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Výsledky voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje v Kojetíně
Ve dnech 7. – 8. října 2016 se v naší zemi konaly volby
do zastupitelstev krajů.
Volební účast byla celkově slabá. V Kojetíně přišlo volit
25,28 % voličů a hlasovali takto:
ANO 2011
270 hlasů
21,58 %
ČSSD
208 hlasů
16,62 %
KSČM
195 hlasů
15,58 %
Starostové pro Ol. Kraj
149 hlasů
11,91 %
ODS
99 hlasů
7,91 %
Koalice SPD a SPO
98 hlasů
7,83 %
Koalice pro Ol. kraj
96 hlasů
7,67 %
Koalice Piráti a Změna
47 hlasů
3,75 %
Nezávislí a Moravané
19 hlasů
1,51 %
DSSS
18 hlasů
1,43 %
Všechny ostatní kandidující subjekty obdržely pod jedno
procento hlasů.
Jiří Šírek, foto: Jaroslav Bělka
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 44. schůzi konané dne 12. října 2016
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila poskytnutí peněžitého
daru Hospici na Svatém Kopečku,
ve výši 5.000 Kč, jako příspěvek na
částečné pokrytí provozních nákladů hospice v roce 2016,
- schválila poskytnutí peněžitého
daru Základní škole Kojetín, Sladovní ve výši 3.000 Kč, jako příspěvek na částečné pokrytí nákladů,
spojených s účastí žáků na Mistrovství Moravy a Slezska a Mistrovství
republiky ve stolním tenise žáků
speciálních škol,
- schválila termíny svatebních obřadů na rok 2017 a termíny vítání

občánků na rok 2017,
- schválila předložený plán zimní
údržby a plán pohotovosti při zabezpečení zimní údržby na místních komunikacích v zimním období 2016/2017,
- uložila řediteli společnosti Technis Kojetín spol. s r.o., zabezpečit
realizaci schváleného plánu v plném rozsahu,
- schválila rozpočtové opatření
č. 15/2016, kterým se zapojují do
rozpočtu:
- nové příjmy ve výši 228,00 tis. Kč
- nové výdaje ve výši 228,00 tis. Kč,

- schválila úhradu nákladů vynaložených nájemcem MUDr. Pavlou
Wernerovou při opravě pronajatých
nebytových prostor v budově polikliniky ve výši 64.324 Kč včetně
DPH,
- neschválila částečnou úhradu
nákladů vynaložených nájemcem
Diagnostickou ambulancí Kojetín
s. r. o., na instalaci dodatkových
bezpečnostních prvků v pronajatých nebytových prostorách v budově polikliniky.

lostmi, a které má na vysoké úrovni
vybavené i vycvičené jednotky jak
profesionálních, tak dobrovolných
hasičů. Je také potvrzením nadstandardní a dlouholeté spolupráce vedení města Kojetína s hasiči
a snahou o dobré fungování hasičských jednotek.

a dalším oblastem života v městech
a obcích.
Jiří Šírek

Jiří Šírek

Ve zkratce
● V sobotu 22. října 2016 proběhla v rámci Dne stromů už tradičně
výsadba nové zeleně, tentokrát
u zámku v Kovalovicích. Vykácené,
polosuché lípy byly nahrazeny šesti
novými lípami a další drobnou zelení, která tvoří kolem sochy sv. Jana
Nepomuckého pěkný prostor, který
se podařilo hodně zvelebit. Na akci
se sešla skupina lidí, kteří v praxi
poukázali na tento den, kdy si připomínáme význam stromu v krajině
i pro člověka.
● Dne 25. října 2016 jsem z rukou
generálního ředitele Hasičského
záchranného sboru ČR generála
Drahoslava Ryby převzal medaili
Hasičského záchranného sboru
Za zásluhy o bezpečnost. Medaili
chápu, jako ocenění našeho města, které se v předchozích letech
potýkalo s několika živelnými udá-

● Jak je patrné z úvodní strany,
nebyla účast v krajských volbách
v našem městě nijak velká. Jestliže celostátně přišlo k těmto volbám
34,5 % voličů, u nás jen něco přes
25 %. Obecný trend volební (ne)
účasti je klesající a zájem občanů
o veřejné dění jakoby se kamsi vytrácel. Škoda, přitom výsledek voleb jistě ovlivní i naše každodenní
životní starosti a radosti. Vzpomeňme jen na úlohu, kterou kraje plní
ve vztahu k některým školám, zdravotnickým zařízením, správě silnic

Město Kojetín
Tajemník Městského úřadu Kojetín
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pozici

Správce
informačních
a komunikačních
technologií
Městského úřadu
Kojetín
Bližší informace na
http://www.kojetin.cz/cs/

Stanovisko Kanoistiky Kojetín k článku Boleslava Leinerta
Rekonstrukce
a modernizace „staré
loděnice“ v Kojetíně
V čísle 10/16 Kojetínského zpravodaje byl uveřejněn článek Boleslava Leinerta nazvaný „Připomínky ke kojetínské loděnici“. Tento
článek se velmi kriticky vyjadřuje
k prováděné rekonstrukci loděnice
a její realizaci. Nechceme s autorem polemizovat o jeho názoru, ale
nemůžeme připustit, aby jeho ná-
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zor znevažoval práci těch občanů
a členů oddílu, kteří se snažili
a snaží zlepšit stav stoleté loděnice, jak ji tento autor sám označil.
Je velmi jednoduché tvrdit, že vše
je špatné, poněvadž to mohlo být
uděláno jinak a nazývat realizaci
akce vandalstvím za státní miliony, bez znalosti a informovanosti
o dalších rozhodujících skutečnostech, případně omezujících faktorech pro realizaci akce. V prvé
řadě je nutno vycházet z faktu, že
budova loděnice se nachází v zá-

plavovém území, které omezuje
jakoukoliv novou stavební činnost
a novou výstavbu v daném místě.
Z těchto důvodů se současná realizace akce s názvem „Rekonstrukce a modernizace staré loděnice“
musela vypořádat s podmínkou
dodržení stávajícího půdorysu původní stavby staré loděnice i skutečností, že muselo nutně dojít ke
zvýšení únosnosti a výšky základů
s ohledem na charakter záplavového území. Sám autor uvádí, že
žádné základy zde fakticky neby-

