou při úklidu vašich domů
a zahrádek, můžete využít služeb
Sběrného dvora v Družstevní ulici v Kojetíně.
Na sběrném dvoře je možné uložit tyto odpady a elektrozařízení

Máte již vyzvednutou
nádobu na bioodpad?
Počátkem roku 2015 vám byl do
schránky doručen leták, kterým jste
byli informováni o „novém způsobu sběru biologicky rozložitelného odpadu s možností získat
zdarma nádobu na bioodpad“.
Těm občanům, co si nádobu nevyzvedli, byl v březnu doručen dopis,
kterým byli vyzváni k vyzvednutí
nádoby na sběrném dvoře nebo
oznámení na odboru výstavby ŽP a
D, MěÚ Kojetín dveře č. 207 (2. patro), telefonicky na tel.: 581 277 471,

Stanoviště sběru odpadů
1. Padlých hrdinů, bývalé uhelné sklady
2. Blanská - parkoviště u Kroměřížské ul.
3. Tržní náměstí - u čerpací stanice
4. Olomoucká - parkoviště u Jordánu
5. náměstí Svobody - parkoviště u hřbitova
6. náměstí Republiky - u centra žilní chirurgie
7. Popůvky - u zastávky autobusu
8. Kovalovice - u kapličky
určená ke zpětnému odběru:
- nebezpečné odpady: baterie,
akumulátory, zářivky, léčiva, barvy,
lepidla, pryskyřice, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné
(plechovky, plastové nádoby, skleněné nádoby od laku, barev, lepidel);
- odpady ostatní: papír, sklo, plast,
železo, textilní materiály, pneumatiky (zdarma pneumatiky osobních
automobilů, přívěsů, motocyklů
atd.), dřevo, velkoobjemový odpad,
odpad ze zahrad), stavební suť,
tonery, elektrické a elektronické
zařízení neobsahující nebezpečné
látky;
- zpětný odběr elektrozařízení:
vyřazené elektrické a elektronické zařízení - televizory, monitory,
rádia, elektrotechnické přístroje a zařízení, pračky, ledničky,
mrazničky, vrtačky, vysavače
apod.

Doba přistavení
14.15 - 14.35 hodin
14.40 - 15.00 hodin
15.05 - 15.25 hodin
15.30 - 15.50 hodin
15.55 - 16.15 hodin
16.20 - 16.40 hodin
16.50 - 17.10 hodin
17.20 - 17.40 hodin

větších rozměrů (traktory, nákladní
automobily atd.), uložení těchto odpadů hradí i občané města a místních částí.
Provozní doba:
pondělí:
zavřeno
úterý:		
13.00-17.00 hodin
středa: 8.30-12.30 a 13.00-17.00 hodin
čtvrtek: 8.30-12.30 a 13.00-17.00 hodin
pátek: 8.30-12.30 a 13.00-17.00 hodin
sobota: 8.00-12.00 hodin

Uložení odpadů a výrobků zpětného odběru je pro občany Kojetína a místních částí Popůvky
a Kovalovice bezplatné - mimo
uložení stavební suti a pneumatik

Žádáme vás, abyste se řídili pokyny pracovníků sběrného dvora, dodržovali provozní dobu a neukládali
odpady mimo stanovené plochy ve
sběrném dvoře. Podrobnější informace o možnosti uložení odpadů
na sběrném dvoře můžete získat na
telefonním čísle: 581 275 005.
Upozorňujeme, že předpisy na
ochranu životního prostředí mimo
jiné stanoví, že se za jejich porušení ukládá sankce. V některých
případech se může jednat o částku
velmi vysokou, u fyzických osob až
do 50 tis. Kč, u právnických osob
nebo fyzických osob oprávněných
k podnikání o částku pohybující se
v milionech Kč.
Eliška Izsová

e-mailem na adrese vzpd@radnice.kojetin.cz, že o nádobu na bioodpad nemají zájem, protože využívají jinou legální možnost sběru
nebo využití biologického odpadu
(např. vlastní kompostování nebo
uložení na sběrném dvoře).
Pokud jste si nádobu na biologický
odpad z nějakých příčin na sběrném dvoře doposud nevyzvedli
nebo neoznámili, jakým způsobem
budete nakládat s tímto odpadem,
máte možnost tak učinit nejpozději
do konce dubna tohoto roku.
Znovu upozorňujeme, že nádobu na bioodpad získáte zdarma
a nebudete platit žádný další po-

platek za vývoz bioodpadu!
Provozní doba:
pondělí:
zavřeno
úterý:
13.00-17.00 hodin
30
30
středa: 8. -12. a 13.00-17.00 hodin
čtvrtek: 8.30-12.30 a 13.00-17.00 hodin
pátek: 8.30-12.30 a 13.00-17.00 hodin
sobota: 8.00-12.00 hodin
V případě, že si nádobu na bioodpad nevyzvednete nebo neoznámíte, jakým způsobem nakládáte
s bioodpadem, budete kontaktováni pracovníky MěÚ Kojetín, odboru
výstavby, ŽP a D, případně strážníky Městské policie Kojetín, abyste
tuto skutečnost prokázali.
Zavedení sběru bioodpadu vychází

3

Kojetínský zpravodaj

4/15

Informace pro občany
z požadavků legislativy ČR a EU, ve
kterých jsou stanoveny podmínky
k omezení ukládání bioodpadu na
klasické skládky. Důvodem sběru
bioodpadu je především to, že tvoří
více než 40% komunálního odpadu
a vytříděním ho z klasického komunálního odpadu dojde ke snížení objemu na skládkách, a tím ke
zlepšení a ochraně životního prostředí. Upozorňujeme vás, že v případě porušení platné legislativy,
zejména obecně závazné vyhlášky
č. 1/2015, která nabyla účinnosti
dne 1. 3. 2015, vám může být uložena pokuta až do výše 30 tis. Kč.
Děkujeme všem, co si nádobu
již vyzvedli. Váš bioodpad bude
zpracován na kompost a bude
zpátky navrácen do půdy.

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

úterý

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

středa

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

čtvrtek

Kroměřížská, Blanská, Ztracená, Podvalí, Olomoucká,
Husova, Příční, Polní (mezi Sladovní a Olomouckou),
Sadová, Sladovní (mezi Polní a Olomouckou), Nádražní
(mezi Kuzníkovou a Kroměřížskou), Rumunská,
Dvořákova, Chytilova, Čsl. legií, Jiráskova, Marie
Gardavské, Dudíkova

Eliška Izsová

Deratizace města
Kojetína a místních
částí v roce 2015
Městský úřad
Kojetín, odbor výstavby, životního prostředí
a dopravy
vám
tímto
oznamuje, že
Město
Kojetín
bude provádět běžnou ochrannou
deratizaci v těchto termínech:
Jarní: od 1. 4. do 30. 4. 2015
Podzimní: od 1. 10. do 31. 10. 2015
Vyzýváme vás, abyste zajistili běžnou ochrannou deratizaci ve smys-

Sběr bioodpadu
v Kojetíně
Sběr bioodpadu do konterjenů proběhne v Kojetíně ve dnech 17. dubna 2015 v době od 8 do 18 hodin
a 18. dubna 2015 od 8 do 14 hodin.

lu ustanovení § 57 zák. č. 258/2000
Sb., zákon o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Městu Kojetín provádí deratizaci
odborná firma:
SERVIS 3xD Olomouc
J. Glazarové č. 9 e
779 00 Olomouc
telefon: 585 418 391
mobil: 603 400 300
e-mail: servis3xd@seznam.cz
Doporučujeme vám tuto firmu kontaktovat a dohodnout se na provedení deratizace ve stejných termínech a to vzhledem k co největší
úspěšnosti ochranné deratizace
našeho města.
za odbor VŽPD
Eliška Izsová
Do kontejneru patří pouze:
listí, tráva, plevel, větve stromů
do délky 1 m, ovoce, zelenina a jiný
odpad rostlinného původu.
Pro ostatní odpad využijte služby
sběrného dvora.
Eliška Izsová

Místa uložení kontejneru:
- v ulici Olomoucká - za posledním domem po pravé straně,
- na náměstí Svobody - parkoviště u hřbitova,
- v ulici Chytilova - u školní jídelny,
- v ulici Přerovská - u pálenice,
- v ulici Polní - u kotelny.
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Sběr bioodpadu
v Popůvkách
a Kovalovicích
Sběr bioodpadu do konterjenů
proběhne v Popůvkách ve dnech
10. dubna 2015 v době od 15 do
18 hodin a 11. dubna 2015 od
8 do 14 hodin. Místem pro uložení kontejneru je v Popůvkách
u kulturního domu a v Kovalovicích u kapličky.
Do kontejneru patří pouze:
listí, tráva, plevel, větve stromů
do délky 1 m, ovoce, zelenina
a jiný odpad rostlinného původu.
Pro ostatní odpad využijte služby
sběrného dvora v Družstevní ulici
v Kojetíně. Uložení odpadů a výrobků určených ke zpětnému odběru je
pro občany Kojetína a místních částí Popůvky a Kovalovice bezplatné
- mimo uložení stavební suti a pneumatik větších rozměrů (traktory,
nákladní automobily atd.), uložení
těchto odpadů hradí i občané města a místních částí. Upozorňujeme,
že předpisy na ochranu životního
prostředí mimo jiné stanoví, že se
za jejich porušení ukládá sankce.
V některých případech se může
jednat o částku u fyzických osob až
do 50 tis. Kč, u právnických osob
nebo fyzických osob oprávněných
k podnikání o částku pohybující se
v milionech Kč.
Eliška Izsová
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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 města)
takto:

Zrušení
telefonního automatu
Dovolte mi, abych vás touto cestou
informoval o opatřeních, která bude
naše společnost O2 Czech Republic, a. s. realizovat ve vašem městě.
Z důvodu výrazného poklesu zájmu
obyvatel o využívání sítě veřejných
telefonních automatů (VTA) se naše

- 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
společnost O2 Czech Republic rozhodla stávající síť VTA přizpůsobit
současným potřebám.
V průběhu měsíce dubna letošního
roku plánujeme zrušení nevyužívaného VTA v lokalitě: Kojetín, Kojetín
I-Město, Družstevní 1301.
Věřím, že tyto nezbytné kroky přijmete vy i občané s pochopením.
S přátelským pozdravem
Martin Blažek

NABÍDKA
Město Kojetín nabízí k pronájmu
parkovací místa č. 1, 14, 21, 22, 26 a 27
v garážovém stání domu č. p. 1309 v ulici Sladovní,
Kojetín, Kojetín I - Město(bývalá sladovna)
za podmínek nájmu:
 jedno parkovací místo lze využít
pro jedno motorové vozidlo v provozuschopném stavu
 cena měsíčního nájemného minimálně 550 Kč
+ DPH v platné základní sazbě.
Své žádosti s nabídkou ceny zasílejte v zalepené obálce,
označené v levém rohu nápisem „Neotvírat - garážové stání“.
Obálky budou otevřeny na jednání Rady města.
Bližší informace získají zájemci
na finančním odboru Městského úřadu Kojetín, tel. 581 277 455.

scházet a vídat na Městském úřadě
Kojetín u příležitosti různých společenských akcí. Jarmila Vašíčková
matrikářka

English Corner
This month I want to continue with
my review of Czech - American
history. Last month I wrote about
Antonin Čermak and this month
I will write about the “Czech Titanic.”
The tragic deaths of over 200
Czech people occurred 100 years
ago in Chicago (Lake Michigan).
On July 24, 1915, 2,573 passengers and crew crowded aboard
a ship named the SS Eastland.
The Eastland was one of five ships
chartered to carry Western Electric workers and their families on
a day-long outing from downtown
Chicago to a park 38 miles across
Lake Michigan.
The ship was known to have problems when the maximum number
of people were aboard; however,
no one expected the ship to turn
onto its side but that’s exactly what
it did. The people who were on the
top deck of the boat had no problem, but those that were below had
no chance to escape when the water flooded in. The especially frustrating part of the tragic event was
that the boat was still at the dock
when it turned over.
All in all 844 people died and 220 of
them were Czech. What was really sad was that most of those who
died were women and children because they had gone below to get
out of the rain and cold. The last
victim to be identified was a small
Czech boy named Willie Novotny
(7 years old). He died along with
his whole family. When they had
the funeral for the Novotny family
more than 5,000 people attended.
occur (ə’kə:) - stát se
crowd aboard (kraud ə’bo:d)
		
- tlačit se na palubě
dock (dok) - přístaviště
all in all (o:l in o:l) - celkem
victim (viktim) - oběť
funeral (fju:nərəl) - pohřeb
attend (ə’tend) - zúčastnit se
Jay Davis
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Městská policie Kojetín informuje
Pravidla pro pohyb psů
na veřejném
prostranství
Městská policie upozorňuje občany na platnou Obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2011, kterou se stanovuji Pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství.
Na veřejném prostranství ve vyjmenovaných ulicích a náměstích, graficky znázorněných na níže uvedeném plánku města, je možný pohyb
psů pouze na vodítku. Jsou to:
a) část ulice 6. května - od Svatopluka Čecha po Chytilovu,
b) část ulice Hanusíkova - od mateřské školy č. p. 10 po ulici Svatopluka Čecha,
c) část ulice Chytilova - od Čsl. legií
po 6. května,
d) Komenského náměstí,
e) Masarykovo náměstí,
f) náměstí Dr. E. Beneše,
g) náměstí Míru,

h) část ulice Olomoucká - od náměstí Dr. E. Beneše po Polní,
i) část ulice Palackého - od náměstí
Míru po Svatopluka Čecha,
j) Růžová,
k) Svatopluka Čecha,
l) část ulice Tyršova - od Masarykova náměstí po Svatopluka Čecha.
V zastavěném území Kojetína
mimo výše vyjmenovaná veřejná
prostranství, je pohyb psů bez vodítka možný pouze s nasazeným
náhubkem. Toto omezení neplatí
pro psy, kterým vzhledem k jejich
rase, vzrůstu nebo zdravotnímu
stavu není možné náhubek nasadit.
Splnění povinností zajišťuje fyzická
osoba, která má psa na veřejném
prostranství pod kontrolou či dohledem.
Dále upozorňujeme osoby, které
mají psy na veřejném prostranství
pod kontrolou či dohledem na jejich
povinnost uklidit po svých psech
exkrementy. V opačném případě
se taková osoba dopouští přestup-

ku proti veřejnému pořádku dle ust.
§ 47 odst. 1 písm. d) zák.
č. 200/1990 Sb. o přestupcích a
hrozí mu za toto jednání pokuta
v blokovém řízení do výše 1.000 Kč
a ve správním řízení pokuta až do
výše 20.000 Kč.
Adrian Jiřík, velitel MP Kojetín

Základní škola a Mateřská škola Křenovice informuje
Překvapení z Nestlé
Naši žáci v dramatickém kroužku
nacvičili pohádku „Čokoláda nad
zlato“. Vzhledem k tomu, že měla
u publika velký úspěch, napadlo
nás pochlubit se našim dílem přímo
u výrobců sladkého pokušení.

Zaslali jsme proto přímo do Nestlé
DVD s pohádkou ke zhlédnutí a přidali k tomu „pár sladkých veršíků“.
Čekalo nás milé překvapení v podobě balíčku se samými dobrotami
a poděkováním.
Můj týden s Orion
Když mám v životě velký shon,
dám si čokoládu Orion.
V pondělí Kofila je nutná,
v úterý Delisa mi chutná.
Ve středu si Granko dám,
ve čtvrtek Lentilky sezobám.
V pátek s Pralinkami zatočím,
v sobotu to s Margot roztočím.
V neděli už není třeba ječet,
zbaštím já Studentskou pečeť.

Učení nás baví
aneb Škola hrou
Naše hodiny prvouky a přírodovědy nejsou pouze teorie s knihou,
ale jsou i praktické a zábavné. Kdo
z vás či vašich dětí by mohl říct, že
krmil nutrie, ví, jak vypadají, žijí, jak
se chovají a podobně?
Naši žáci ano! Navštívili totiž místního chovatele, který žákům odpo-
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věděl na spousty dotazů týkajících
se chovu a života těchto zajímavých tvorů.
Jsme moc rádi, že občanům naší
obce nevadí zvídavost dětí a vždy
nás rádi přivítají a věnují nám svůj
čas.
Veronika Gambová
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Došlo do redakce
První ročník
maškarního bálu
v Uhřičicích
V sobotu 21. února 2015 v podvečer ožila obec Uhřičice a vrátila
čas, kdy se maškarní bály v Uhřičicích konaly. Tentokrát pořádal bál
Obecní úřad zastoupený Lenkou
To b o l á k o v o u ,
ve
spolupráci
s Lucii Mačátovou za místními
dobrovolné hasiče. K poslechu
a tanci hrála skupina DOMINO.
Nechybělo dobré
občerstvení

Putování po proudu
2015 - akce na podporu
osvěty autismu
Putování po proudu je třetí ročník
osvětové akce - putování dospělých
autistů po České republice od města k městu. Na konci etap je každý
den uspořádána beseda o životě
lidí s autismem, jako příležitost se
putujících na cokoli zeptat. Na některých se objeví různí odborníci na
autismus nebo lidé, kteří jsou s autismem nějak spjati jako například
náš příznivec herec a moderátor Jaroslav Dušek. V některých městech,
kterými budou putující procházet,
proběhnou též zdravice se zástupci
těchto měst a jsou připraveny další
doprovodné akce jako např. Festival
sociálních služeb 17. dubna 2015,
konaný ve spolupráci s občanským
sdružením Za sklem.
Nedávno veřejností otřásla sebevražda dvacetileté autistky Viki,
která si vzala život, protože nenašla
pomoc, přestože jí aktivně hledala,
a protože nebyl na blízku nikdo, kdo
by jí včas podal pomocnou ruku.
Nastoluje to otázku, kolik autistů si
ještě bude muset sáhnout na život,
aby se společnost začala touto problematikou konečně vážně zabývat.
Z iniciativy rodičů dětí s Aspergerovým syndromem a občanských
sdružení, pomáhajících rodinám

a také bohatá tombola. Musím
ohodnotit že si dali všichni návštěvníci dost záležet na tvorbě masek,
protože se jich sešlo přes šedesát
a to je co říct. V tajném hlasování o krále a královnu masek jsme
měli opravdu co zvažovat! Masek
bylo opravdu hodně od klauna až
po čarodějnici. Králem byl zvolen

"Střihoruký Edvard" a královnou se
stala "Zebra".
Pořadatelky nezapomněly ani na
soutěže, při kterých se masky dost
pobavily. Bál přišel navštívit také
starosta Jaroslav Křepelka s manželkou.
Napsala
Marie Šestořádová

s dětmi s PAS, vznikla platforma
„Naděje pro autismus“ a byla zahájena jednání na úrovni poslanecké
sněmovny, která by měla připravit
půdu pro potřebné změny zákonů
a zlepšení celkové osvěty problematiky autismu v České republice.
Putování po proudu má osvětu této
problematiky podpořit. Cílem je, aby
rodiče dětí s PAS stejně jako dospívající nebo dospělí autisté věděli,
kam se v případě potřeby obrátit,
a kde najít odbornou pomoc či radu.
Autismus není „neléčitelná nemoc“
a autista také většinou nevypadá
jako Rain Man ze slavného filmu
v podání Dustina Hoffmana. Tito
lidé často žijí mezi námi zcela nenápadně a nikdo v jejich okolí ani
nemusí tušit, že mají jiný pohled
na svět, jiný práh citlivosti k různým
situacím, že se v nich může třeba
skrytě odehrávat malá vlastní bitva.
Často jsou velmi talentovaní, ať již
v uměleckých směrech (výtvarné,
hudební), tak třeba i v matematice,
mohou se vyznačovat vynikající
pamětí a být obdařeni jinými mimořádnými vlastnostmi a dovednostmi. Potřebují jen trochu pochopení,
ohleduplnosti a dostat šanci uplatnit
své schopnosti v životě a stát se
našimi právoplatnými spoluobčany.
Občanské sdružení Adventor se
stará nejen o děti s PAS, ale také
o dospělé autisty - poskytuje jim
podporu na pracovním trhu, talentovaným umělcům pořádá výstavy či

koncerty a podobně.
Putujícími v prvních dvou ročnících
byli Pavel Hlušička (*1969), Vít Havránek (*1987) nebo Monika Manová (*1987), všichni mají mimo jiné
rádi přírodu a pěší turistiku; první
jmenovaný je také autorem konceptu akce. V letošním třetím ročníku
bude putování probíhat štafetově
- putující autisté se budou na jednotlivých etapách střídat. Pravidlem
bude, že půjdou vždy dva poutníci,
ale stejně jako v minulých ročnících se kdykoli může přidat i kdokoli
další a jít s nimi celou etapu nebo
třeba jen část, jak si kdo troufne.
Důležité je zúčastnit se, dát putujícím i ostatním autistům v ČR i jinde
najevo svou podporu a sympatie.
Každý, kdo se takto přidá alespoň
na kousek cesty, dostane na památku malý dárek. Letos navíc na
stránkách Adventoru bude možné
pomocí sledovacího zařízení vidět,
kde se momentálně putující nacházejí a budete mít možnost kdekoliv
se k nim připojit, nebo je alespoň na
cestě pozdravit, zamávat jim.
Letošní trasa je dlouhá 411 km
a putující tuto vzdálenost ujdou
v období od 9. do 23. dubna 2015.
Jednotlivé etapy měří v průměru kolem třiceti kilometrů, nejdelší je čtyřicet a nejkratší dvacettři km. A proč
název Putování po proudu? Voda je
živel, poznatelný všemi smysly: je
vidět, slyšet, cítí ji kůže, nos i jazyk a to vše na mnoho způsobů. Kromě
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Došlo do redakce
toho autisty obecně přitahuje voda
- rádi se koupou, rádi ji pijí a rádi si
s vodou hrají. Proto putující stejně
jako loni i tentokrát vyrazí po proudu řek, a to hned tří - Bečvy, Moravy
a Dyje.
Oficiální zahájeni je ve čtvrtek
2. dubna 2015 na Světový den
autismu v 19 hodin v Klubu Lávka
v Praze koncertem, který pořádá
o. s. Spolurádi. Odstartování třetího
ročníku Putování po proudu proběhne ve Frenštátu pod Radhoštěm

9. dubna ve spolupráci s o. s. Můžeš a zakončení bude 23. dubna
2015 v Brně. Během etapy, která
15. dubna 2015 povede z Prostějova do Kroměříže, se v Kojetíně s putujícími pozdraví pan místostarosta
Miloslav Oulehla, který převzal nad
etapou záštitu. Přijďte se podívat,
popřípadě připojit alespoň na část
trasy k putujícím. Beseda na téma
autismus se uskuteční téhož dne
v Knihovně Kroměřížska, Slovanské
nám. 3920, Kroměříž od 18 hodin.

Rádi vás přivítáme a zodpovíme
vaše dotazy. Těšíme se na setkání.
Bližší informace:
www.adventor.org/putovani-2015
Partneři:
Můžeš
www.muzes.info
Za sklem
www.zasklem.com
Modrá Beruška
www.modraberuska.cz
Naděje pro autismus
www.nadejeproautismus.cz

Zajímavosti z mikroregionu Střední Haná
Elektrárna města
Kojetína v Lobodicích
Budova „Elektrárny města Kojetína“, jak je napsáno na žlutavé fasádě technicky zajímavého objektu na návsi v Lobodicích, kterou
Obec Lobodice vzorně opravila
v roce 2013, pochází z roku 1704.
Informuje nás o tom letopočet na
znaku na horní části fasády. Pů-

vodně se uvádělo, že jde o arcibiskupský znak, ale skutečnost
je trochu jiná. V roce 1704 existovalo v Olomouci jen biskupství,
na arcibiskupství bylo povýšeno
až roku 1777 za biskupa/arcibiskupa Antonína Teodora, hraběte
z Colloredo - Waldsee. Znak patří biskupovi Karlu III., vévodovi
Lotrinskému (24. 11. 1680, Vídeň
- 4. 12. 1715, Vídeň), který byl olomouckým biskupem v letech 1695
- 1711, tj. od svých 15 let! Jeho
otec byl Karel V. Lotrinský a matkou Eleonora Habsburská (dcera císaře a krále Ferdinanda III.
Habsburského a Eleonory vévodkyně Gonzagové - rod vládnoucí
v Mantově). Karel III. Lotrinský byl
již roku 1693 velkopřevorem maltézských rytířů. Roku 1696 se stal
také biskupem osnabrückým.
Jako olomoucký biskup založil

Poděkování
Sbírka vršků od PET
lahví pro Markétku
Vážení spoluobčané,
touto cestou děkuji všem, kteří přispívají do naší sbírky pro mou dceru Markétku, která má cystickou
fibrózu. K dnešnímu dni bylo odvezeno 1100 kg víček od PET lahví.
Budu ráda, když budete ve sbírce
pokračovat a pomůžete i těmi pár
víčky mojí Markétce dát šanci zvýšit kvalitu života.
Děkuji!
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Markéta Večerková

Karel III. nové fundace a finančně
podporoval nové chrámové a hospodářské stavby. V Olomouci se
však dlouho nezdržel. Pro vleklé
spory o čerpání příjmů z diecéze
byl z rozhodnutí papeže Klementa
XI. roku 1710 přeložen do Trevíru jako arcibiskup. Roku 1710 byl
pak biskupem olomouckým zvolen
Wolfgang Hannibal hrabě Schrattenbach.
Mimo to je budova zajímavá tím,
že se zde dobíjely baterky pro
veřejné osvětlení v Kojetíně, a to
počátkem 20. století. Na fasádě je
v její dolní části také žulová deska s uvedením letopočtu renovace
budovy roku 1827 W. Urbankem
a tabulka s označením vodní hladiny při ničivé povodní v červenci 1997. Dnes se vodní turbína
o výkonu 30 kW stále využívá
k výrobě elektřiny.
Jiří Šírek, Ondřej Štěpánek

Poděkování
Děkujeme tímto Nemocnici Milosrdných sester sv. Vincenta de Paul
na Malém Valu v Kroměříži pod vedením MUDr. A. Bařinky, lékařům
T. Podhorské a V. Rozsypálkovi,
všem zdravotním sestrám a ošetřovatelům ze III. oddělení za vzornou
péči a vlídný přístup k paní Marii
Opavské z Kojetína v době její těžké
nemoci. Jsme vděčni, že nám bylo
umožněno strávit s ní společně její
poslední dny. Zvláště chceme poděkovat řádovým sestrám za křesťanské zaopatření a duchovní podporu.
Manžel a dcery s rodinami

Poděkování
Děkuji za odbornou zdravotní péči
MUDr. Richardu Kobzovi a vstřícnost a ochotu zdravotní sestřičce
J. Kilhofové.
Spokojený pacient
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Mateřská škola Kojetín
Vítáme tě, jaro!
Jaro je konečně tady! Neskutečně
jsme se na něho těšili a tak jsme
ve čtvrtek 12. března vyprovodili
zimu a rozloučili se s ní symbolicky na naší školní zahradě. „Pastelky“ a „Sluníčka“ se snažily přivolat
jaro písničkami, prošly se s Moranou Kojetínem, a potom ji na školní
zahradě vhodily do „potoka“. Obě
školičky se „převlékly“ do jarní výzdoby a vše, co patří k zimě, je již
minulostí.
V pátek 13. března 2015 navštívily
děti ze třídy „Pastelek“ a „Sluníček“
Hasičský záchranný sbor v Kojetíně. Děti měly možnost si prohlédnout veškeré vybavení hasičského
auta a samozřejmě si vyzkoušely
posezení v hasičském autě s hasičskou helmou na hlavě, čímž se
z nich na okamžik stali malí požárníci
a požárnice. Obdivovali jsme rychlý sjezd hasičů po tyčích dolů do
garáží a na rozloučenou jsme si
poslechli hasičskou sirénu. Všichni odcházeli s nezapomenutelnými
zážitky. Děkujeme!
V úterý 17. března 2015 byly dveře
obou mateřských škol otevřeny
pro všechny naše příznivce. Ve třídě „Pastelek“ byla připravena výtvarná dílna, kde si děti za pomoci
svých rodičů a učitelek mohly zkusit

výtvarné tvoření. Vyzkoušely si různé výtvarné techniky - zdobily papírové hrníčky prstovými barvami,
tvořily rybičky z barevného papíru
a CD, obkreslovaly vlastní ruku na
hnědý papír, vystřihovaly a zdobily
vystřiženými srdíčky…
V deset hodin zahrály učitelky
v obou školkách malým návštěvníkům maňáskovou pohádku. Všichni
si na rozloučenou odnesli malý dárek, který si pro ně připravili starší
kamarádi.
Ve čtvrtek 19. března 2015 zhlédly
děti z obou mateřských škol v místní Sokolovně v rámci „Divadelního
Kojetína 2015“ pohádku „O kocouru Mikešovi“ v podání divadla
Scéna Zlín. Byla to veselá pohádka
plná humoru a písniček.
Koncem března jsme ukončili po
třech měsících saunování spojené s cvičením v rehabilitačním
středisku na Poliklinice Kojetín.
Tato spolupráce je již tradiční, děti
navštěvují saunu rády a současně
má tato naše aktivita prokazatelný
vliv na snížení nemocnosti dětí.
Všem pracovníkům rehabilitace
patří velké poděkování za odborný
přístup a za příjemné prostředí.
Poslední březnové pondělí přišly
děti ze třídy „Pastelek“ do Sokolovny pozdravit v rámci „Vítání jara“
obyvatele DPS, které uspořádalo
pro seniory Centrum sociálních slu-

žeb města Kojetín. Děti se představily s programem plným jarních písní, básní a říkadel. Odměnou všem
byl rozzářený úsměv a potlesk od
všech babiček a dědečků.
A co nás čeká v dubnu?
Dne 2. dubna 2015 se uskuteční zápis dětí do Mateřské školy
Kojetín pro školní rok 2015/2016.
Komu tento den nevyhovuje, může
se zapsat dodatečně v ředitelně
mateřské školy. Tel. kontakt: 581 76
18 36
Pojedeme s dětmi opět do Kroměříže na dopravní hřiště a koncem
měsíce dubna se uskuteční také rej
malých čarodějnic…
vedení MŠ