11/16

Kojetínský zpravodaj

Stanovisko Kanoistiky Kojetín k článku B. Leinerta
ly, což osvědčuje snad jejich nedostatečnost. Další podmínkou
bylo zlepšit úroveň a rozšířit využitelnost loděnice pro činnost
i přípravu členů, případně zájemců o vodácké sporty, aby poskytovala i lepší zázemí pro účastníky
při pořádání vodáckých závodů,
různých akcí a v neposlední řadě,
aby mohl být objekt využíván celoročně. Možný prostor pro realizaci těchto záměrů, bez možnosti zvětšení půdorysu stavby, byl
pouze v koncepci zvýšení stavby
o další podlaží.
Dále je nutno vycházet z toho, že
stavba byla a je ve vlastnictví Kanoistiky Kojetín, která je po novele občanského zákoníku spolkem,
kdy dříve šlo tzv. občanské sdružení, ale stále jde o samosprávný
a dobrovolný svazek členů, kteří
si své záležitosti sami spravují
a hospodaří s prostředky, které
získají na svou činnost. Nejde
tedy o žádnou státní organizaci financovanou ze státních prostředků, která má automaticky nárok
na dotace. Tento náš spolek je

investorem výše uvedené akce
a musí hospodařit se zdroji, které
se mu na tuto akci podařilo získat s případným využitím získaných dotací při splnění podmínek
na základě vypsaného dotačního
titulu a programu. Je nutno připomenout, že schválení záměru
a realizace akce, včetně následného získání finančních prostředků z příslušného dotačního titulu,
vyžaduje nejen důkladnou přípravu a zajištění všech podkladů
nutných pro posouzení schvalujících všech orgánů, ale především osobní angažovanost jednotlivých členů, zapálených pro
zlepšení původního stavu staré
loděnice, která vyžadovala někdy
i fyzicky přiložit ruku k dílu zejména při bourání stávajícího dřevěného objektu a navyšování základů nad terénem.
V žádném případě nešlo o nějakou
partyzánskou válku, jak je autorem
článku tvrzeno a nesouhlasíme
s názorem, že veřejnost nebyla
dostatečně informována o realizaci akce. Členská základna byla

pravidelně o všem informována
a vše bylo zveřejňováno v minulosti na webových stránkách
Kanoistiky Kojetín. Rovněž byla
informace zveřejňována v areálu loděnice ve vývěsní skřínce.
K názoru autora tak můžeme
uvést, že kdo z široké veřejnosti
chtěl být tedy informován, informaci vždy našel.
Závěrem svého příspěvku si pravděpodobně autor klade řečnickou otázku, že „o kvalitu loděnice
se zřejmě nejedná“ a „oč jde až
v první řadě“. Na tuto otázku si
musí každý najít odpověď sám,
když ne hned, tak tedy určitě po
dokončení stavby a posouzení
nového a dřívějšího stavu. Musíme prohlásit, že naším záměrem
bylo zlepšit neutěšený dosavadní
stav loděnice, zlepšit její využitelnost pro naši členskou základnu po celý rok s vědomím, že na
vše máme zajištěny pouze určité
zdroje a vše ostatní, co by bylo
možno snad udělat navíc, není
a nebylo za tohoto stavu reálné.
Jitka Šupčíková, předseda KK

Pohled občana
a sportovce
na kanoistický sport

s účastí na závodech. Tyto náklady
z větší části pokrývá oddíl z vlastní
činnosti.

podhodnocená. Dále je třeba řešit
provozní náklady a jsem přesvědčený, že by Povodí Moravy takovou
stavbu ani nepovolilo. Spojení „vandalství za státní miliony“ pak navíc
uráží všechny, kdo se na zlepšení
podmínek pro sportování mládeže
podílejí.

Kanoistika a dragon boating je
z historického a současného hlediska jednoznačně nejúspěšnější sport
v Kojetíně. Výsledků, jakých dosáhl
kanoistický oddíl na domácích soutěžích, zahraničních regatách, mistrovstvích Evropy a světa, nemá
zatím v Kojetíně obdoby. Žádný jiný
sport ve městě se s těmito výsledky
nemůže srovnávat.

Proto mě velmi mrzí, že, ač je kanoistika v Kojetíně, co se medailí
týče, nejúspěšnější, má v současné
době nejhorší podmínky v zázemí,
které rozhodně neodpovídají jednadvacátému století. Ty nejvhodnější
nám zatím poskytla jen matka příroda – řeka Morava kanoistice přeje.
Organizace, pod kterou kanoistika
v Kojetíně spadá, se snaží tuto situaci vyřešit formou výstavby nové
loděnice a nahradit tak tu stávající
– dřevěnou, která je prolezlá dřevokaznými houbami a vyhlodaná
zubem času.

V oddíle obdivuji práci s mládeží,
zejména obětavý přístup trenérů,
kteří vodáckému potěru obětují
většinu volného času a dosahují s nimi neuvěřitelných výsledků.
V Kojetíně máme mistry republiky
i medailisty z mezinárodních závodů olympijských nadějí. Je to ale
také finančně náročný sport – něco
stojí lodě, pádla i logistika spojená

Velmi si vážím architekta Boleslava
Leinerta, pro město udělal opravdu
hodně. O to víc mě mrzí jeho vyjádření k výstavbě nové loděnice. Mně
osobně by se také líbila stavba na
trošku jiné úrovni. Ale je potřeba
si uvědomit, že na jeho megalomanský projekt kanoistika Kojetín
a město nemá peníze. V článku zmiňuje, že je stavba finančně

a dění kolem stavby loděnice
v Kojetíně (reakce na článek
z minulého čísla pod názvem Připomínky ke kojetínské loděnici)

Tyto neurvalé výroky, dle mého
názoru, poškozují členy kanoistiky
v Kojetíně. Navíc se snaží o negativní ovlivňování veřejného pohledu
na tuto organizaci.
Od vlivných občanů města, jako
je například právě Boleslav Leinert, bych očekával spíše nápomocnou ruku, než jen zapšklý
negativismus člověka, jehož záměry zůstanou nenaplněny. Proto
doufám, že zvítězí zdravý rozum
a kompetentní lidé najdou cestu,
jak za pomoci města loděnici dostavět. Byl by to jistě dobrý krok
do budoucnosti už tak úspěšného
sportu, který reprezentuje Kojetín
po celém světě.
Jaroslav Mucha
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Alena Pátková znovu úspěšná na mistrovství světa i doma
Na 18. mistrovství světa v rádiovém
orientačním běhu, které se konalo
ve dnech 3. – 9. září 2016 v bulharské Varně, se znovu dařilo kojetínské zástupkyni, člence českého
reprezentačního týmu, Aleně Pátkové. Letošního MS se zúčastnilo
celkem 32 zemí a závody se konaly
v těžkém terénu, vyschlé a hustými
neprostupnými keři porostlé krajině.
V kategorii W60 získala s družstvem žen ČR dvě stříbrné medaile a v jednotlivcích obsadila
7. a 9. místo.
Příslibem do budoucna je podle
naší závodnice vzrůstající výkonnost mladých závodníků z české
reprezentace, kteří se stali několikanásobnými mistry světa.
V rámci domácího šampionátu se
Alena zúčastnila v polovině října
mistrovství ČR v Osečné na Liberecku, odkud si přivezla dvě medai-

le, obě stříbrné.
Co se týká plánů do budoucna,
těší se na příští rok na ME do Litvy
a v roce 2018 na MS do Jižní Koreje.
Přeji hodně úspěchů a blahopřeji
k obdivuhodným a trvalým výkonům v tomto náročném sportovním
odvětví!
Jiří Šírek