Den otevřených dveří MŠ

Den otevřených dveří MŠ

Vynášení zimy

Den otevřených dveří MŠ

Den otevřených dveří MŠ

Návštěva keramiky

Vynášení zimy
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Přání
Sv. Jan de la Salle, patron učitelů
a vychovatelů, ve svých školách
pro chudé vyučoval pomocí lásky,
povzbuzování a trpělivosti. Dbal na
to, aby učitelé oplývali vytrvalostí,
vážností, moudrostí, prozíravostí
a umírněností, zdrženlivostí a dobrotou, horlivostí, bdělostí, laskavostí a tehdy i zbožností. Nežádal zrovna málo. Ostatně o skromnosti ve
výčtu ctností nepadlo slovo.
Letošní načasování Dne učitelů nedává možnost pocítit, do jaké míry
a zda vůbec tento den vnímají jako
výjimečný i žáci. Můžeme se jen domýšlet, zda by se letošní osmadva-

Školní družina
Letošní zimní počasí neuspokojilo
ani děti, ani vychovatelky. Spousta
naplánovaných akcí se díky nedostatku sněhu nekonala. Když už
blátivé cesty zasypal sníh, skolily
děti různé nemoci. Přes jarní prázdniny jsme se vykurýrovali a s příchodem jarního sluníčka si s dětmi
snad všechno vynahradíme.

cátý březen od ostatních školních
dnů odlišoval. Zda by ranní scházení žáků probíhalo poklidněji, zda
by se bundy, boty i čepice v šatních
kójích konečně řídily jednotnými
pravidly zavěšení či uložení. Zda
by samotný přesun ze šaten do tříd
nezněl jako rozbouřený příliv, toliko
by připomínal šumění moře. Zda by
po zvonění žáci spořádaně, houfně
a radostně očekávali příchod pedagoga, či dokonce zda by daný počet pětačtyřicetiminutovek strávili
smysluplně, aktivně, ve spolupráci
s učitelem a bez dluhu vůči školnímu řádu. Zda by s vděčností a smyslem pro povinnost zapisovali zadání domácích úkolů a s dychtivostí
a láskou k vědění vyhlíželi další ho-

diny. Zda by v rámci mezitřídní komunikace propadali nadšení z toho,
že dnešní, ano, právě dnešní hodina matematiky, chemie, přírodovědy byla pro ně průlomovou. Oborově či životně.
O tom všem se letos, kolegové učitelé, nedozvíme. Svátek učitelů totiž připadl na sobotu - den, kdy si
můžeme přispat. Nechme si tedy
o tom všem alespoň zdát. Nebo
lépe - buďme konstruktivní a k tomu
našemu svátku přejme těm, jejichž
vzdělání je v našich rukou, trochu
vytrvalosti, vážnosti, moudrosti,
prozíravosti a umírněnosti, zdrženlivosti a dobroty, horlivosti, bdělosti
a laskavosti. Zasloužíme si to.
Markéta Matějková

Čekají nás mimo jiné besedy
s PČR a HZS, jarní soutěže, retro
pyžamová párty a každoroční celodenní výlety. Nejvíce se ale děti
těší na hrátky a pobyty v parcích, ty
nám v zimním období hodně chybí.
Pro děti není nic lepšího než relaxace pořádným vyběháním a vykřičením. Snad budou potřeby dětí
po vyučování pochopeny i obyvateli
Kojetína.
Vychovatelky ŠD

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:
od 50 do 80 Kč/den.
Bližší informace získáte
na telefonním čísle 731 483 561.
Děkujeme všem za darovanou
lyžařskou nebo snowboardovou
výzbroj, která dále poslouží
našim žákům.
Rudolf Pavlíček
ředitel školy

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Přípravná třída při ZŠ
Svatopluka Čecha
v soutěži Kojetínská
písnička
Dům dětí a mládeže Kojetín uspořádal nepostupovou soutěž ve zpěvu pro děti v pěti věkových kategoriích od předškoláků až po žáky
devátých tříd a víceletých gymnázií.
Naši předškoláci z přípravné třídy
se soutěže zúčastnili a byli velmi
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úspěšní. Diplomy za jejich výkony
máme vystaveny v přípravné třídě
a domů si děti odnesly hezké dárky

a také perníkového ptáčka zpěváčka.
Dagmar Luxová
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Jak šel čas
ve školní družině
Brzy nám ohlásí kalendář nový měsíc duben, na který se již všichni
jistě těšíme. Budeme vyhlížet jaro,
přestože pranostika říká: „Březen
- za kamna vlezem, duben - ještě
tam budem,“ těšíme se již na sluníčko, které nám přinese další energii
do nového pololetí tohoto školního
roku.
A jak jsme trávili předešlé měsíce
v naší družině?
Měsíc září byl ve znamení zcela
nových i staronových setkání s kamarády ze školy. Přivítali jsme možnost sportování na našem hřišti za
školou, využívali krásné dny k vycházkám do okolí města, kdy jedna
z nich nesla poetický název „Otevíráme klíčem podzim“. Společně
jsme si vyzdobili interiér dvou místností naší družiny a velká účast byla
na společné diskotéce plné českých
i romských písní a tanců. Výtvarně
jsme tvořili podle věku dětí nástěnky
- od těch nejmenších „Kocouří a kočičí nástěnka“, „Podzimní jablíčko“
až po ty větší „Hra s barvami“, „Drak
mezi mraky“.
Měsíc říjen byl ještě plný slunečných
chvil, které jsme využili k podzimní
vycházce spojené s hrou „Šipkovaná“. Plnili jsme úkoly praktické i vědomostní, které jsme po vyznačené
cestě hledali na ukrytých místech ve
formě dopisu. Stali jsme se na chvíli
průvodci naším městem, protáhli si
tělo, cestou si zazpívali. Sladký poklad byl odměnou všem, kdo se akční hry zúčastnili a společná dohoda
zněla: „Příště si hru zopakujeme.“
Z výtvarných činností se nám líbily
tvořivé aktivity s papírem, modelínou, vodovými barvami s kombinací
s voskem na celé ploše výkresu, při
kterých jsme procvičovali správné
držení štětce, pastelky, uvolňování

ruky a sezení u stolu.
V měsíci listopadu jsme si na drakiádě vyzkoušeli, komu nejvýš a nejdál
vzlétne drak. Na poli, na kraji města na nás z výšky mávali čtyři draci
a vítr k nám nesl od nich zprávu,
že jsou to již poslední krásné dny,
a že už brzy přijde zima. Starší žáci
pomáhali těm mladším s technikou
jak má drak správně vzlétnout a jak
ho nejdéle na nebi udržet. I naše výtvarné tvoření bylo ovlivněno nastávajícím podzimem. Malovali jsme
vrány, ježky s jablky, draky, obtiskovali spadlé listí a tvořili koláže s tématikou podzimu. Nechyběla ani
společná dekorace, při které jsme
použili přírodniny a plody podzimu
- jablka, hrušky, ořechy, šipky, parádu vytvořily i obyčejné větvičky stromů a keřů.
S prosincem nastala zima a příprava na vánoční čas. Mikuláše s čerty
a anděly představovali žáci starších
ročníků. Vybaveni vydařenými maskami a dobrotami pro menší děti se
vydali po třídách školy od přípravného ročníku až po třetí třídu. Z jindy tichých chodeb školy se ozýval
zvoneček, střídavě s čertovským
„ble ble“ a následnými výkřiky ustrašených jednotlivců. Někteří jen tiše
pozorovali a slibovali, že „být hodný“
bude samozřejmostí po celý rok, jen
když „hosté“ v podobě nadpozemské budou rychle za dveřmi.
Vyzdobili jsme si slavnostně družinu, napsali Ježíškovi, co si přejeme
pod stromeček. Tvořili výrobky na
školní jarmark - „Nakupujeme pro
radost“. Největší úspěch měly dekorační vánoční květináčky, přáníčka
a srdíčka.
I když za okny sníh nebyl, my jsme
si vytvořili a oblékli velkého sněhuláka, ozdobili si vánoční stromeček,
zpívali a poslouchali vánoční koledy. Na rozloučenou před vánočními prázdninami jsme se sešli na
družinové vánoční besídce. Při čaji,

svíčkách a sladkostech jsme si společně zazpívali a těšili se na Vánoce
doma.
Po prázdninách jsme se v lednu
opět sešli v družině. Aktivně jsme
začali využívat tělocvičnu školy ke
sportování, hrám a soutěžím v rychlosti, hbitosti, správnosti. Naopak
klidové aktivity se prezentovaly
stolními, společenskými hrami „Člověče, Aktivity, Domino, Kvarteto,
Pexeso“ a dalšími.
Nově jsme se zapojili k hraní
maňáskového divadla, kdy zejména starší žáci prezentovali některé
z pohádek těm mladším. Společně
jsme se bavili hrou s doprovodem
písní Orffovými nástroji. Mezi výtvarné tvoření patřila kresba podle
libovolné knížky, kresba geometrických tvarů a koláže z výstřižků barevných časopisů.
K dalším oblíbeným činnostem ve
školní družině patřily tradičně volné
hry našich nejmenších dětí: vaření
v kuchyňce, stolování, starost o panenku v kočárku, stavba domečku
ze stavebnicových molitanových
prvků. K hrám se často připojily
i starší děti, které obvykle vyhledávaly rušnější aktivity, třeba turnaje
ve stolním fotbálku a stolním tenise.
A když jsme našli zajímavé téma
k povídání, sedli jsme si do kruhu
a společně je probírali.
Více než půl roku je za námi, těšíme
se společně na další měsíce plné
aktivit v naší školní družině. Neprozradíme úplně všechny, ale můžeme se těšit například na:
• výtvarnou soutěž „Kouzlíme barvami“ Mikroregionu Střední Haná
spojenou s vernisáží nejlepších výtvarných prací žáků,
• atletický trojboj - běh, skok z místa, hod na dálku
• tematickou vycházku do přírody
s hrou „Šipkovaná“ - Otevíráme klíčem jaro, léto.
Ivana Navrátilová
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Základní škola Sladovní Kojetín
Úspěchy našich žáků
ve stolním tenisu
Stolní tenis na Základní škole Kojetín, Sladovní 492, má již dlouholetou tradici.
Hoši i děvčata z kroužku stolního tenisu zúročují své schopnosti
a dovednosti pravidelně na Mistrovství Moravy a v případě úspěchů
následně i na Mistrovství republiky
žáků speciálních škol. V minulosti se nám podařilo několikrát dosáhnout na nejvyšší mety a získali
jsme tituly mistra Moravy a Slezska
a následně i mistra republiky. Letos
se nám podařilo opět navázat na
předchozí úspěchy a na nedávném
mistrovství jižní a severní Moravy,
konaném ve Zlíně, získal náš žák
Josef Pompa zlatou medaili v ka-

tegorii chlapců a Miroslav Hlaváč
obsadil pěkné 4. místo v kategorii
mužů. Chlapci podali skvělé výkony
a oba si vybojovali postup na mistrovství republiky, kterého se také
zúčastnili.
Výborných výsledků dosáhli naši
žáci také v okresních kolech. V prosinci na okresním turnaji dívek si
naše děvčata Iveta Kozlerová, Vanesa Oláhová a Vanesa Džugo-

vá vybojovala v soutěži družstev
1. místo. Stejného výsledku v okresním turnaji hochů, pořádaným naší
školou, pak dosáhli v únoru i chlapci Milan Žiga, Josef Pompa a Karel
Kozler.
Všem našim žákům děkujeme za
vzornou reprezentaci školy i města
Kojetína a blahopřejeme k vynikajícím výsledkům.
Pavla Stiborková

Základní umělecká škola Kojetín
ZUŠ Kojetín
rozezní Olomouc
Poprvé v historii bude v Olomouckém kraji probíhat Festival Základních uměleckých škol. Festival proběhne ve dnech 23. - 25. dubna
2015 (čtvrtek - sobota) pod názvem
„Hudba v květech“ a bude se konat
pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. Tento festival je navázán na Floru Olomouc
a bude ji zároveň otevírat, a to za
účasti ministra zemědělství a vrcholných představitelů kraje.
ZUŠ Kojetín se do projektu přihlásila, protože má co nabídnout. Festival není zaměřen na sólové výkony,
nýbrž na orchestry a komorní seskupení. Za Kojetín se tedy v Olomouci představí Dechový orchestr
ZUŠ Kojetín pod vedením Libora

Žabenského a Flétnový soubor
ZUŠ Kojetín pod vedením Evy Mizerové a Lenky Šindelářové. Zazní
široká paleta nejrůznějších skladeb
různých žánrů. Vystoupení budou
probíhat na Výstavišti Flora u pavilonu A na velkém a malém podiu.
Celý program bude provázen profesionálním moderátorem za mediální podpory Rádia Haná a Českého
rozhlasu Olomouc. Jste všichni srdečně zváni.

Mojmír Přikryl, ředitel ZUŠ Kojetín

na pobřeží a pro nás, vnitrozemce, je lákavé a kouzelné už kvůli
moři.
Projekt, jehož mohou být naši studenti 3. ročníku a septimy součástí, se nazývá DEMOCRAZY
a spočívá v mezinárodní spolupráci studentů z různých evropských
zemí. Součástí programu je výuka

v angličtině formou tzv. workshopů
- tedy prezentace vlastních projektů, a dále studium volitelných předmětů (politika a společnost, věda
a technologie, jazyk a kultura, komunikace a media, umění a tvořivost,
sport a venkovní aktivity). Na programu je také týdenní pobyt v hlavním městě Evropské unie, Bruselu.

Gymnázium Kojetín
Na čtyři měsíce
do Dánska
Naše gymnázium navázalo spolupráci se školou Hojskolen v dánském městě AAbenraa, která se
nachází na jihu země, asi 25 km
od německých hranic. Město leží
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Gymnázium Kojetín
Studenti bydlí na pokojích po dvou,
přičemž každý musí být jiné národnosti, aby byli nuceni i ve chvílích
volna komunikovat anglicky. Ubytování je v areálu školy. Stravování probíhá formou švédského stolu
a i večer je v lednici jídlo (pro strýčka příhodu).
A teď příběh ze života. V lednu nám
na tento pobyt již jeden student odjel. Jmenuje se Marian a jeho pocity
před odjezdem do neznámé školy
vzdálené 900 kilometrů od domova
byly - zjednodušeně řečeno - roz-

Ve škole
mluvíme rusky
Ti úplně první studenti začali s výukou ruštiny v roce 1995 - bylo jich
jedenáct a byli v gymnáziu raritní
jazykovou skupinou. Ovšem postupně začalo zájemců přibývat,
studenti si jako druhý jazyk k angličtině začali volit ruštinu čím dál
častěji. Vyučovala se a vyučuje se
nepřetržitě každým rokem - vedle
němčiny a francouzštiny. Od roku
2007 je slyšet také v nejnižších

Galerie absolventů
Gymnázia Kojetín
Pokračujeme v představování absolventů školy a jejich vzpomínek
na studentská léta.

Drahomír Strouhal

technik
administrátor
Z mého pohledu je asi nejsilnějším zážitkem maturita.
Z části proto,
že to byl jeden

poruplné. Naštěstí v jeho případě
spíše převládalo nadšení zkusit
něco nového… Po dlouhé cestě
vlakem dorazil 4. ledna k cíli. A obavy se rozplynuly… Byl překvapen
vstřícnými učiteli, které oslovuje
jmény, příjemnou a kamarádskou
atmosférou a už dnes má naplánováno několik výletů s novými přáteli
nejen po Evropě, ale mají prý namířeno dokonce i do Keni.
Marian je spokojen i se stravováním, vyhovuje mu forma v podobě
švédského stolu, velké množství
ovoce a zeleniny, navíc je pro ně
každý večer připraven čerstvý koláč, kterému je těžko odolat. Výuka
je poměrně netradiční, kromě angličtiny jako hlavního předmětu chodí i do hodin hudby, komunikace,
sportu, ale i do hodin o historii Dánska a dánské společnosti. Nemůžeme opomenout ani vaření, což - podle Mariana - funguje výborně jako
prostředek na odreagování.

Volný čas tráví Marian se spolužáky
ve společenských prostorách, vykládají si a hrají karty nebo jen tak
sedí u hořícího ohně. A když to počasí dovolí, jdou se projít do města,
něco si jen tak koupit či se projít po
pláži. Je tam také pár hezkých kaváren, kde si na zahřátí dají horkou
čokoládu se šlehačkou a k tomu domácí sušenky. To je prý to nejlepší,
co můžete dělat za deštivých dnů.
A že těch tam je!!! A i když už se
mu pobyt krátí, zažívá jistě období
svého života, na které jen tak nezapomene: noví lidé, nové zkušenosti, nový pohled na svět.
Přestože jsme Marianovi nové zážitky přáli a nejen my učitelé, ale
i jeho spolužáci ho v jeho cestě
podporovali, přijde na konci dubna
další obyčejné pondělí na gymnáziu v Kojetíně, kdy se vrátí mezi
nás. Už aby to bylo, Mariane.
R. Nosková

třídách - od primy po kvartu. Některé studenty baví víc, některé
míň. A máme radost, když ji absolventi školy využívají a dokonce
nám píší, že je ruština „živí“.
Tento měsíc nám velkou radost
udělala studentka kvinty Tereza
Hermanová, která reprezentovala
gymnázium v krajském kole Konverzační soutěže v ruském jazyce. Přestože je teprve studentkou
kvinty, utkala se v Mohelnici v nejvyšší kategorii této soutěže SŠ
II s žáky maturitních ročníků gymnázií a obsadila 3. místo v Olo-

mouckém kraji. Tereze děkujeme
za pěknou reprezentaci Gymnázia
v Kojetíně.
M.D.

z posledních zážitků, ale především díky intenzivnímu prožitku,
který se opakuje jen párkrát za
život. Až s odstupem času si člověk uvědomí, že vše, co dříve považoval za přítěž a překážky, se
posléze ukáže jako příprava na
pozdější život. Ale to jde hodnotit
skutečně až s odstupem několika
let.
Gymnáziu, žákům a učitelům
přeji hlavně pohodu a minimální
stres. Za ty roky jsem přišel na
to, že nic nezkracuje život víc,
než plýtvání časem na panikaření
a vztek. Nádech a výdech udělají
víc, než jakákoli akce pod vlivem
adrenalinu.

Rada do budoucna je asi to nejtěžší, co mohu napsat. Vždy jsem
instituci gymnázia považoval za
elitní školu s intenzivnější přípravou pro budoucí život. Pokud
odhlédneme od materiálního zabezpečení výuky, mohu doporučit
jen přísný, ale férový přístup učitelů, a učit žáky hrdosti i pokoře.
Je totiž příliš snadné balancovat
život studentů na hraně pýchy
a šikany.
Osobně školství považuji za prezentaci morálních vzorů nové generaci. Každá generace své vzory nějakým způsobem překoná.
Překonat ale může jen ty vlastnosti, které u svých vzorů spatří.
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Gymnázium Kojetín
MUDr. Jana Šustková

lékařka
na očním odd.
Kroměřížské
nemocnice

Na školu vzpomínám
často
a ráda - a že je
na co! Jak pan
ředitel Kopřiva
pěstovat saláty ve „skleníkových třídách“ na oknech, na oblíbená rčení Vladimíry Vránové při zkoušení
(Dlouhé vlasy, krátký rozum, Kubo!
Teda ne že by ti neslušely!“ „Jdeš
od desíti k pěti, Jarmilo!“ „Spadl jsi
z jahody na znak?“ „Objevíš Ameriku!), na příkladečky a písemečky
Aleny Pechové, na lyžák na Kmínku
s předpotopním vlekem a pohádkami
na dobrou noc od Boťase a Chmeldy, na rozruch a běs v očích u tabule
matikáře Krejčího („A co na tom není
jasné!?“), na anglické písničky v podání učitele Švába a německé zase
v podání němčinářky Obrové, no
a samozřejmě na laskavý a skoro
mateřský přístup Marcely Dejdarové, Evy Mlčochové, Jany Krejčířové

a spousty dalších, kteří se kladně
podepsali při formování mé osobnosti, a to nejen v té vědomostní
stránce. Gymnáziu a jeho žákům
přeji stejně báječné kantory a zážitky, jaké jsem měla já.
Rada: Aby škola zůstala taková,
jaká je - malá, přátelská, „rodinná“.
S báječnými kantory, kteří mají
upřímný zájem nejen o vaše studijní výsledky, ale o vás samotné, jsou
vám kdykoli nápomocni se studiem
a neváhají vám podat pomocnou
ruku nejen při učení, ale pokaždé,
kdy je třeba. Jedině tak zůstane tím
nejlepším gymplem :-)

Ing. Ondřej Coufalík

spolumajitel
a výkonný
ředitel firmy
Survio

Byli jsme první.
Všichni,
včetně kantorů
jsme se učili být v nové
škole. A pro mne se jednalo o
nejlepší léta v životě. Úsměvných

historek bylo mnoho, většina není
ke zveřejnění - jsem rád, že tehdy neexistoval Facebook. Přesto
jedna z nejlepších byla, když jsme
z farské zahrady „využili“ pár spadaných jablek k občerstvení a pak
jsme s panem ředitelem Kopřivou
obhajovali svatokrádež u něj v ředitelně. Bylo to super!
Studentům přeji, aby se něco
naučili, pracovali na rozvoji své
osobnosti a hlavně aby nebyli líní
a přemýšleli hlavou. Jako zaměstnavatel dávám v první řadě důraz
na charakter, pak na dovednosti
a zkušenosti. Diplom je důležitý, ale samotný dnes bohužel již
nestačí. Gymnáziu přeji, aby dokázalo produkovat studenty se
správnými hodnotami, pracovité
a kosmopolitní mladé lidi. A rozhodně si moc přeji, aby gymnázium existovalo nejméně dalších
dvacet let. Jsem si vědom, že dávat rady je těžké. Moje pracovní
i zaměstnavatelská zkušenost
však radí, že nejen já, ale trh chce
pracovité lidi, kteří se dorozumí se
světem a umí používat hlavu.
-mm-

DDM Kojetín - z akcí, které se uskutečnily
Kojetínská písnička
První ročník nepostupové pěvecké
soutěže uspořádal Dům dětí a mládeže Kojetín pro děti od 5 do 15 let.
V úterý 24. února 2015 se představili nejmladší soutěžící - děti z MŠ
Hanusíkova ul., z MŠ Masarykovo
náměstí Kojetín a děti přípravného
ročníku ZŠ Svatopluka Čecha Kojetín.
V pátek 27. února 2015 soutěžili
žáci 1. - 9. tříd kojetínských základních škol a žáci Gymnázia Kojetín.
Soutěž ukázala, že i v Kojetíně
máme mnoho talentovaných zpě-

váků.
I. kategorie: děti MŠ a přípravného ročníku ZŠ
1. místo: Klára Čížkovská,
2. místo: Natálie Pokorná,
3. místo: Andrea Večerková,
4. místo: Jakub Langr,
Zlaté pásmo: Maruška Matějčková Pštrosí láska.
II. kategorie: 1. - 2. třída ZŠ
1. místo: Eliška Bělková,
2. místo: Adam Juračka, Tereza Poláchová,
3. místo: Tereza Večerková,
Zlaté pásmo: Bára Šilhánková, Ra-

dim Hönig.
III. kategorie: 3. - 5. třída ZŠ
1. místo: Eliška Šindelková,
2. místo: Veronika Fedáková,
3. místo: Martin Ligač,
Zlaté pásmo: Alexandra Šťastníková, Anna Matějčková,
Stříbrné pásmo: Matyáš Zatloukal.
IV. kategorie: 6. - 7. třída ZŠ
a tomu odpovídající ročníky GKJ
1. místo: Michaela Strakuláková,
2. místo: Vojtěch Ošťádal,
3. místo: Eliška Juračková,
Zlaté pásmo: Tereza Kakurová, Jan
Šmída.
V. kategorie: 8. - 9. třída ZŠ
a tomu odpovídající ročníky GKJ
1. místo: Veronika Horňáková,
2. místo: Michaela Rumanová,
3. místo: Petr Žák,
Zlaté pásmo: Johanka Blowersová,
Stříbrné pásmo: Thah Simona Dao
Phuong.
Blahopřejeme!
-mb-
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Týdenní pobyt
v Koutech nad Desnou
Týdenní pobyt v Koutech nad
Desnou byl letos pojat opět stylově.
Po celý týden od 21. do 27. února 2015 soutěžili děti a jejich rodiče
v celotáborové hře. Každý večer po
lyžovačce patřil jinému druhu zábavy,
a tak jsme stihli i hotelový bowling,
koupání, promítání pohádek nebo
výrobu parádních šperků.
Ski areál Kareš opět vytvořil vynikající podmínky pro celotýdenní lyžování, a tak na mladé lyžaře čekala
upravená sjezdovka. Tu vždy krátce
po příchodu zaplnila skupina zelených lyžařských vestiček za doprovo-

Čtyřdenní lyžování
v Koutech nad Desnou
Začátkem března jsme se vydali na
poslední zájezd na hory v letošním
roce.
Tento zájezd byl čtyřdenní od 4. do
7. března 2015 a byl určen především zkušenějším lyžařům a snowboardistům, kteří si svou lyžařskou

Týden plný zábavy
V týdnu od 2. do 6. března 2015 se
22 dětí zúčastnilo příměstského tábora. Každý den byl pro děti připraven zajímavý program. V pondělí
a ve středu táborníci malovali plátěné tašky a hrníčky, vyráběli papírové
masky a vařili výborné obědy. V úterý
jsme jeli vlakem na výlet do vědecko
zábavního parku do Brna, ve čtvrtek
si zadováděli v GALAXII ve Zlíně.
A pátek jsme prožili v přírodě. Za
krásného slunečného počasí jsme
se vydali na turistický výšlap k Sifonu
a opekli si buřtíky. Týden uběhl velmi
rychle a už teď se všichni těšíme na
další setkání.
-mb-

du proškolených instruktorů lyžování
a snowboardingu.
Jako každý rok, i letos proběhl karneval na lyžích. Díky krásným kostýmům, které si většina účastníků přivezla, svah křižovala různá domácí
zvířátka. Překvapivě přinesl karneval
nejvíc radosti právě dospělákům…
Celý týden jsme společně s dětmi zakončili
diskotékou a vyhodnocením celotáborové
hry. Jak už to bývá, tak
příjemně strávený čas
utíká vždy rychleji a ten
letošní zimní tábor doslova zmizel před očima.
Sešla se bezva parta
dětí od 4 do 15 let a vždy

dobře naladění rodiče.
Protože práce na zimním táboře pro
rodiče s dětmi v tomto početném obsazení je víc než dost, podílí se na
ní dvě střediska volného času, Dům
dětí a mládeže Kojetín a Dům dětí
a mládeže ORION Němčice nad Hanou.
-jh-

vášeň užili na sjezdovce Helia Kouty nad Desnou. Díky společnému
zájezdu s námi, měli zvýhodněnou
permanentku po celé čtyři dny.
S méně zkušenými a začínajícími
lyžaři a snowboardisty jsme docházeli na „naši“ sjezdovku ve Ski
areálu Kareš. Celé čtyři dny nás
provázelo krásné slunečné počasí
a výborná nálada celé skupiny.
-jh-

Brigáda
rybářského kroužku

FIMO - kurz práce
s polymerovou hmotou

Rybářskou sezónu zahájil rybářský
kroužek CYPRINUS CAPRIO úklidem okolí rybníka Jordán.
Bylo nasbíráno pět pytlů nepořádku. Děkujeme všem za pomoc!

"Rebelové"
na soustředění
Děti z letního tábora z Třemešku se
setkaly na víkendovém soustředění
na DDM Kojetín. Rebelové, to bylo
téma 2. ročníku z roku 2014. Spo-

lečně si připomněli taneční vystoupení, ušili si látková srdce, zasmáli
se při večerní hře na motivy televizní soutěže Pekelná výzva, vyzkoušeli si natáčení konkurzu jako upoutávku na letošní tábor a dokonce si
i zazpívali u karaoke.
Už se těší na 3. ročník divadelně - tanečního tábora s názvem
„Hledáme další hvězdy do našeho
souhvězdí", který se uskuteční ve
dnech 25. července - 1. srpna 2015.
-po-
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DDM Kojetín informuje
Připravované akce:
8. a 9. dubna 2015
Předkolo postupové soutěže
Zlatý list
- přírodovědně-ekologická soutěž
vyhlášená MŠMT a SMOP ČSOP
- pro žáky 6. - 9 tříd
9. dubna 2015
Kurz pletení z papíru
pro mládež a dospělé - první část
Keramické výukové programy
pro mateřské školy
Výukové programy zaměřené
na dopravní výchovu pro ZŚ

kam o velikonočních prázdninách:
3. dubna 2015
„Po stopách
Velikonočního
zajíce“
- výlet do lesa
s programem,
táborákem a překvapením
- pro děti od 7 let

2. dubna 2015
„O třech medvědech“
- pohádkové dopoledne
pro děti od 3 do 6 let
2. dubna 2015
Výlet do zábavního vědeckého
centra VIDA SCIENCE v Brně

Léto s domečkem:
Pobytové tábory

Příměstské tábory

1. 7. - 5. 7. 2015
Doplňkománie v Luhačovicích

7. 7. - 10. 7. 2015
DISCO Scooby-Doo
13. 7. - 17. 7. 2015
Cesta do pravěku II

4. 7. - 11. 7. 2015
Rybářský tábor

První pomoc v praxi
- výukový program pro ZŠ
23. dubna 2015
Kurz pletení z papíru
- pro mládež a dospělé - druhá část
23. a 24. dubna 2015
Den Země ve spolupráci
s Městem Kojetín a Elektrowin a. s.
29. dubna 2015
Zlatý list
- základní kolo celostátní
přírodovědně - ekologické
postupové soutěže typu B
vyhlášené MŠMT a SMOP ČSOP
- pro žáky 6. - 9. tříd

20. 7. - 24. 7. 2015
Tintinova dobrodružství

13. 7. 24. 7. 2015
Příběh bez konce

27. 7. - 31. 7. 2015
Týden různých profesí

25. 7. - 1. 8. 2015
Taneční tábor Třemešek

3. 8. - 7. 8. 2015
Mimoni

26. 7. - 1. 8. 2015
Vodácký tábor Železný Brod

10. 8. - 14. 8. 2015
Pohádková dopoledne

9. 8. - 14. 8. 2015
Outdorový tábor Kouty nad Desnou

17. 8. - 21. 8. 2015
Sportujeme s Noemi

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
Z březnových akcí knihovny:
Březen - měsíc čtenářů
Svaz knihovníků a informačních
pracovníků vyhlašuje 6. ročník celostátní akce. Motto letošního ročníku „Tátové čtou dětem“ nás inspirovalo k uspořádání ankety mezi
nejmladšími čtenáři naší knihovny,
ve které nás zajímalo, zda s nimi
někdo čte, kdo a co čtou nejraději.
A proč právě tátové? Tátové svým
dětem totiž málo čtou. Více než polovině dotázaných dětí čte nejčastěji knížku jejich maminka (58%)
a na druhém místě byla jmenována
babička (19%). Na úplném chvostu tabulky se objevili tátové, kte-

16

ří svým dětem čtou pouze v 16%
případů! Na druhé straně platí, že
děti, kterým četli tátové, mají velmi
pozitivní vztah ke čtení. Čtením se
svým dětem přibližujeme a tátové
by tak měli této příležitosti využívat
mnohem častěji.
Ve středu 11. března 2015 proběhla interaktivní beseda se spisovatelkou Petrou Dvořákovou nad
její knihou „Já jsem hlad“ nazvaná
„Nebezpečná anorexie“. Beseda byla určena pro žáky II. stupně základních škol a gymnázium.
V rámci besedy se děti dověděly
o skutečných příčinách anorexie,

jaké příznaky ji obvykle provázejí
a kde hledat pomoc, pokud se
s problémem setkají.