Informace pro občany
Europoslankyně
Olga Sehnalová
spouští spotřebitelskou
poradnu
Olga Sehnalová, členka Výboru pro
vnitřní trh a ochranu spotřebitele
Evropského parlamentu, spouští
počínaje dnešním dnem spotřebitelskou poradnu. Lidé z celé České
republiky se mohou prostřednictvím emailové adresy spotrebitel@
sehnalova.cz obracet na poradnu
s dotazy, týkajícími se zejména
problematiky používání nekalých
obchodních praktik ve spotřebitel-

„Nikdy není příliš brzy!“
Služeb rané péče není dostatek!
Podle sociologů je v České republice 11 000 rodin, které vychovávají dítě od narození do sedmi let
a pobírají příspěvek na péči. Pouze
třetina těchto rodin využívá služeb
rané péče. Někteří rodiče o rané
péči nevědí a někteří čekají v pořadnících žadatelů o službu.
Každoroční již devátý ročník osvětové kampaně Týden rané péče
chce rozšířit povědomí o sociální
službě raná péče. Raná péče je
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ských smlouvách, ale také dalších
oblastí ochrany spotřebitele. Využití
poradny je pro spotřebitele zdarma.
Europoslankyně Sehnalová se pro
vytvoření spotřebitelské poradny
rozhodla v návaznosti na sérii seminářů, které již několik let pořádá
s cílem seznámit účastníky s nekalými obchodními praktikami a možnostmi, jak se proti nim bránit, ale
také jak reklamovat zboží či službu,
jak vracet zboží a nepřijít o peníze
či jak postupovat při změně obchodních podmínek. V rámci nich
se na poslankyni často obraceli
spotřebitelé s konkrétními dotazy
či žádostí o podrobnější konzultaci
případů, kdy narazili na nezákonné
služba, která pomáhá rodinám překonávat těžké situace při výchově
dítěte s postižením. Naším cílem
je pomoci rodinám vytvořit takové
podmínky, aby jejich dítě mohlo vyrůstat v domácím prostředí a rodina
nemusela přistoupit k ústavní péči.
V rámci Týdne rané péče chceme
informovat laickou i odbornou veřejnost o možnostech podpory rodin
dětí s postižením, posílit interdisciplinární spolupráci napříč příbuznými rezorty sociální práce, speciální
pedagogiky a lékařství a také iniciovat diskusi o systému rané péče
v České republice na úrovni kraj-

jednání ze strany prodejců výrobků
či služeb.
„Spotřebitelská poradna je určena
všem spotřebitelům, kteří se zajímají o svá práva. S žádostí o radu
se mohou obracet i ti, kteří se přou
s obchodníkem a neví, jak postupovat a na koho se obrátit. Takových
lidí je stále bohužel hodně, a právě
proto je připraven odborný poradce,
který zdarma poradí, jak se bránit
a případně odkáže i na příslušné
dozorové orgány,“ vysvětluje vznik
poradny europoslankyně Olga Sehnalová.
Vendula Karásková
asistentka O. Sehnalové

ských a ministerských úředníků.
Slogan letošní kampaně „Nikdy
není příliš brzy“ se snaží upozornit na důležitost včasného zahájení služby tak, aby se rodině dítěte
s postižením dostala pomoc neodkladně.
Je naprosto nezbytné, aby rodiče
dětí s postižením dostali informace
o možné pomoci včas. Právě
v náročném období po sdělení nepříznivé diagnózy nebo v době po-
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Informace pro občany
chybností o zdravém vývoji dítěte,
potřebují rodiče a celá rodina neodkladnou odbornou podporu.
Každý rok se do osvětové kampaně
Týden rané péče zapojují poskytovatelé sociální služby raná péče
po celém území České republiky.
V týdnu od 7. do 13. listopadu 2016
se může veřejnost účastnit mnoha
akcí, dní otevřených dveří, diskuzí,
kulatých stolů, charitativních koncertů, zážitkových seminářů, výstav
a mnoha dalších.
Kampaň osvětového charakteru
proběhne také v médiích. Veřejnost se dozví mnoho informací
o potřebách rodin dětí s postižením
i o rané péči samotné.
„Spolupracujeme již tradičně nejen

střediska rané péče mezi sebou,
ale přidávají se k nám i dobrovolníci, studenti, sponzoři, významné
osobnosti, herci a vědci. V minulosti se ke kampani přidala mateřská
centra, porodnice, divadla, internetové servery, vydavatelství… Pokud
se rodiny rozhodnou vychovávat
dítě s postižením doma, nesmí zůstat bez pomoci!“ říká předsedkyně
Společnosti pro ranou péči Pavla
Matyášová.
Tradičně Týden rané péče podporuje mnoho významných osobností. V loňském roce to byl například
olympionik Vávra Hradilek, házenkář David Juříček, hokejista Jiří Dopita, spisovatelka Alena Ježková,
Česká Miss 2011 Jitka Nováčková

nebo profesor Jiří Štreit.
Více informací o kampani se dozvíte na www.ranapece.cz
Společnost pro ranou péči,
Klimentská 2, Praha 1, 110 00,
předsedkyně Společnosti
pro ranou péči Pavla Matyášová
774 234 035
predsedkyne@ranapece.cz

Anketa
Studenti tentokrát kojetínské veřejnosti položili tyto otázky:
1. Jak se vám žije v Kojetíně?
2. Změnil/a byste něco? Pokud ano, tak co?
Jana Večeřová (fotografka)
1. Je to pěkné, útulné město. Jsou
zde všechny dostupné služby, které
potřebujeme, takže si myslím, že tu
není problém.
2. Změnila bych naše nové náměstí, protože si myslím, že je tam mnoho železa a málo zeleně.
Klára Hrdá (prodavačka)
1. Já zde nežiju, pouze zde pracuji.
2. Určitě změnila – přála bych si
větší kvalitu života pro pracující lidi.

Martin Koplík (student)
1. Je to tady bezvadný.
2. Jako sportovec jsem rád za novou halu, ale chtěl bych zde mít
více sportovních aktivit.
Tomáš Hofírek (student)
1. Je to tady báječné, až na některé výjimky. Naši rodiče pracují,
platí daně a ty pak pobírají nepracující.
2. Nechal bych zde postavit pracoviště pro lidi bez práce, kde by
nepotřebovali studium.