Pro prvňáčky kojetínských základních škol byla připravena beseda
nad knihami z edice První čtení,
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Městská knihovna MěKS Kojetín
to nic není.
V soutěži pro školní družiny nazvané Kdo to nakreslil? jsme poznávali práce nejznámějších dětských
ilustrátorů.
Žákům 4. tříd Základní školy Svatopluka Čecha jsme prostřednictvím Lekcí informační výchovy
vysvětlili základní knihovnické pojmy a žákům 3. tříd Základní školy
Svatopluka Čecha jsme v Lekcích
informační výchovy vysvětlili pojmy naučná literatura versus beletrie a v praktických cvičeních měli

možnost si všichni získané dovednosti ověřit.
V prostorách knihovny jsme v břez-

nu mohli obdivovat výstavku uživatelů Domu svatého Josefa Charity
Kojetín nazvanou Jaro je tu. -jl-

Z připravovaných akcí:
1. dubna 2015 v 17. 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)
30

Velikonoce
v dětském oddělení
- velikonoční zvyky a tradice,
aprílové hádanky a luštění

Představujeme
knihovny
střediska Kojetín

Setkání v knihovně
- seznámení se s knihovnou
a jejím fondem,
beseda nad knihami
- pro I. stupeň ZŠ Sladovní
Kojetín
Noc a Andersenem
Pozor!
Změna termínu!
2. kojetínská
„Noc s Andersenem“
proběhne v náhradním termínu
22. května 2015!
Víte, jaké výročí budeme
v letošním ročníku Noci s Andersenem slavit? Kromě 210. výročí

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

zřizovatel: Obec Křenovice
knihovník: Ludmila Hrušáková
půjčovní doba: st 16 -18 hodin
počet obyvatel: 420
stav knihovního fondu: 2.501
(+ cirkulační soubory)
registrovaní čtenáři: 33
- toho děti do 15 let: 13
počet výpůjček: 1.282
počet návštěvníků: 162
(údaje k 1. 1. 2015)

Místní knihovna
v Křenovicích

Děkujeme zřizovateli - obci Křenovice, který poskytuje knihovně nejen finanční prostředky, ale i další

narození Hanse Christiana Andersena a jeho pohádek to bude 100.
výročí narození Jana Drdy, autora
mnoha krásných českých pohádek.
Rozhodla o tom valná hromada
Klubu dětských knihoven SKIP ČR
a my už se moc těšíme na všechny
úžasné a kreativní nápady!
Více informací na
www.nocsandersenem.cz.
Tvořivá dílnička
- v dětském oddělení
Přehled o knižních novinkách
najdete na adrese:
www.mekskojetin.cz/
mestska-knihovna
všestrannou podporu.
Další informace najdete na adrese:
www.krenovice.net
-jl-

Místní knihovna je organizační
složkou Obce Křenovice. Umístěna
je v budově mateřské školy. Návštěvníkům knihovny je umožněn
bezplatný přístup na internet, poskytuje kopírování. Je doplňována
knižními novinkami pravidelně měsíčně v rámci cirkulačních souborů,
čtvrtletně dalšími dvěma soubory,
celkem dvacet souborů ročně.
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Anketa - Divadelní Kojetín
V průběhu Přehlídky amatérských divadelních souborů
jsem se ptala na následující otázky:

1. Chodíš rád/a do divadla? 2. Byl/a/s na Divadelním Kojetíně? 3. Jaký je tvůj názor na tuto přehlídku divadel?
Ondřej Gardavský,
student
Gymnázia
Kojetín
1. Ano, chodím
rád, jsem dokonce
členem
Ochotnického divadelního spolku
v Němčicích na Hané.
2. Minulý rok jsem ho několikrát
navštívil. Chodil jsem na večerní
představení a každý rok tam chodím se školou. Letos se chystám
na představení R. U. R.
3. Je to pěkná kulturní akce, při
které mají lidé možnost se společně sejít a pobavit se různými představeními. Líbí se mi, že si mohu
vybrat představení ze všech divadelních žánrů.
Petr Lodl,

student Průmyslové školy Přerov
1. Nechodím, protože mám raději
kino.
2. Ne, protože mě
to moc nebaví.
3. Ačkoliv to není
nic pro mě, myslím si, že je to dobrá
věc pro ty, které divadlo baví.

Martin Rábel,

voják u AČR
1. Ano, divadla
mám rád, protože
jsem rád slušně
oblečený. Je to
lepší než americké filmy.
2. Ještě jsem tam

nebyl.
3. Můj názor je kladný, protože člověk aspoň něco dělá, než
že sedí jen u počítače nebo
u televize.
Erik Szcotka,

student Gymnázia Kojetín
1. Chodím do divadla, dá se říci,
pravidelně. Převážně na brněnské a pražské divadelní spolky.
2. Na Divadelním Kojetíně jsem
nebyl, ale chystám se v pátek
a v sobotu. To většinou bývají ty divácky nejatraktivnější kousky.
3. Jsem rád, že se i v takovém
menším městě pořádá divadelní
přehlídka, kde se zapojují divadelní
spolky ze širokého okolí.

Tereza Hermannová,
studentka
Gymnázia
Kojetín
1. Do divadla moc
nechodím, raději čtu knihy, více
to rozvíjí fantazii.
Záleží ale na tom,
co se hraje a na schopnostech herců. Když občas jdu, bývám velice
příjemně překvapená.
2. Na Divadelním Kojetíně jsem asi
dvakrát byla.
3. Líbí se mi, že něco takového
existuje, a že se v našem městě
díky tomu rozvíjí kultura.
Julie Sigmundová,
studentka Gymnázia Kojetín
1. Ano, protože je
super vidět, jak si
člověk na pódiu
může vyhrát a jen
tak se vyblbnout.
Ráda jdu na divadlo a podpořím tyto lidi.
2. Ano byla, ale raději chodím do
Chropyně do divadla.
3. Líbí se mi.
Ptala se
Zuzana Lodlová,
Gymnázium Kojetín

Nové pohlednice - Pozdrav z Kojetína, Popůvek a Kovalovic

NOVÉ
POHLEDNICE
(devět druhů)
zakoupíte
na informacích VIC
Masarykovo
náměstí 8
Kojetín
cena 4 Kč/kus
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Kam za kulturou
Výstava ze soukromé sbírky Františka Riegla z Kojetína
k 70. výročí ukončení II. světové války

Divadelní představení
M. Doleželová, R. Vencl:

Výstava otevřena od 6. dubna do 29. května 2015
Na výstavě bude provázet autor - František Riegl
Otevřeno: po - pá 9 - 11.30 a 12.30 - 17 hodin,
so a ne 9 - 13 hodin (v sobotu 9. května 2015 - zavřeno!)
Galerie Vzdělávacího a informačního centra
Masarykovo náměstí 8, Kojetín

úterý 14. dubna 2015
v 19.30 hodin
Sokolovna Kojetín
vstup: 180, 170 Kč

II. světová válka 1933 - 1945

K 70. výročí ukončení války budou v květnu vydány
nové publikace (přesný termín bude upřesněn):
- Petr Jirák: Kojetín v období protektorátu
(vybrané kapitoly)
- František Řezáč:
O ŽIDOVSKÉ KOMUNITĚ V KOJETÍNĚ
Divadelní představení

DS Smotaná hadice Křenovice
Viliam Klimáček: Nízkotučný život
(NEJÍM, NEŽIJU, NEMILUJU)

Režie: Jakub Šírek a Hana Svačinová
Hrají: Ilona Pospíšilová, Emílie Vránová,
Martina Večerková, Hana Svačinová,
Veronika Pospíšilová/Alice Ohlídalová

Premiéra: pátek 17. dubna 2015 ve 20.00 hodin
Kulturní dům Křenovice, vstupné: dobrovolné
Repríza: čtvrtek 23. dubna 2015 v 19.00 hodin
Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč
Repríza: neděle 26. dubna 2015 ve 20.00 hodin
Kulturní dům Uhřičice, vstupné: dobrovolné

Poslankyně trpící bulimií, redaktorka vydavatelství naučné literatury
a psychicky narušená pokladní v supermarketu se potkávají
v redukčním sanatoriu se zpřísněnou kontrolou tuků, glycidů
a mastných kyselin. Účastní se tu kurzu hubnutí
pod vedením přísné koučky...

Divadelní představení

Divadelní spolek Kroměříž
Ivona Konečná - Roman Švehlík:

Barevné sny

Režie: Roman Švehlík
Hrají: Michaela Vachová, Jan Raclavský, Jana
Hostičková, Eva Martincová, Dagmar Šnejdarová,
Marie Štěpáníková, Dominik Skřička, Jan Horák,
Jan Blšták, Vendula Louthanová, Kateřina Coufalíková

středa 13. května 2015 v 19.00 hodin
Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč

Dramatické příběhy Židů z období II. světové války.
Jevištní koláž na motivy čtyř povídek Ivony Konečné - Červený
kohoutek, Madame de Thébes, Princezna a Barevné sny.
Povídky představují osudy mladých lidí, kterým právo žít vzala
doba, ve které žili. Všichni hrdinové berou život (přes svou mladost)
velmi vážně a chtějí se prát s osudem, ale není jim to umožněno.
Hrdinové jsou velkým protikladem k mnohým dnešním mladým
lidem. Ti, ač mají možnost vzít budoucnost do svých rukou,
dobrovolně se této cesty vzdávají. Ač jsou příběhy velmi smutné,
jsou pro diváka velmi silné a poutavé. Představení nabízí spoustu
zamyšlení nad tehdejší dobou, lidmi a vztahy mezi nimi.
Prolíná se zde láska, sny, naděje a také smrt,
která mohla být vysvobozením, tragédií nebo čímkoliv jiným.
Jen původ člověka určoval, zda bude jeho život ukončen.

Ani za milion!

Co má společného zpustlý strážce majáku
s madam z nejvyšší francouzské společnosti?
Hrají: Michaela Kuklová a Marcel Vašinka
Režie: Vlasta Hartlová
Hudba: Zdeněk Hilbert
Komedie s detektivní zápletkou, odehrávající se
v jednom majáku na francouzském pobřeží.
Předprodej vstupenek na VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
telefon: 581202202, 774001403
e-mail: info@meks.kojetin.cz

Hudební párty

Paulie Garand & Kenny Rough
a Matea
sobota 18. dubna 2015 ve 21.00 hodin
Sokolovna Kojetín
Vystoupí: Paulie Garand, KENNY ROUGH a Matea
Jako DJ support: brněnský DJ Tuor a DJ Wiit
Párty na druhé stage bude ve znamení
electrohouse a drum & bass: Tuor, Wiit, Jorge, Luxus,
Kohout, Pikesh, & friends
Podrobnější informace o autobusových svozech
zveřejníme v nejbližší době.
Facebook:
https://www.facebook.com/events/526032057536192/
Vstup na místě 150 Kč
Koncert pro veřejnost i školy

Základní umělecká škola
Kojetín
jarní koncert
Vystoupení žáků a učitelů ZUŠ Kojetín
pro veřejnost: středa 20. května 2015
pro školy: čtvrtek 21. května 2015
Sokolovna Kojetín
Jarní koncert pro veřejnost

pěvecký soubor Cantas Kojetín
Hrom, aby do tě lásko...
změna termínu!!!
Sokolovna Kojetín

Soubor vede a hudebně doprovází: Zuzana Zifčáková
Diriguje: Renáta Vozková, hosté: Countrio Hodonín
Zpívají: Jana Bartková, Staňka Císařová, Hana Dvouletá, Šárka
Indráková, Jana Hebnarová, Emílie Vránová, Helena Tabarová,
Magda Volková, Jitka Vyskotová, Andrea Kopečná, Milena
Ondrušková, Ivana Krčmařová, Adéla Čížkovská, Adéla Šóšová,
Hana Jarmerová, Šárka Šobáňová, Ivana Zdráhalová, Blanka
Laboňová, Eva Štulajterová, Alena Dufková, Petra Lenochová,
Simona Haničáková, Veronika Gambová, Jitka Poláková,
Hana Svačinová, Jana Večeřová...
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Divadelní Kojetín 2015
Na Divadelním Kojetíně
zabodoval Ořechov
Letošní Divadelní Kojetín, jeho 23.
ročník, proběhl ve dnech 18. až 22.
března 2015 v sále místní Sokolovny. Jedná se o krajskou přehlídku
amatérských divadelních souborů
s postupem na národní přehlídku
Piknik Volyně 2015. Program nabídl
dvanáct představení, včetně třech,
které byly zařazeny do programu
mimo soutěž a byly určeny pro školy. Devět představení, původně jich
mělo být deset, pro nemoc bylo jedno zrušeno, už bylo soutěžních.
Co se týče žánrové pestrosti programu, viděli jsme pět představení
zábavného divadla - situační komedii Bez obřadu, rozvernou komedii
Jak Švédové L. P. 1645 marně Brno
dobývali, černou komedii Jezinky
a Bezinky, hudební komedii Caesar
a muzikál Černá je dobrá. Zbývající
čtyři představení nabídly detektivní
hru Vražda na faře, příběh o rouenské kurtizáně Tlustý anděl z Rouenu, sociální drama o složitostech
života Kód nula a drama o kontroverzní mexické malířce Frida.
Nominaci na 4. Divadelní Piknik Volyně si odvezlo Ořechovské divadlo
Ořechov s rozvernou komedií Jak
Švédové L. P. 1645 marně Brno dobývali aneb Bylo nebylo. Odborná
porota Divadelního Kojetína také
k postupu do Volyně doporučila inscenaci Kód nula Kroužku Divadelních ochotníků ve Hvozdné. Dále
byla udělena individuální ocenění
jednotlivcům, kteří obdrželi čestná
uznání a diplomy.
Návštěvnost Divadelního Kojetína
byla průměrná. Relativně dobrou
návštěvnost měla večerní i odpolední představení, bohužel inscenace uváděné v dopoledních časech
se potýkaly s malou diváckou podporou, což za pořadatele i zúčastněné divadelní soubory vnímáme
jako velké zklamání a problém, nad
kterým se my, jako pořadatelé, musíme zamyslet.
Divadelní Kojetín netradičně zahájili hlavní představitelé města
- starosta Jiří Šírek a místostarosta Miloslav Oulehla, kteří divákům
v sále v krátké scénce ukázali, že
si umí sami ze sebe udělat legraci.
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Vestibul Sokolovny byl vyzdoben
výstavou obrázků kresleného humoru Jaromíra Gottvalda ze Zlína
a dřevěnými loutkami, které zapůjčila Střední škola řezbářská
z Tovačova. O zpestření a naladění
diváků na jinou notu se postarala
cimbálová muzika Dubina, která vyhrávala večer po sobotním divadelním představení.
Vyšlo také pět čísel časopisu Divadelní Koječák, který se stal neodmyslitelnou součástí přehlídky.
Jsou v něm shrnuty jednotlivé přehlídkové dny, pohlíží na festivalové
dění s humorem a recesí typickým
pro redakci časopisu, který tvoří
mladí lidé okolo šéfredaktorky Hany
Hásové.
Divadelní Kojetín je tedy za námi.
Proběhl snad ke spokojenosti všech, kteří se na něm podíleli,
a doufáme, že naše město bude
stále divadelní Mekkou.
Poděkování za Divadelní Kojetín
- všem divadelníkům a divadelním
souborům, bez kterých by se přehlídka v Kojetíně neuskutečnila:
Divadélko pro školy Hradec Králové, Divadelní spolek Kroměříž, Divadlo Scéna Zlín, O. s. Za dveřmi
Náměšť na Hané, Ořechovské divadlo Ořechov, Divadlo Tramtarie
Olomouc, Divadelní soubor Lojza
z Oder, Divadlo Václav Václavov,
Kroužek Divadelních ochotníků ve
Hvozdné, Divadlo DiGoknu Rožnov pod Radhoštěm, Divadlo Brod
Uherský Brod, Divadlo Blic Ostrožská Nová Ves,
- všem věrným divákům, kteří festival navštívili,
- lektorům odborné poroty - Vladimíru Fekarovi, Petře Kohutové, Petru Nýdrlemu, Vítu Závodskému,
- Městu Kojetín a Ministerstvu kultury ČR za finanční podporu,
- všem sponzorům přehlídky,
- reportérům Divadelního Koječáka
s šéfredaktorkou Hadičkou Hásovou, kteří na přehlídce trávili dny
i noci a vydali pět čísel Divadelního Koječáka (Sabina Coufalová
/ David Dvořák / David Hás / Hana
Hásová / Petra Kohutová / Klára Krčmařová / Anička Mišurcová
/ Tereza Panáková / Markéta Sklenářová / Hana Svačinová / Jan Tabara / Milan Zahradník),

- Jaromíru Gottvaldovi ze Zlína za
kreslený humor a Střední škole řezbářské Tovačov za zapůjčení marionet na výstavu,
- cimbálové muzice Dubina za sobotní dostaveníčko,
- všem mladým Hanákům a Hanačkám za uvítání všech souborů na
přehlídce,
- fotografce Janě Večeřové za pořízení fotografií ze všech představení,
- všem nejmenovaným, kteří se podíleli na zdárném chodu kojetínského festivalu, za jejich podporu,
- velké poděkování si bezesporu
také zaslouží kolektiv pracovníků
kulturního střediska a pomocníků,
bez kterých by festival nebyl festivalem - Alena Židlíková, Milan
Zahradník, Kateřina Krčmařová,
Jana Nováková, Alena Zicháčková, Jakub Šírek, Zuzana Hladíková
a technici Honza Raclavský a Zdena Novák.
Za MěKS Kojetín všem upřímně
děkuje Hana Svačinová
Foto: Jana Večeřová
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Divadelní Kojetín 2015

Divadélko pro školy Hradec Králové
DIVADELNÍ UČEBNICE

Zahájení přehlídky - starosta Jiří Šírek a místostarosta Miloslav Oulehla

Divadelní spolek Kroměříž
VRAŽDA NA FAŘE

Divadlo Scéna Zlín
O KOCOURU MIKEŠOVI

O. S. Za dveřmi Náměšť na Hané
BEZ OBŘADU

Ořechovské divadlo JAK ŠVÉDOVÉ
L. P. 1645 MARNĚ BRNO DOBÝVALI

Divadlo Tramtarie Olomouc
R.U.R.

Divadelní soubor Lojza z Oder
JEZINKY A BEZINKY

Divadlo Václav Václavov
TLUSTÝ ANDĚL Z ROUENU

Kroužek Divadelních ochotníků
ve Hvozdné KÓD NULA

Divadlo DiGoknu Rožnov pod Radhoštěm FRIDA

Divadlo Brod Uherský Brod
CAESAR

Dostaveníčko s cimbálovou muzikou Dubina

Divadlo Blic Ostrožská Nová Ves
ČERNÁ JE DOBRÁ

Vyhlášení výsledků a ukončení Divadelního Kojetína 2015
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Divadelní Kojetín 2015
Výsledky Divadelního
Kojetína 2015
Nominace na 4. Divadelní Piknik
Volyně 2015:
Ořechovské divadlo Ořechov
- Vlastimil Peška: Jak Švédové
L. P. 1645 marně Brno dobývali
aneb Bylo nebylo
Doporučení na 4. Divadelní Piknik Volyně 2015:
Kroužek divadelních ochotníků
ve Hvozdné - Alena Herman: Kód
Nula
Diplomy byly uděleny:
- Romaně Blažkové za roli Mary
v inscenaci Vražda na faře Divadelního spolku Kroměříž,
- Evě Kašparové Zajíčkové za roli
Patricie v inscenaci Bez obřadu
o. s. Za dveřmi Náměšť na Hané,
- Ondřeji Kašparovi za roli Leonarda v inscenaci Bez obřadu
o. s. Za dveřmi Náměšť na Hané,
- Hereckému kolektivu Ořechovského divadla Ořechov za souhru

v inscenaci Jak Švédové L. P. 1645
marně Brno dobývali aneb Bylo nebylo,
- Josefu Königovi za režii inscenace Tlustý anděl z Rouenu DS Václav Václavov,
- Aleně Herman za scenáristicko-režijní koncept inscenace Kód
Nula Kroužku divadelních ochotníků ve Hvozdné,
- Michalu Juříkovi, Pavle Dostálové a Marku Hermanovi za vizuální stránku inscenace Kód Nula
Kroužku divadelních ochotníků ve
Hvozdné,
- Iloně Zámečníkové za roli Fridy
v inscenaci Frida Divadla DiGoknu
Rožnov pod Radhoštěm,
- Romanu Švehlíkovi za úpravu
komedie Caesar a za roli Tita Papulla v téže inscenaci Divadla Brod
Uherský Brod,
- Pavlu Chramostovi za roli Terentia Bulvy v inscenaci Caesar Divadla Brod Uherský Brod,
- Ořechovskému divadlu Ořechov za inscenaci .Jak Švédové L.
P. 1645 marně Brno dobývali aneb
Bylo nebylo.

Čestná uznání byla udělena:
- Kateřině Nakládalové za roli
slečny Marplové v inscenaci Vražda na faře Divadelního spolku Kroměříž,
- Radce Poučové za režii a návrh scény inscenace Bez obřadu
o. s. Za dveřmi Náměšť na Hané,
- Janu Sudovi za mladý herecký
výkon v inscenaci Jezinky a bezinky DS Lojza z Oder,
- Hereckému kolektivu DS Václav
Václavov za čistotu hereckého stylu v inscenaci Tlustý anděl v Rouenu,
- Ivanu Helmichovi za scénu
v inscenaci Černá je dobrá Divadla
BLIC Ostrožská Nová Ves
- Evě Koukolské za kostýmy
v inscenaci Černá je dobrá Divadla
BLIC Ostrožská Nová Ves,
- Kroužku divadelních ochotníků
ve Hvozdné za inscenaci Kód Nula.
Zvláštní cena poroty:
- Martinu Braunerovi za soustředěný výkon při animaci Krysy v inscenaci Caesar Divadla Brod Uherský Brod.

Divadelní Koječák 2015
Milí divadelní Koječáci,
všechno má svůj konec, dokonce
i Divadelní Koječák. Ale nezoufejte,
není to konec definitivní, protože
Divadelní Kojčák nikdy nekončí.
V posledním čísle se prostě omluvíme všem, které jsme nějak urazili,
tzn. těm, o kterých jsme hodně psali; pak se omluvíme těm, o kterých
jsme psali málo. Za rok se všechny
šrámy zahojí, lidi na to zapomenou
a my zase na přehlídce začneme
odznova. Proto se Divadelní Kojetín pořádá jenom jednou za rok,
aby se z toho lidi stihli vzpamatovat.
Co se ještě stalo v sobotu? Klára
se kolem poledne v naší oficiální
redakci, kde máme skutečně být,
ale místo toho okupujeme Svačinu
kancelář, rozhodla, že si dá snídani, která se vyskytovala na stole
vzdáleném asi sedm metrů od jejího stolu. Po nějaké době přemýšlení Klára prohlásila: ”Já si musím
dát ten rohlík. Možná aji ten párek.
Tak já se teda celá přesunu.” Potom měla hlad porota a stréc Milan
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jim proto nesl tác s talíři do horního
patra. Když se vyskytoval ve druhé
části schodiště, začalo se Sokolovnou ozývat cinkání a padání nádobí, doprovázené sprostými slovy.
Hadička hned přiskočila na pomoc
a za hlasitého Milanova volání “vem
ten tác!” mu vzala z ruky talíř, který podpíral tác. Stréc Milan to ale
na poslední chvíli vybalancoval
a všechno dobře by dobře dopadlo, kdyby všechno zpoza rohu neslyšel porotce Vladimír Fekar, který
šel zrovna na oběd. Vladimír: “Milane, tobě to spadlo?” - Milan: “Jo!
Všechno se mi to vysypalo z taléřů
na schody, tož sem to holýma rukama pozbíral a máte to nachystany
v sále!”
Odpoledne se kvůli odreagování od
divadelních témat vedla v kuřárně
debata o delfínech. Šíra, odborník
na všechno a hlavně zoologii, nám
nejdříve sdělil, že si je jistý jenom
tím, že delfíni jsou paryby. Vzápětí
svoje tvrzení dementoval a uvedl,
že delfíni jsou savci a paryby jsou
žraloci. Zuzka přispěla do debaty

s tím, že kamarádky jí na záchodě
říkaly, že delfíni můžou žít ve sladké
vodě, což je zvláštní, protože delfíni
přece skáčou jen v moři při západu
Slunce, jak to vždycky bývá na obrázcích puzzle. Stréc Milan ji však
rozhodně poučil, že delfíni můžou
žít ve sladké vodě, ale jenom pokud
není přechlorovaná.
Gymnaziální sekce se pak chtěla
asi zavděčit Svači, a tak o ní napsala článek, který popisoval souvislost mezi počasím a Svačiným
chováním. Nebylo to ale tak, že by
se Svača chovala podle toho, jaké
je zrovna počasí, ale že počasí se
chová podle toho, jak se zrovna
cítí Svača. Když jsme ten článek
Svači přečetli a do její kanceláře
pak vstoupili gymnazisti, tak Svača prohlásila, že asi bude bouřka.
Petr Nýdrle a Vladimír Fekar potom
utekli z odpoledního představení
Frída, měli s sebou sbalené tašky,
jakoby v panice naskočili do Vladimírova červeného auta (značku
nevíme, jsme ženy) a odjeli pryč,
přestože ještě měli porotcovat dvě
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další představení. Potom jsme se
však dozvěděli, že Petr jel na skok
hrát koně a Vladimír házenou; úplně nevíme, jak skóroval Petr, ale
Vladimír vyhrál devět (druhá část

výsledku pro nás není podstatná,
jsme ženy).
Díky všem těmto zážitkům, úžasným lidem, kolegům, divákům,
návštěvníkům a přátelům jsme si

psaní Divadelního Koječáka opět
stoprocentně užili a už se těšíme
na další ročník!
Hana Hásová, šéfredaktorka DK,
pokud taková funkce existuje

Frk stréca Milana

a čekal, co se bude diť.
No a dělo se aji to, co sem nečekal.
Z okolnich ďór začli lítať hořící potkáni jak nohy. Bylo to zrovna v litě a já
sem měl pěkně na zahradě nakopčeny seno, kery bylo jak pepř. Nevim
proč, ale jedna z tech luder, jak gdyby
se mně chtěla pomstiť, vběhla zrovna
do té névětši kopky, kerá v momentě
hořela jak olýmpíská pochodeň. Gdyž
mně zhořely dvoje hrabě, jedny vidle a dva umělohmotny kyble, usódil
sem, že budu asi museť zavolať bezměrovské sbor dobrovolnéch hasičů.
Po tymto incidentu mě chótky na
chov slipek nepřešly, ba naopak.
Nepřešly mě ani po tym, co sem léčil kurnik a kósek vápna mě šťáglo
do oka. Naštěstí sem zareagoval
rychle a utikal sem k bečce s vodó,
která stála zrovna vedle bečky
s vápnem, ale jak sem byl na jedno
oko slepé, tož sem si vypláchl omylem oči v té bečici s vápnem, takže
už sem neviděl ani na jedno. Dva dni
sem narážel do všeckyho jak Esmeralda a lidi si mysleli, že su postižené
tó metylovó aféró. Kurnik byl konečně vyléčené, zbavené potkánů a já
sem jenom čekal, gdy náš obecní
moderátor Viktor zahlásí, že přijede
drůbežárna PRACE s vynesenéma slipkama. Dočkal sem se zane-

dlóho. V obecním rozhlase zazněl
známé song Naša slipka kropenatá
a Viktor hlásal, že na druhé deň přivezó kuřice, vynešeny slipky, husokačeny, morky a budó vykupovať aji
kožky z králéků. Hneď sem kópil pět
vynešenéch slipek, a aby se moc
neemancipovaly, tož sem k nim přikópil mladyho kohóta. Co bych vám
lhal, do konca měsica mně zbyly
v kurníku akorát jedny kolca kuřinců
a podkladek v kukani. Jednu slipku
přejel sósed škodovkó, když se pásla na asfaltce před barákem, druhó
sem zas našel v oku, kery sem inteligentně našteloval před kurnikem,
abych slipky uchránil před lasicama
a kunama. Třeti slipka udělala osudovó chybu, když vystrčila hlavu mezi šprušlama od plota
a šel kolem zrovna sósedův psék,
a čtvrtá umřela přirozenó smrťó,
beztak na nejakó tu ptači chřipku.
S tó pátó sem už nechtěl pokóšet osud a předal sem ju mamě,
aby ju udělala na paprice. Chudák
kohót, když ty tragédie viděl a začal trpěť nedostatkem erotickyho vyžití, tož odešel na rekreacu
k sósedovém slipkám a už se nevrátil.
A tak skončila moja kariéra chovatela slipek. No a ty véca z teho obchoda nésó zas tak špatny.

nadačního fondu spojujícího amatérské divadlo s životně důležitými problémy. Když dramaturgovi vratislavického kulturního centra Františku
Zborníkovi našli lékaři v těle zhoubný
nádor a následně mu odmítli napsat
doporučení pro jím preferovanou metodu léčby, nabraly následující události nečekaný směr. Komunita amatérských divadelníků z celé republiky se rozhodla formou benefičních
představení sesbírat sumu potřebnou pro velmi nákladnou protonovou
léčbu Františkova onkologického
onemocnění. Během několika týdnů
se jim na vzniklé transparentní konto
podařilo nasbírat dvojnásobnou částku, než kolik bylo původně potřeba.
Peníze zbylé po proplacení Františkovy léčby se rozhodli zřizovatelé
věnovat dalším případným potřeb-

ným. Momentálně se na účtu nachází zhruba 600 000 korun a zažádat
si o ně můžou lidé s „...diagnózami
vážně ohrožujícími jejich život, resp.
zhoršujícími zásadně kvalitu jejich života, jimž léčbu nehradí zcela nebo
hradí nedostatečným způsobem stát
prostřednictvím zdravotních pojišťoven a v jejichž silách není ze sociálních důvodů úhrada léčby z vlastních
zdrojů“, jak se dočteme na webových
stránkách projektu. Neskutečně silná
a dojímající solidarita kolegů z divadelní branže nám tímto dokazuje, že
se v prostředí amatérských divadelních spolků dá nejen ironizovat, mystifikovat, napájet se vínem a brát si
na paškál každého, kdo si dovolí přijít
se kulturně dovzdělat, ale i pomáhat
a stát se životně důležitým přínosem
pro své okolí.