MUDr. Lukáš Vacula
Gynekologická ordinace

Poliklinika Kojetín, 6. května 1376, Kojetín
Provoz ordinace bude zahájen
2. listopadu 2016
v prostorách bývalé ganekologické ordinace
ve druhém patře polikliniky Kojetín
Ordinační hodiny:

Pondělí 11.30 - 17.30 hodin
Středa 11.30 - 17.30 hodin
Telefon: 588 288 682

Pavel Hönig (podnikatel)
1. Já zde žiju již 48 let, takže se mi
zde líbí.
2. Tak zaprvé bych změnil přístup
k nepřizpůsobivým občanům, dále
bych nechal opravit příjezdové cesty do Kojetína a jako poslední by se
měla městská policie zaměřit více
na bezpečnost ve městě než na
příjezdových cestách.
Radana Nosková (učitelka)
1. Život na maloměstě se mi líbí, je
zde velká dostupnost služeb, ale já
osobně bych dala přednost místu,
kde je větší kontakt s přírodou.
2. Jak už jsem říkala, je zde velká
dostupnost služeb, mnoho kulturních akcí, ale přistavěla bych hřiště
pro děti a hlavně bych nechala opravit budovu nádraží a městské parky.
Socha T. G. Masaryka
1. Jsem ve městě spokojen.
2. Rád bych změnil svou pozici,
protože jsem daleko od středu dění,
a také proto, že se mi nelíbí prostředí v parku u nádraží.
Martin Rotrekl a Petr Žák
sexta GKJ
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Hudba a zpěv v Kojetíně II - 9. díl
Big-beatová skupina
„Paul And His Company“
~1964 až ~1968

(skupina hrávala v SOUZ, Klubu
hasičů a Kofola klubu v Kojetíně)
Vedoucí: Pavel Moudrý
Obsazení: Pavel Moudrý, František Michálek a Petr Trávníček
(kytary), později i Jaroslav Králík
(kytara) a Jiří Lev (bicí)
Zpěv: Hynek Dostál, Anička Pavlů
a Miloš Šídlo.

 „Paul And His Company“
Odshora: Pavel Moudrý, František Michálek, Hynek Dostál a Petr
Trávníček

Hudební skupina
„Skřípající modříny“
~1965

(skupina absolvovala hudební
přehrávky a hrávala pod záštitou
Osvětové besedy v Kojetíně)
Vedoucí: František Kocourek
Obsazení: František Kocourek
a Jaroslav Králík (kytary), Jaroslav
Tilich (basa), později i Hynek Dostál
(bicí).

ooooo
 „Skřípající modříny“ - ~1965 - J. Tilich, F. Kocourek a J. Králík.
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Hudba a zpěv v Kojetíně II - 9. díl
 „Skřípající modříny“ - ~1965 - Jaroslav Králík.

 „Skřípající modříny“ - ~ 1965
- F. Kocourek a J. Králík.

Big-beatová skupina
„Rising Stars“
- 1969 až 1970
(skupina absolvovala hudební přehrávky pod záštitou Osvětové besedy v Kojetíně).
Vedoucí: Dobromil Malý ml.
Obsazení: Jiří Lev, později Ilja Kocián (bicí), Miroslav Prokeš (baskytara), Dobromil Malý a František
Melichárek (kytary)
Zpěv: Dagmar Hrubá a Svatava Kociánová.

Skupinu “Rising Stars” založili
v roce 1969 Dobromil Malý, Miroslav Prokeš a Jiří Lev, kterého ale
brzy za bicími vystřídal vystřídal Ilja
Kocián.
V roce 1970 přistoupil do skupiny František Melichárek (kytara
a zpěv), který později po odchodu
Ilji Kociána z Kojetína působil ve
skupině jako bubeník.
Skupina zkoušela až do roku 1970
na faře kostela Československé
církve husitské v Kojetíně.
Bohužel bez fotografií...

Městské kulturní středisko Kojetín
počítá s vydáním brožované publikace, proto prosíme a vyzýváme
všechny pamětníky, hudebníky,
zpěváky, bývalé i současné kapely, aby sledovali na stránkách
zpravodaje pojednání o kojetínské hudbě a zpěvu a pokud by
poznali nám neznámé tváře nebo
právě jejich hudební počin zde nebyl obsažen, ať se, prosím, zkontaktují s MěKS Kojetín (kancelář
nám. Republiky 1033, telefon:
581 76 20 46, 774 001 405) pro
doplnění. Předem děkujeme!
Zaznamenal a zpracoval
František Nikodým
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Výročí úmrtí Františka Josefa I.
Letos 21. listopadu si připomeneme sté výročí od úmrtí Františka Josefa I. z rodu Habsbursko-lotrinského, císaře rakouského,
krále českého a uherského, krále lombardského a benátského,
dalmátského, chorvatského, slavonského, markraběte moravského atd.
Korunní princ se narodil 18. srpna
1830 jako syn arcivévody Františka
Karla a bavorské princezny Žofie.
Byl dítětem vytouženým, jelikož na
potomka čekali rodiče několik let.
Od malička byl František Josef I.
vedený k zodpovědnosti a píli. Už
v útlém mládí miloval armádu a vše,
co s ní souviselo - uniformy, zbraně
a především vojenské přehlídky.
V roce 1848, kdy probíhala revoluce, uprchl celý dvůr na Moravu. Zde
František Josef I. převzal vládu po
svém strýci Ferdinandovi přezdívaném Dobrotivý, který „nedobrovolně“ abdikoval. Začátek vlády císaře
nebyl nijak slavný, protože krvavě
potlačil vzpouru v Uhrách. I díky tomuto aktu na něj byl spáchán atentát
v roce 1853 Maďarem Jánosem Libenyjem, který se však nezdařil.
Roku 1854 se František Josef I.
oženil se svou sestřenicí Alžbětou
(Sissi), s níž měl čtyři děti. Rodinný
život císaře však nebyl příliš šťastný. Jeho první dcera Žofie zemřela
ve dvou letech na černý kašel. Jeho
syn, korunní princ Rudolf, spáchal
v roce 1889 sebevraždu v Mayerlingu společně se svou sedmnáctiletou milenkou.
Manželství s Alžbětou i přes počá-
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teční velkou lásku nebylo později
také šťastné, odcizili se a císař si
našel spřízněnou duši v herečce
Kateřině Schrattové.
Završením tragických údálostí v císařské rodinně byla vražda Alžběty
na břehu ženevského jezera, kdy ji
zavraždil pilníkem italský anarchista Luigi Lucheni.
Český a Moravský národ si vymyslel pro svého císaře i přezdívku,
která doslova zlidověla. Říkalo se
mu Starý Procházka. Toto nepříliš lichotivé přízvisko vzniklo prý
v době, kdy se v Praze otevíral
most císaře Františka I. (dnes Legií)
a císař byl zachycen v dobovém tisku na fotografii, pod níž byl popisek
„Procházka na mostě“. Historikové
ovšem uvádějí, že původ přezdívky
sahá už do poloviny 19. století, kdy
příjezd císaře ohlašoval jezdec na
koni Procházka a lidé, kteří ho viděli, volali: „Starý Procházka už jede!“.
Osobnost rakousko-uherského císaře měla svůj vztah i ke Kojetínu.
Roku 1866 zavládl na Hané hlad.
Hanáci proto vypravili do Vídně
k císaři delegaci, která měla vyprosit pomoc. Jejími členy byli Antonín
Skřipec z Uhřičic, Augustin Mlčoch
z Polkovic a Eduard Dudík z Kojetína. Skřipec i Mlčoch byli Hanáci jak se patří, kteří vážili přes sto
kilo. Při čekání v předpokoji si všiml
Skřipec, že se Mlčochovi uvolnila podkůvka na botě a chtěl mu ji
utrhnout, aby před císařem nedělal
ostudu. Skřipec trhl, podkůvka povolila a Mlčoch upadl až to zadunělo. Císař vyhlédl ze dveří a ptal se,
co se děje a kdo jsou. Při audienci
pak císař poznamenal, že hlad nebude tak zlý, když hladové repre-