Jak sem choval slipky

Jedneho dňa sem se rozhodl, že
budu pěstovať slipky, protože po
tech vécách z obchodu nic néni, bílek se podobá soplu a ten žlótek má
barvu, jak gdyby ho už jednó nekdo
žvékal. Zahradu mám jak podzámku v Kroměřižu, kurnik tříhvězdičkové a taky zkušenosti ešče z rodnyho domu. Nédřiv sem ale musel
eliminovať potkány, keři pod šopama
a kurnikem řádili jak Talibán a měli tam
takovó síť tunelů, že by se za to nemusel styděť ani architekt, keré navrhoval v Praze metro. Sósed mně poradil
dobré grif, keré je zaručené a stoprocentní. Nalil sem do té jedné nory,
gde měly podle mě ty ludry hnizdo,
půl kanystru benzínu, škrkl sem sirkó

Hrajeme o život
aneb Kultura léčí

I když naše oblíbená porotkyně Petra Kohutová chodí oblékaná vždy
elegantně a zřídkakdy ujde oku naší
módní policie, dnes vás na ní může
upoutat ještě něco jiného. Tričko
a k němu i placka s motivem „Hrajeme o život“ upozorňuje na existenci
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Kojetínské novoty na facebooku
Na facebooku vznikla dne
1. května 2014 veřejná skupina
Kojetínské novoty jako rychlé, neformální, seriozní zpravodajství o tom, co se událo, děje
a bude dít v Kojetíně ve všech
možných oblastech, pohotová pohodová beseda o aktuálním dění
v Kojetíně a blízkém okolí těch, co
bydlí, žijí nebo fandí našemu hanáckému městu Kojetín. Informace
na jednom místě.
Skupina má k 1. dubnu 2015 již 625
členů. A je velmi aktuální, co se informací týče.
Nejožehavější a velmi důležité
téma našeho Kojetína se v této
skupině řešilo v závěru měsíce
března 2015. Vám, co facebook
nenavštěvujete, tyto informace
s dovolením Kojetínských novot
také přinášíme. Tento článek má
k 1. dubnu 2015 - 97 sdílení, 150
like a cca 180 komentářů.
M. T. - 27. březen v 17:08
Milí Koječáci,
chtěla bych touto cestou upozornit na rozmáhající se agresivitu
rómských děcek, kteří obzvlášť
surovým způsobem napadají
naše děti při cestě do školy, ze
školy, z jídelny, na veřejných
hřištích a podobně. Můj syn
i děti našich známých se už bojí
sami chodit do školy, na obědy,
do kroužků a vůbec se pohybovat po Kojetíně bez doprovodu dospělých. Je třeba proti
tomu začít nějakým způsobem
bojovat. Jak společnými silami, tak s pomocí městské policie, státní policie, škol a hlavně
s vedením města. Proto prosím
všechny, kdo mají stejné problémy u svých dětí, pište zde, ať
máme všichni přehled kolika dětí
a lidí se to týká.
Kdo jiný než my rodiče můžeme
společnými silami zajistit bezpečnost našich dětí...
Děkuji M. T.
Prosím o sdílení!
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Vybíráme z komentářů:
K. Z.: Souhlasím! Už i když já jsem
chodila ještě na základku byla to
hrůza a je to čím dál horší! Pokud
se s tím nezačne něco dělat, za
chvíli se nebudou bát jít na ulici jen
děti!

S. R.: Zde je potřeba se pozastavit,
že tento teror se netýká jen dětí, ale
i občanů našeho města v důchodovém věku. Párkrát jsem byl svědkem slovního napadání ze strany
jak romských dětí tak, i dospělých
romů právě proti starším občanům
našeho města. Lidé se bojí vůbec
pouštět děti ven, hrát si samotné
bez dozoru. Věřím, že lidé v poslední době pozorují navýšení teroru ze
strany romů, jistě i policie zaznamenala zvýšenou kriminalitu ze strany
romských spoluobčanů. Myslím si,
že nebude trvat dlouho a nastanou
problémy i s fyzickými utoky (které
již dokonce i byly zaznamenány).
I.M.: Musíte brát i na vědomí, že
všichni romové nejsou stejní a žijí
stejně spořádaný život, tak jako vy.
D.D.: Tento týden chodím naší V.
naproti k jídelně, protože má také
strach chodit sama... Nevím jestli
se s tímto dá něco dělat a je mi líto
této generace - nemají žádné dětství...
I.M.: Je to hrůza a děs a u nás na
hřišti na severu jsou snad pořád
a dělají bordel a jediné, co zajímá
měšťáky je, jestli náhodou nekouříme na hřišti, a kterýsi den tady
ohrožovali dceru od znamé nějací
malí romové nožem, co na to říct,
děs a bude hůř, jestli se s tím nezačne něco dělat.
Z. T. pro I. M.: Tak zkuste zvolit nějakého roma, který by tu mladší generaci dal do pořádku... Tu mladší
generaci by měli dát především do
pořádku rodiče - všechno je o výchově!
Miloslav Oulehla - místostarosta:
Vím o této situaci v Kojetíně, poslední dobou je to neúnosné, měl
jsem už jednání se státní i městskou policií, je velmi nutné všechno hlásit, kdo má nějaký problém
a nechce to řešit přes policii, prosím
volejte mi, já vám slibuji, že udělám
vše, co bude v mých silách, ale je
nutné to oznamovat, toto není udávání, ale bohužel to jinak nejde.
Moje číslo je 777 107 426.
I.B.: Pane Oulehla... že by konečně na radnici někdo, kdo s tím chce
něco udělat?... Držím pěsti ať se
vám to podaří... Doufám, že se to

povede... Bude to běh na dlouhou
trať...
Z.K.: Nejlepší by bylo to odsud
všecko vypráskat! Za tuhle situaci
můžou hlavně ti, kteří jim pronajímají byty a prodávají domy! Až
tohle přestane, bavte se o řešení
problému. Policie ani vedení města
nezmůže nic.
M.T.: Moc děkuju panu místostarostovi za příspěvek a velkou snahu
s tímto problémem začít něco dělat... Mockrát díky a budeme se
všichni těšit na bezpečný a klidný
Kojetín!
M.M.: Já neříkám - máte v určitých
slovech pravdu, ale zase to nepřehánějte. Vaše děti nejsou andělé
nebo jsou bez viny?
M.T.: Překvapují mě vaše reakce
na celou situaci... Taky jsem bílá
a netahám za stejný provaz s bílýma vrahama, kriminálníkama atd.
jen proto, že je to naše rasa.
M.M.: Vinu nemají jen cigánské děti
a co ty bílé? Oni nic nedělají, nechci
tady jmenovat vaše děti, co dělají
za průsery. Já jsem tady starousedlík, tak tady znám skoro každého ve
měste i z okolních vesnic.
Z.Ž.: Pane M.M. všichni dělají binec, jsou to děti, ale aby přišli dva
"cigáni" k jednomu bílýmu a začali mu nadávat, že ho zmlátí, to mi
normální nepřipadá. Vy jste starousedlík jak říkáte, tak mi řekněte, vy
jste jako dítě nebo mladistvý dělal
takové věci? To kdybych to udělala
já, tak bych dostala ve škole dvojku
z chování a doma pár facek.
M.M.: Paní Z. určitě mě znáte, ale
já na takové věci neměl ani pomyšlení, takže ne.
M.T.: A ještě jednu věc... Proti takovému chování těch parchantů bych
bojovala i kdyby to dělala bílá děcka... Tak už přestaňte řešit barvu
kůže! A pojdme už konečně proto
něco dělat!
S.R.: Jak řekl M.M. je zde spousta
lidí, co háže romy do jednoho pytle, a to by tak být nemělo. I já jsem
uvažoval, že by M.M. mohl pomoci
městu. Sám je tu s rodinou už roky
a neměli jsme žádné problemy.
Soužití bylo v pořádku. Problémem
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jsou noví romové, kteří nedodržují
pravidla dané země a právě proti
těmto je vedena tato diskuze. Ano
i "bílé" děti páchají zločiny, nicméně jsem zatím neslyšel o skupinovém napadnutí dětí a je jedno jestli
romských nebo neromskych. Pane
M.M. zkuste zvážit pomoc městu.
Jak sám jste řekl, že i vám vadí, že
noví romové ničí vaše dobré jméno.
Chápu, že jste také rom, ale jste
i slušný člověk, a v zájmu udržení
dobrého jména a potvrzení, že s těmito novými romy, kteří páchají zločiny nechcete mít nic společného
a pomoci pro jejich umírnění.
S.Č.: Nemůžu se zdržet komentáře k tématu. Každý tady máte svým
způsobem kus pravdy. Záleží na
úhlu pohledu.To co se děje v poslední době mluví samo za sebe.
Znám i pár slušných romů, co se
chovají slušně a znám děti bílých,
co se pod taktovkou dospělých vychovávají značně liberálně. Zrovna
tak i opačně. Někdy si říkám, jestli
té demokracie nemáme ve všech
směrech až moc. Bojím se toho, co
nás v budoucnosti čeká. Zejména
náměstí bude fajn, pro slušné lidi
nebezpečná zóna, čeká nás nová
generace.
V.H.: ...to já se nestydím, je to můj
bratranec, ale sakra pochopte už,
že tu vládnou malé romské děti
a ohrožují ostatní. Určitě bys nebyla
ráda, kdyby se to stalo tvému dítěti,
že ne? Nejde o to - bílej x černej,
ale jde o to, aby se to nestávalo!
Miloslav Oulehla - místostarosta:
Jsem ochoten a byl bych opravdu
rád za setkání s panem M.M., korespondence na Facebooku určitě
nic nevyřeší, pojďme ten problém
řešit spolu a ne se hádat, kdo je
lepší a kdo horší. Znám mezi cigány (omlouvám se, ale ROM, mně
připadne jako urážka pro slušného
cigána) spoustu dobrých chlapů
a můžeme si navzájem pomoci
a v Kojetíně bude klid. Dnes se člověk pomalu stydí říct, že je Koječák,
ZKUSÍME TO?
M.M.: Tak dáme někde sraz, pane
Oulehla, není problém.
L.W.J.: Tak v tomhle řešení vidím
velký pokrok, Kojetín miluju, je to
mé rodné město, a pravda je, že

nějaké změny člověk v posledních
letech pocítil! Pana M.M. znám
a jistě vím, že většina kojetínských romů na něj dá, takže držím
palce.
M.B.: Jsem ráda, že se to tady tak
rozjelo. Osobně znám pana M., J.
i paní H., a myslím si, že rozhodně
nepatří mezi problémové občany,
ale slušné Koječáky a jsou to i další
jména, co jsme tady po generace
vyrůstaly v klidu vedle sebe a nikdo
nikomu neubližoval! Takže o barvě kůže to fakt není. I do mé dcery
strčil jeden z party kolemjdoucích
asi desetiletých romů, které vůbec
neznala. Asi jen tak pro zábavu
a všechny je to prý pobavilo. Doufám, že budeme držet při sobě, my
Koječáci, a nedovolíme přistěhovalcům, kteří se nechovají slušně, aby
ubližovali našim dětem bez rozdílu
barvy pleti!
J.H.: Žádná policie není všemocná a policisté nemohou být všude.
Je proto nezbytné naučit se bránit
vlastními silami. Musíme se prostě
semknout a pomáhat si společně
proti lumpům. V žádném případě
nelze ustupovat darebákům. Jsem
však skeptický, co se vedení města
týká... neudělají s tím nic, protože
nemají zájem...
M.P.: ...opravdu je to už o strach,
když vám jeden den příjde roztřepané dítě domů, že ho bezdůvodně.... padesát metrů od domova...
napadli romští chlapci s tím, že neodpovídal na otázku jak se jmenuje... původně ho chtěli kopnout do
břicha, ale "naštěstí" ho kopli "jen
do zadku". A druhý den manžel volal záchranku chlapci, kterého brutálně napadli a zkopali do ledvin:-(
Přejeme mu brzké uzdravení, bez
následků... a nám, opět klidný Kojetín, bez strachu...
V.H.: ...ještě dodám - jsem sama
poloviční cigánka, ale rodiče mě
vychovali slušně a hájit se tím, že
jsem hrdá, že jsem rom? Proč? Já
se se cítím být po mamince Češka
a můj otec rom by se dnes za vás
styděl, kdyby žil! Je na nás všech
jak vychováme naše děti a jen vy
rodiče to můžete změnit!
J.J.: Komentuji to, neboť vím jaké
bylo Kojetín klidné městečko, a jak

se tam krásně žilo. Jako dítěti se
mi nikdy nestalo, aby mě někdo napadl, či mi nějak ublížil. I mě se to
dotýká, když vidím, co se tam děje.
Jsem ráda, že když jednou budu
mít dítě, že nebude muset vyrůstat
ve strachu, aby se mu něco stalo.
Je pravda že nespravedlnost je na
obou stranách, vy patříte k těm co
své děti vychovávají stejně jako nás
naši rodiče, vedete nás ke slušnému a spořádanému životu, a pak
jsou tu ti, kteří tohle vše skazí jen
tím, že dělají to co dělají, a pak
jsme i my ti špatní, což je nespravedlivé, ale já se už naučila nikoho
neobhajovat a nezastávat se cigánů protože vím, že to nemá smysl.
Je to nekonečný příběh o tom, kdo
je vlastně obětí.
G.H.: Klidně by mohla být nějaká
veřejná pořádková služba. Třeba pro lidi, co jsou na ÚP nebo na
sociálce. M.M. zkuste to zítra navrhnout. Já budu taky čumákovat
z hospody, když budu v práci. Jsem
tak pěkně na prostředku mezi základkama, tak na ně uvidím.
M.T.: Milí Koječáci ...chtěla bych vás
informovat o vývoji této naši problematiky. Jistě jste zaregistrovali,
že se začíná ohledně bezpečnosti dětí ve městě něco dít. Za sebe
můžu říct, že vedení města spolu
s vedoucí státní policie a velitelem
městské policie se velice vstřícně
a odhodlaně k tomuto tématu postavili. Teď už jen můžeme doufat,
že se vše dotáhne do zdárného
konce, kdy opět začne být v ulicích
města pro naše děti bezpečno. A za
to všechno patří díky i vám všem,
kteří jste se jakýmkoliv způsobem
v této diskuzi angažovali...
M.M.: Dnes schůzka z místostarostou dopadla dobře - bude se na tom
pracovat co nevidět!
S.R.: Včera jsem viděl dva policisty
u každé základky i gymplu, takže to
město nejspíš bere vážně. Ještě by
to chtělo, aby sami občané nebyli
k ostatním lhostejni a pokud uvidí
něco podobného, aby sami zasáhli,
popřípadě ihned volali 156... Jinak
pro Oulehlu a město palec hore.
Z.Ž.: Jsem ráda, že se vše takto
rozjelo. Děti dostaly do žákovských
papírky z číslama, kam mají volat
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Kojetínské novoty na facebooku
v případném nebezpečí. Děkujeme
policistům, viděla jsem také, že jsou
v ulicích víc jak obvykle. Doufám,
že se vše brzy zlepší a nakonec
i úplně zastaví.
Jsou to jen vybrané komentáře
- více na facebooku - Kojetínské
novoty...
NA ZÁVĚR KROKY MÍSTOSTAROSTY KOJETÍNA:
- Ihned jsem svolal schůzku a proběhla se státní i městskou policií,
kdy byly stanoveny úkoly policistů
k prevenci a případné nápravě. Policisté i já samotný v častějších intervalech obcházíme město a snažíme se zamezit těmto negativním
jevům. Výsledek už je znát - čtyři
problémoví mladiství byli nahlášeni
na sociální odbor města.
- Byl jsem přímo v rodině problémových dětí, jejichž jména nejčastěji zmiňovaly napadané kojetínské
děti.
- Zašel jsem do škol a hovořil s dětmi, kterých se problém týká a společně jsme problém rozebrali.

Pozvánky na akce
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- Vyzývám všechny občany, dospělé i děti, pokud se vám osobně něco stane, budete napadeni
i slovně nebo budete svědky
nějakého incidentu, prosím vše
hlaste i zpětně (osobně i telefonicky):
+ Miloslav Oulehla, tel: 777 107 426
+ Městská policie Kojetín, tel:
776 737 287 - nepřetržitý provoz
+ Policie ČR - obvodní oddělení
Kojetín, tel: 974 778 721
Stanovisko starosty:
Děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli a pomáhají řešit
daný problém. Uvědomme si, že
teď nestojí věc tak, že jde o „radnici
a ty ostatní“, ale o nás - Koječáky,
jako obyvatele města, které máme
rádi a nechceme z něj město problémů a strachu. Vítám jakýkoliv
další podnět a zprávu, která by zamezila byť i jen náznaku jakéhokoliv podobného problému.
Jiří Šírek, starosta města, telefon
:608 712 821,
e-mail: starosta@radnice.kojetin.cz

L. F. - 29. březen 2015
Facebook - Kojetínské novoty
VÝZVA I. členům a příznivcům KojNovot: Hledáme dopisovatelky
a dopisovatele, zpravodajky
a zpravodajce…
Přispívejte, informujte, zvěte,
prezentujte své úspěchy a akce,
nábory, veřejné akce a vystoupení, soutěže, výstavy, dosažené
úspěchy vás i vašich členů…
Víte o něčem zajímavém v Kojetíně či okolí, zaujalo vás něco,
KojNovoty nemají žádnou redakci, takže co si nezveřejníme vzájemně sami upadne v zapomění.
Nejlepší je, když obdržíme informace přímo od vás a od
zdrojů, nikoliv ofocováním nebo
opisováním plakátků. Zveřejněním vašich akcí získáte více
příznivců,
členů,
sponzorů,
sympatizantů, můžete aktualizovat informace i těsně před
a v průběhu akcí.
PŘISPÍVEJTE, INFORMUJTE,
ZVĚTE, PREZENTUJTE SVÉ
ÚSPĚCHY A AKCE…
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Centrum sociálních služeb Kojetín
Trénování paměti
s českým jazykem
Abychom se s našimi seniory dostali po zimních měsících opět do
formy, vzali jsme to pěkně od hlavy.
Začali jsme společně trénovat paměť. Že jsou někteří z nich přeborníci v luštění křížovek či sudoku, to
je věc známá, tak jsme se zaměřili
na trénink pomocí českého jazyka.
Připravili jsme pro ně cvičení na
tvorbu názvů měst ze slabik, hledání rýmů, spojování ustálených větných výrazů, ale také něco z oblasti
zeměpisu. I když byla tentokrát cvičení náročnější, nakonec se s nimi
každý popasoval, někdy více, někdy méně úspěšně. Přesto jsme
rádi, že všech jedenáct seniorů,

kteří se tohoto společného setkání
zúčastnili, chápe důležitost procvičování paměti v pokročilejším věku
a nenechávají své centrum myšlení zahálet. V přípravě na jaro a na
úspěšný start do celého roku budeme pokračovat nejen prostřednictvím tance na společném vítání
jara, které se uskuteční již tradičně
v měsíci březnu na sále Sokolovny,

ale také fyzickou aktivitou, kterou
bude dubnová fitness sobota spojená s výukou chůze s holemi (nordic walking) pod vedením zkušené
lektorky. Již nyní se těšíme na setkání se všemi našimi klienty, kteří
nechtějí nechat své tělo a mysl zahálet, ale mají snahu proplout i letošním rokem v co nejlepší kondici.
A.H.

Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov
„Marie!“ řekl jí Ježíš. Obrátila se a zvolala hebrejsky: „Rabboni!“ (což znamená „Můj Pane“).
„Nedrž mě,“ řekl jí Ježíš. „Ještě jsem nevystoupil ke svému Otci. Jdi ale k mým bratrům a vyřiď jim:
‚Vystupuji ke svému Otci a k vašemu Otci, ke svému Bohu a k vašemu Bohu."
Marie Magdaléna pak šla a zvěstovala učedníkům, že viděla Pána a co jí řekl. Jan 20,16-18

Pozvání k setkání v dubnu 2015 (v čase Velikonoc)
Pašijový týden
1. 4. 2015 (středa - sazometná) od 17.30 hodin
Přednáška české socioložky a publicistky

Jiřiny Šiklové

- v sále VIC Kojetín (Masarykovo nám. 8)
2. 4. 2015 (čtvrtek - Zelený)

bIBLICKÁ HODINA
- od 18.00 hodin na faře

3. 4. 2015 (pátek - Velký)

PAŠIJE

- od 18.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

5. 4. 2015 (neděle)
Vzkříšení - Boží hod Velikonoční

SLAVNOSTNÍ bohoslužby

- od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
- od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
12. 4. 2015 (neděle)
- 1. po Velikonocích - Quasimodogeniti

bohoslužby

- od 8.15 hodin v Polkovicích (Obřadní síň OÚ)
- od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

Ježíš řekl: „Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět.
Nermuťte se v srdcích a nemějte strach.“
Jan 14,27
Srdečně zveme k návštěvě našich pravidelných 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
(1. neděle v měsíci - rodinné bohoslužby, po jejich skončení následuje tradiční „nedělní škola“ pro děti
a mládež).

ní 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.

Připravujeme:
Jednou za měsíc v pátek* chceme
pořádat zvláštní setkání k promítá-

Oznámení:
Farní úřad CČSH v Kojetíně (Husova 796., kancelář v přízemí) je k dis-
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Církev Československá husitská
pozici členům i veřejnosti od pondělí do středy od 9 do 15 hodin.
Jinak dle dohody. Volejte laskavě
na tel. č. 777 706 511 nebo pište na
email: ccsh.kojetin@centrum.cz.
Všechna naše setkávání jsou přístupná členům i veřejnosti. Po dobu
obřadů jsou prostory sboru nepřístupné k prohlídce, máte-li zájem
o prohlídku sboru (synagogy), kontaktujte předem farní úřad či Vzdělávací a informační centrum Kojetín,
Masarykovo náměstí 8.
Naše společenství je „otevřené“
všem „hledajícím“!
Podrobnější informace a aktuální
data setkání i mnoho dalšího najdete na našich nových webových
stránkách:
http://ccshkojetin.cz/
a v aktuálním čísle Kojetínského
zpravodaje.

Právě jsme pro vás darovali do
Městské knihovny v Kojetíně v rámci Husových slavností knihu:

Popis:
Kdo
byl
Jan Hus,
který tak
zásadním
způsobem
přispěl
k formování našich
dějin? Kdo
byl
tento horlivý
kazatel
a karatel, který se stal „úhelným
kamenem“ budoucího vývoje českého náboženského hnutí? Byl Hus
člověkem zasaženým pýchou a nepokorou? Byl skutečně bludařem,
kacířem, heretikem? Nebo byl obětí
zlovolného jednání koncilu, který

byl složen ze samých zpupných
prelátů? Na všechny tyto otázky se
pokusíme dát v této knize odpověď.
Autor je teolog, pedagog a duchovní Církve československé husitské.
Svůj dlouhodobý zájem o Husův
odkaz zúročil také jako člen Komise
pro studium problematiky, spojené
s osobností, životem a dílem mistra Jana Husa při České biskupské
konferenci. Vrcholem snah této komise bylo uznání Husa coby reformátora z úst papeže Jana Pavla II.
v roce 1999. „Martin Chadima svým
spisem navazuje na současný stav
bádání o Husovi, opírá se o směrodatné prameny, shrnuje aktuální
poznatky v textu, který nepokračuje ve vytváření husovské legendy,
ale také neodebírá Husovi respekt,
který mu patří. Ukazuje, že lze zachovat faktografickou spolehlivost
a přesto předložit obraz svědka, který zůstává inspirací pro život církví
a pro život státu.
Jiří Pleva
kazatel

sadilo první místo a družstvo TJ
Sokol Kojetín "B" obsadilo místo
druhé. Gratulujeme!
Další akcí, na které by fanoušek kojetínského volejbalu neměl chybět,
je finále Jihomoravského poháru
7. tříd, které se uskuteční v sobotu
18. dubna 2015 ve sportovní hale
ZŠ Němčice nad Hanou. Zúčast-

ní se družstva chlapců a smíšená,
která se do posledního kola poháru
umístila do 8. místa, a to: TJ Sokol
Kojetín, VK Znojmo, VS Drásov, TJ
Sokol Brno,VK THYSSEN Letovice,
ZŠ Milénova, Volejbal DDM Vyškov,
ZŠ Boskovice. Přijďte i vy podpořit
naše volejbalové naděje.
-rp-

Martin Chadima - Mistr Jan Hus Člověk, teolog, mučedník

Ze sportu
TJ Sokol Kojetín - oddíl
volejbalu informuje
V sobotu 21. března 2015 odehráli
mladší žáci TJ Sokol Kojetín finále
Krajského přeboru Olomouckého
kraje, kde obsadili 1. a 2. místo.
Družstvo TJ Sokol Kojetín "A" ob-
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Pozvánky na akce
TJ Sokol Kojetín pořádá

Hasičský snbor Popůvky vás srdečně zve na

ˇ
Verejnou
ˇ
ˇ
prehlídku
cvicení

TFA POPŮVKY 2015

která se uskuteční

v úterý 21. dubna 2015
v 17 hodin
v sále Sokolovny Kojetín
V programu vystoupí:
* Mažoretky * Rodiče a děti * Hopíci * Předškoláci
* Mladší žákyně *Mladší žáci * Starší žákyně
Předvedeme vám, co jsme se během roku naučili
a tím cvičební sezónu příjemně ukončili.
Srdečně vás zvou cvičenci a cvičitelé TJ Sokol Kojetín

V. ROČNÍK

ŽELEZNÉHO HASIČE
v sobotu 2. května 2015
na místní hřiště do Kojetína II - Popůvek,
(okr. Přerov)
Prezentace: od 9 do 10 hodin
Začátek soutěže: 10.30 hodin
Kategorie:
A. Muži - s aktivním dýchacím přístrojem
B. Muži - s dýchacím přístrojem jako zátěž
(bez masky)
C. Ženy - s dýchacího přístrojem jako zátěž
Startovné: 100 Kč - v ceně startovného
je zahrnuto občerstvení pro každého soutěžícího
Ceny: první tři místa ohodnoceny
Přihlášky: zasílejte nejpozději do 29. dubna 2015 na
email: simek.davi@seznam.cz, telefon: 608 646 670,
(počet soutěžících je omezen na 50)
Jiné:
- soutěž není pojištěná
a soutěžící startují na vlastní nebezpečí,
- zdravotnická pomoc je zajištěna,
- startovné pořadí určí pořadatel,
- soutěž se koná za každého počasí.
Mediální partner:

Hasičský Sbor Popůvky
vás srdečně zve na

SOUTĚŽ DĚTÍ
V POŽÁRNÍ ÚTOKU
která se bude konat

v neděli 3. května 2015
na místním hřišti v Popůvkách
Okrsek děti - soutěž dle pravidel
požárního sportu MHJ


V neděli 19. dubna 2015
vás všechny zveme na
závody dračích lodí
na dlouhých tratích

starší žáci 

Kategorie:
mladší žáci  přípravka

Start soutěže: 9 hodin
Terén: základna beton
útočné vedení: beton, travnatá plocha
Terče: sklopné, el. časomíra
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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.

30

4/15

Kojetínský zpravodaj

Inzerce

Sedlářství
Libor Krčmař

 výroba opasků, vodítek a obojků 
 opravy  výroba na zakázku 
Zhotovím vše
podle přání zákazníka!

Novou magnetku můžete
zakoupit na VIC Kojetín
za cenu 15 Kč

Telefon: 737 563 686
e-mail: Country3@seznam.cz
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Vítání občánků
V sobotu 28. března 2015 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Magdaléna Pompová

Marek Soják
Michal Partyka
Blahopřejeme!

Vojtěch Nakládal
Foto: J. Večeřová

Blahopřání
Dne 1. dubna 2015 oslaví paní

Milada Dedková
krásné jubileum 95 let.
Do dalšího života jí přejeme hodně zdraví a elánu.
Dcera, syn, snacha, zeť, vnoučata, pravnoučata a prapravnoučata
Dne 18. dubna 2015 oslaví 85 let
naše maminka, babička a prababička

paní Marie Bosáková
Všechno nejlepší, hlavně mnoho zdraví do dalších let přejí synové Petr s manželkou
Libuší, Pavel s přítelkyní Evou, Libor s manželkou Věrou, vnoučata Petra s manželem
Martinem, Libor s manželkou Markétou, Martin s manželkou Klárou,
pravnoučata Marek, Otakar, Magdaléna, Honzík, Jirka a Anička

Vzpomínky
V únoru 2015 jsme vzpomněli 15. výročí úmrtí

pana Antonína Dedka
Nikdy nezapomenou - manželka, dcera, syn a ostatní příbuzenstvo
Dne 5. dubna 2015 by oslavil 60 let

pan Miroslav Mirvald
Stále vzpomíná rodina
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi
Dne 8. dubna 2015 je to již 7 let, do nás opustila moje maminka

Petra Vychodilová
S láskou vzpomínám
Kdo jste ji znali, vzpomeňte také
Dcera Tereza
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