zentují takoví dva obři.
Samotný Kojetín navštívil František
Josef I. v roce 1880, kdy tudy projížděl z Přerova do Vyškova. Vlak
s císařem doprovázela krojovaná
bandéria značný kus cesty.
Dnešní Masarykovo náměstí neslo ve své době dokonce název
náměstí císaře Františka Josefa I.
Císař zemřel uprostřed první světové války 21. listopadu 1916 ve
Vídni. Ať tak, či onak, tato osobnost
se udržela na trůnu neuvěřitelných
68 let a pro náš národ znamenala
neopomenutelnou kapitolu v naší
historii.
-mizaFoto:
1) František Josef I. kolem roku
1850, zdroj: http://historie.stoplusjednicka.cz/ferdinand-i-dobrotivy-abdikoval-ve-prospech-sveho-synovce-frantiska-josefa
2) Fotografie, podle níž údajně
vznikla císařova přezdívka Starý
Procházka, zdroj: http://atanova-zasuvka.blog.cz/1002/jak-vznikla-prezdivka-stary-prochazka-frantisek-josef-i
3) Obraz umírajícího císaře Františka Josefa I., zdroj: http://extrastory.
cz/rakousko-oslavuje-cisare-frantiska-josefa-i-od-jeho-smrti-letos-uplyne-100-let.html
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Junák – český skaut, Středisko 714.03 Kojetín, z. s.
Začátek skautského
roku
Rešovské vodopády

Začátkem září se skupina starších
skautů a skautek zatoulala do kouzelné přírody v Nízkém Jeseníku do
národní přírodní rezervace Rešovské vodopády, které leží v roklinatém území říčky Huntavy. Dvě noci
„pod širákem“, noční pochod neznámým lesem, rozdělávání ohně
na čas a vaření v kotlíku, horolezecké základy v nádherných skalách či odreagování mezi vodopády – to byly zážitky, které zůstanou

v našich srdcích a budeme z nich
čerpat v podzimních sychravých
dnech.
Skautská vedoucí Eva Takačová

Mise statečných

Ve dnech 10. - 11. září 2016 pořádalo Skautské centrum Domašov
ve spolupráci s Armádou ČR branně sportovní projekt. Během dvacetičtyřhodinové mise jsme měli za
úkol projít asi čtyřiceti kilometrovou
trasu a plnit různé úkoly. Náš tým
tvořila Verča Horňáková, já a doplnili nás tři skauti z Přerova. Přestože naše hlídka skončila na 3. místě,
máme nezapomenutelné zážitky
a zkušenosti.
Lucie Takačová

stop vlakem napříč republikou. Do
soutěže se zapojily i dvě skautské
skupiny z Kojetína – Řézci z Hané
a Mikači. Účelem cesty není jen najet co nejvíce kilometrů, ale i navštívit kulturní a turistické zajímavosti,
projet bonusovými stanicemi, plnit
soutěžní úkoly, seznámit se a hlavně si to užít. Soutěž je to opravdu
náročná jak na přípravu, tak na realizaci, ale naše týmy ji perfektně
zvládly i když doprava na železnici
není vždy nejpřesnější.
Skautská vedoucí Eva Takačová

Pán kostelů a tři věže

Křížem krážem republikou

Dne 24. září 2016 na Den železnice pořádá skautský oddíl Krnovská
Trojka cestovatelskou akci Křížem
krážem republikou. Letos se 117
týmů vydalo cestovat 24 hodin non-

Ve středu 28. září 2016 se skupina
skautů rozjela do Tovačova. Nejdříve jsme se zúčastnili slavnostní
mše v kostele sv. Václava. Po mši
jsme se přesunuli na louku, kde
byly rozmístěné indicie, které nás
zavedly ke sladkému pokladu. Posilnění jsme vystoupali na zámeckou věž a pak i na dvě věže kostelní, ze kterých byl pěkný výhled na
okolí Tovačova. Moc jsem si to užil.
Skaut Michal Takač

Zprávy z Mikroregionu Střední Haná
Dýňová slavnost
v Polkovicích
V sobotu 22. října 2016 jsme v Hanáckém dvoře v Polkovicích přivítali již pátým rokem malé víly, skřítky,
čarodějnice a další bytosti, abychom spolu strávili příjemné pod-

zimní odpoledne.
Hned v úvodu akce zavládla v nazdobené zemědělské hale velmi
tvořivá atmosféra. Děti i dospělí
vyřezali opět krásná a nápaditá
dýňová strašidla a pro porotu bylo
velmi těžké vyhodnotit a ocenit pět
nejzdařilejších. Děti se zapojily také

v rukodělných dílnách, kde si vyrobily vlastní masku na oči, soví
zápich do květináče a papírového
netopýra. Ti odvážní pak mohli navštívit „netopýří jeskyni“.
Součástí programu bylo také vyhodnocení výtvarné soutěže. Letošním
tématem byl „Čarovný věnec“, který
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Zprávy z Mikroregionu Střední Haná
děti tvořily z přírodních materiálů.
Všechny výrobky si mohli návštěvníci prohlédnout přímo na místě.
Program letošní Dýňové slavnosti
zpestřilo vystoupení Adély Parákové s jejími pejsky, kteří v rytmu hudby předvedli své „psí kousky“ neboli
dog dancing. Rozhýbali nás členové zájmového kroužku Jumping při
DDM Kojetín jejich energickým vystoupením na trampolínkách a také
David Kodýtek s electro buggie.
Program doplnila Věra Trávníčková

Inzerce
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s bubnováním na různé typy bubnů.
Jako každý rok bylo pro účastníky
připraveno tradiční občerstvení,
horké nápoje a dýňové speciality
– dýňové bramboráky, polévka, dýňový štrúdl či muffiny.
Děkujeme všem za kreativní nápady i příjemnou atmosféru a DDM
Kojetín za spolupráci při přípravě
a realizaci akce.
Za Hanácký dvůr
Martina Hlavinková
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Mateřská škola Kojetín
Říjen v Mateřské škole
Kojetín
Ze dne na den jsme se přehoupli
do podzimu. A tak jsme při vycházkách pozorovali změny v přírodě,
sledovali sklizeň na zahrádkách
a na polích, houfování ptáků, zbarvování listů na stromech od červené po žlutou. To by nedokázal
namalovat žádný malíř. Povídáme
si, sbíráme listí, šípky, kaštany…
Tvořivé činnosti patří u dětí k těm
nejoblíbenějším. Není proto divu,
že s obrovským nadšením otiskovaly barevné listí, kreslily šípkový
keř, zdobily jej z nasbíraných šípků,
sestavovaly obrázky z kaštanů, dlabaly dýně...
Od 3. října 2016 všechny děti
z obou MŠ zahájily cvičení ve sportovní hale. Mají možnost dokonale
se vyřádit v dobře vybaveném sportovním prostředí a jsou z toho doslova nadšené.
Od října k nám také dochází lektorka do kroužku anglického jazyka.
Tyto aktivity probíhají jedenkrát týd-

ně a potrvají do konce května 2017.
V říjnu čekala děti i dvě kulturní
představení. Opět jsme v obou mateřských školách s nadšením přivítali Kašpárka s maňáskovou pohádkou, kterou si pro děti připravily
učitelky.
Ve středu 12. října 2016 děti
v dopoledních hodinách navštívily
sál sokolovny, kde měly možnost
zhlédnout divadelní představení
v podání Divadélka Mrak z Havlíčkova Brodu s názvem „O Palečkovi“, které pro ně zajistilo Městské
kulturní středisko Kojetín. Klasická
pohádka o klukovi, který byl menší
než palec se dětem líbila. Paleček
se setkal s králem, ale i s loupežníky, pomohl paní hostinské a nakonec přechytračil i Sněžného žrouta.
V průběhu měsíce října se seznámily děti ze třídy Pastelek, Berušek a Rybiček s keramickou dílnou
DDM Kojetín. Nejdříve si prohlédly
velkou keramickou pec, seznámily
se s keramickou hlínou, potom se
pustily do výroby vánočního dárku
pro své nejbližší.
Ve čtvrtek 13. října 2016 se děti

ze třídy Rybiček vypravily na návštěvu hasičského záchranného
sboru, kde byl připraven program
„Hasiči čtou dětem“. Tato celostátní
akce probíhala formou seznámení s knihou „Hasičské pohádky“,
dále předčítáním několika příběhů
z této knihy. Děti měly prostor ptát
se na jakékoli dotazy, měly možnost
prohlédnout si prostory, vybavení
a techniku hasičské zbrojnice. To
vše za přítomnosti zkušených pánů
hasičů, zejména Jana Krejsy z Popůvek, který nás tímto programem
po celou dobu provázel. Děti byly
velice nadšené a zejména chlapci
odcházeli s myšlenkou „Co takhle
se stát hasičem?“
vedení MŠ

Cvičení ve sportovní hale
Dlabání dýní

Návštěva u hasičů

Podzimní hrátky

11

Kojetínský zpravodaj

11/16

Mateřská škola Kojetín
Drakiáda v MŠ
„Fouká vítr, fouká, drak se z mraků
kouká…“ Nejlákavější akcí tohoto
měsíce se stal již 12. ročník školní
drakiády, který byl z důvodu nepříznivého počasí přeložen na pondělí
24. října 2016. Odpoledne jsme přivítali všechny účastníky drakiády
v areálu školního hřiště MŠ v Hanusíkově ulici. Po zahájení byla akce
odstartována krátkou básničkou
s pohybem „Vyletěl si pyšný drak,
vyletěl až do oblak…“ a pouštění
draků mohlo začít. Po společném

dračím reji se draci usídlili na plotě
hřiště, protože nás čekalo opékání
špekáčků u táborového ohně, zpívání s kytarou, podávání teplého
čaje a sušenek. Závěr drakiády
patřil odměňování na hřišti školy. Rozdávaly se diplomy, medaile
a sladká odměna. V nejlepším je
ale třeba skončit, i když se od dohořívajícího ohně nikomu moc domů
nechtělo. Bylo krásným zážitkem
vidět zahradu mateřské školy plnou
spokojených dětí a úsměv na tvářích všech zúčastněných. Tak zase
za rok, draci!
vedení MŠ

Základní škola nám. Míru Kojetín
Podzim v družině
Naše školní družina je opět zaplněna do posledního místečka.
V září jsme přivítali nové prvňáčky,
kteří si musí postupně zvykat na životní změnu. Od měsíce října děti
navštěvují kroužky: výtvarný, sportovní, počítačový a vaření. Mimo to
se děti zapojují podle zájmu a nálady do tvůrčích dílniček připrave-

ných vychovatelkami.
V blízké době nás čeká
nocování v družině
a také celorepubliková akce „Hasiči čtou
dětem“. Přejeme nám
všem, aby i tento školní rok byl plný nových
zážitků a hezkých chvil
s kamarády.
Vychovatelky ŠD

Srdečně vás všechny zveme na tradiční

Den otevřených dveří naší školy
6. prosince 2016 od 9.00 do 16.00 hodin.
● 9.00 až 16.00 hodin
Naši průvodci vám budou dělat společnost při prohlídkové trase školou.
Budete moci nahlédnout do odborných učeben včetně ukázky
jejich provozu. Můžete se seznámit s návrhy na další rozvoj školy.
● 10.00 až 13.30 hodin
Můžete se zúčastnit vyučovací hodiny.
Respektujte, prosím, začátek hodin a po jedné návštěvě umožněte nahlédnutí do výuky i ostatním hostům.
3. hodina (10.00 – 10.45), 4. hodina (10.55 – 11.40), 5. hodina (11.50 – 12.35) a 6. hodina (12.45 – 13.30)
Prostě přijďte a projděte se místy, kde mnozí z vás trávili svá školní léta.
Možná je nepoznáte, ale budete je moci vyhledat. Těšíme se na vás!
Žáci a pracovníci ZŠ Kojetín, náměstí Míru Dle platných právních předpisů nelze pořizovat videozáznamy a fotografie žáků.
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Halloween
Léto už je nenávratně za námi
a o své slovo se přihlásil chladný
a deštivý podzim. Ale i ten si dokážeme užít. Ještě před odchodem
na podzimní prázdniny jsme si
zpestřili výuku oslavou u nás ještě
tak trochu netradičního svátku Halloween. Ano, slaví se hlavně v anglicky mluvících zemích, ale proč
ne i na naší škole ZŠ Svatopluka
Čecha! Celý program odstartoval
pásmem povídání, co to vlastně
za svátek je, jak se jinde slaví a co
je typické pro tento den. Toto povídání a pomoc s organizací celé-

Galaxie Zlín
- zábavní park pro děti
Dne 27. září 2016 navštívily děti
prvního stupně naší školy zábavní
park Galaxie Zlín. V hale na ploše 2.500 m2 se nachází spousta
atrakcí, které nabídly našim žákům
nezapomenutelné zážitky. Každá
z atrakcí představuje jinou planetu
či galaxii.
Děti mohly vyšplhat na horolezecké stěně až do vesmírného korábu
a sklouznout po adrenalinových
klouzačkách, skákat na trampolínách až k hradní věži a na cimbuří,
udržet se na vrcholu vesmírného pudinku. Velice se jim líbila multifunkční prolézačka plná překvapení, překážek, klouzaček, tobogánů a jiných

ho dopoledne si pro nás připravili
žáci 7. ročníku. Děti prvního stupně si oblékly strašidelné kostýmy,
vyřezávaly dýně, každá třída se
svou paní učitelkou. Pak následovalo vyhlášení nejstrašidelnějších
masek, soutěžní disciplíny, které
si pro nás připravila každá třída.
A na závěr? Přece nemohla chybět
strašidelná diskotéka. Každý, kdo
se této podařené akce zúčastnil,
byl odměněn drobnou sladkostí, za
což bych chtěla poděkovat naší ředitelce Olze Odehnalové. Všichni
se už moc těšíme na další povedenou akci! Pěkné podzimní prázdniny všem.
Ivana Hýbnerová
dobrodružství. Zajezdily si na vesmírných čtyřkolkách a motorkách.
Překonávaly rozmanité překážky
a „plavaly“ ve fontáně s balónky.
K dispozici měly Air Hockey, Fun
Hockey, Kicker a XXL Kicker. Na
multifunkčním hřišti si zahrály fotbal, basketbal a badminton.
Galaxie Zlín přinesla dětem možnost

Exkurze Merkur
Ačkoliv by se dle názvu mohlo
zdát, že jsme se se žáky naší školy
27. října 2016 vypravili do vesmíru, není tomu tak. Navštívili jsme
výstavu pořádanou Muzeem Kroměřížska, která se věnovala fenoménu stavebnice Merkur. Díky velmi hodné paní průvodkyni jsme se
dozvěděli mnoho informací z historie i současnosti této světoznámé
hračky, prohlédli jsme si nádherné
exponáty i model Wichterleho čočkostroje, jež byl také v první verzi
vyroben z Merkuru. Nejvíce se nám
však líbila herna, v níž jsme si mohli sestavit svoji hračku. Strávili jsme
tak velmi krásné dopoledne, z muzea se nikomu zpět nechtělo.
P. Navrátil
prožít den plný zábavy, pohybu a nejrůznějších her. Za jediný den jsme
tak všichni společně uskutečnili dobrodružnou cestu vesmírem.
-ode-

Gymnázium Kojetín
Studium na škole
v Dánsku
Pro některé studenty GKJ začal
školní rok o něco dříve. Konkrétně
pro tři studenty septimy, kteří se 26.
srpna vydali na cestu do Aabenraa
v Dánsku. Co tam? Šestnácti týdenní studium na škole Højskolen
Østersøen.
Škola nabízí několik volitelných
předmětů, zároveň si můžete vybrat ze dvou či více hlavních předmětů, jež budete mít každý den po
dobu dvou hodin. Budova leží jen
60 metrů od moře, a tak můžete
dennodenně žasnout nad překrásným výhledem, ať už ze svého po-

koje, nebo ze společenských místností. Najdeme zde také čtyři klavíry, které můžete kdykoliv využít pro
růst svých hudebních dovedností.
Jedním z volitelných předmětů je
totiž i hra na piano, a pokud jste úplný začátečník, učitelé vás provedou
základy a budou vám vždy po ruce.
Každý pátek je pro nás připravená
aktivita v podobě výletu či návštěvy zajímavého místa v okolí Aabenraa: ekofarma, německý Flensburg, dánský Sønderborg, národní
park Vadehavet a mnoho dalších
zajímavých míst, jež zpestřily náš
pobyt. Akce a výlety probíhají také
o víkendu. Za zmínku stojí skok na
kole do slaného a studeného moře,

účast na zápasu místních házenkářek nebo vaření domácího piva.
Nicméně to hlavní nás teprve čeká
- na přelomu října a listopadu se
vydáme na dalekou cestu, postupně navštívíme Salzburg, Budapešť,
Bratislavu a Vídeň. Při dvanáctidenním putování navštívíme nejen
tato města, ale také turistické atrakce v jejich okolí.
Zatím jsme se školou velice spokojeni. Chybí nám tady snad jen rodina, přátelé a české pivo.
Závěrem ještě pohledy na témata, která nám jsou blízká:
„Tohle je opravdu vynikající zkušenost do života, o které jsme si mohli
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Gymnázium Kojetín
jen zdát. Poznávání odlišné kultury a nových lidí mi je velice blízké.
Je to o to jednodušší, že zdejší lidi
jsou velice přátelští a všichni okolo
nám pomáhají s angličtinou. Další
skvělou věcí jsou nejen hlavní hodiny, ale i volitelné - lekce dánštiny,
čínštiny či ruštiny s kolemjdoucími
jsou velmi užitečné a mnohdy i dosti zábavné. Já osobně jsem si to
zde zamilovala, jen by mi ale mohl
někdo alespoň na chvíli teleportovat rodinu do Aabenraa, ať je mohu
pořádně obejmout!“
Kristýna Suchyňová, septima
„Rozhodnout se opustit zažité koleje a zkusit si bydlet v jiné zemi
stojí za to. Jsme tu společně s partou veselých lidí, ve škole, která je
naprosto rozdílná od té, co známe
z Česka. Většina toho, co děláme,
je o našem přístupu a vůli, a tak nám
trest nehrozí, když nepůjdeme na
ranní běhání, ale přijdeme o příjemný čerstvý vzduch, pěknou přírodu
a dobrý pocit z výkonu. Jsem velice
ráda, že jsem překonala počáteční
nejistotu a odjela poznat jinou krajinu. Po polovině pobytu mám pocit,

že už jsem o trochu více poznala
dánskou kulturu. Říká se, že zde
žijí nejšťastnější lidé, a já myslím,
že to má něco do sebe. Rozhodně
jsou podle mě dost veselí, ochotní
a přátelští.“
Kamila Rosecká, septima
„Šestnáct týdnů bez florbalu, sportu
mého srdce. Bylo to těžké rozhodnutí. Odcestovat do končin, kde
florbal znají jen zřídka, byla velká
neznámá. Žhavil jsem jiskřičku naděje, že se tady k tomuto sportu
dostanu a podařilo se. Celá jedna
hodina za asi padesát dnů budiž
pro mě uspokojením. Přeci jen,

NABÍDKA PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ
K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám je určen
uchazečům o studium z pátých a z devátých tříd.
Kurz zahrnuje pět lekcí z matematiky
a z českého jazyka v termínech:
1. lekce
2. lekce
3. lekce
4. lekce
5. lekce

21. ledna 2017
2. února 2017
23. února 2017
23. března 2017
30. března 2017

10:00 – 12:00 hodin
15:00 – 17:00 hodin
15:00 – 17:00 hodin
15:00 – 17:00 hodin
14:00 – 16:00 hodin

Lekce přípravného kurzu proběhnou pod vedením
zkušených vyučujících matematiky a českého jazyka
a literatury z řad pedagogů gymnázia.
Lekce jsou pro uchazeče zdarma a uskuteční se
v učebnách Gymnázia v Kojetíně,
každá bude mít dvě části (matematiku a český jazyk)
oddělené přestávkou.
Vyplněnou přihlášku ke kurzu, kterou naleznete
na www.gkj.cz v sekci
INFORMACE PRO UCHAZEČE,
zašlete elektronicky do 20. 1. 2017 na adresu:
j.krejcirova@gkj.cz .
Pro zákonné zástupce doprovázející žáky
na kurzy je připraveno příjemné prostředí
v některé z učeben GKJ.
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Dánsko má v oblibě spíše házenou,
která tady platí za národní sport.
Sportovní vyžití, které se nám na
Højskolen Østersøen dostává, je
velice různorodé. Přes plážový volejbal, plavání v moři, plážový fotbal
až po tenis či stolní tenis. Lze si
také vybrat volitelné předměty pohybového odvětví. Patří zde sport
a cvičení workout. Zpestřit pobyt
si můžete ranním výběhem. Pokud
se na sport rádi díváte, nepohrdnete zápasy domácích házenkářek,
které hrají druhou ligu. Závěrem
lze konstatovat, že sportu tu máme
opravdu habaděj.“
Martin Kubalík, septima
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Gymnázium Kojetín
Universal Run 2016
V pátek 7. října 2016 se sekunda
GKJ zúčastnila outdoorového závodu, který se konal na střelnici
v Kojetíně. Závod pořádal Dům dětí
a mládeže Kojetín.
Pravidla byla následující: každá třída, která se zapojila do Velké ceny
Domu dětí a mládeže Kojetín, musí
utvořit šestičlenný tým, kde budou
minimálně dvě dívky. V naši kategorii šestých a sedmých tříd bylo celkem šest družstev. Naše třída závodila ve složení: Nina Pešová, Alice
Špalková, Adéla Buráňová, Veronika Kopřivová, Šimon Novotný
a Kamil Zalabák.
Akce začala společnou rozcvičkou,
ukázkou trasy na mapě a losováním pořadí výběhu na trať. Intervaly
mezi týmy byly sedm minut.
Závod se běžel na podmáčeném terénu s překážkami na necelých 3,5
km. Do závodu jsme vstoupili jako
druhý tým, což mělo různé výhody
i nevýhody. Po startu jsme nasadili
docela vysoké tempo. První a druhou překážku jsme zvládli bez větších problémů. Za třetí překážkou
jsme se na pár sekund zasekli, protože jsme nevěděli, kam máme běžet, ale nakonec všechno dopadlo
na výbornou. Procházka růžovým
sadem skončila u čtvrté překážky,

kde jsme museli pomocí dvou lan
přelézt na druhou stranu potůčku.
Na jednom laně jsme stáli a druhého jsme se drželi. I tenhle úkol jsme
ale s respektem zvládli bez větších
obtíží. Troufnu si tvrdit, že to byla
nejtěžší překážka na celém závodě.
Dalších několik desítek metrů jsme
museli prolézt v lese mezi větvemi
stromů, kde se dalo ušetřit značné
množství sil. Následující překážku
jsme zvládli opět skvěle. O několik
metrů za ní jsme si každý měli zapamatovat pětimístný kód. To jsme
udělali a běželi dál. Při skákání po
jedné noze a při přenosu figuríny
jsme se zapotili, ale po vzájemné
motivaci jsme pokračovali dál. Skákání z pneumatiky do pneumatiky
a podlézání pod plastovými tyčkami bylo namáhavé z toho důvodu,
že jsme si museli pamatovat už
zmíněný kód. Za překážkou stála
paní, které jsme správně nahlásili
všechna čísla, a ta nás pustila dál.
Kdyby v kódech byla nějaká chyba, znamenalo by to patnáct dřepů
a patnáct kliků, což by nás zpomalilo. Naštěstí jsme ukázali, že chodíme na gymnázium a zapamatovat
si pět čísel není žádný problém.
Síly pomalu ubývaly, ale cíl byl na
dohled. Po doběhu do něj jsme si
vydechli, převlékli se do suchého oblečení a šli se napít horkého

čaje, který byl dostupný zadarmo.
Následovalo dlouhé čekání, než
doběhnou další týmy. Vždycky je
dobré myslet na všechno, a proto
jsme měli v rezervě balón a hraním
fotbalu jsme si čekání zpříjemnili.
Za necelé dvě hodiny nás svolali na
vyhlášení. Nebyli jsme na šestém
ani na pátém místě. Dokonce jsme
nebyli čtvrtí. Ani na třetím místě nás
nevyhlašovali. Za naši tvrdou práci
jsme si vybojovali druhé místo, což
byl pro nás veliký úspěch.
Celá akce byla pro gymnázium velmi úspěšná. Výsledky jsou následující: 2. místo sekunda, 3. místo
prima (mladší žáci), 1. místo kvarta,
2. místo tercie (starší žáci). Další
informace můžete najít na školních
webových stránkách www.gkj.cz.
Kamil Zalabák, sekunda GKJ

DDM Kojetín informuje
Universal Run
V pátek 7. října 2016 se uskutečnil
Universal Run, na němž si své síly
změřilo celkem dvanáct týmů ve věkovém rozmezí 6. až 9. tříd. Závod
je součástí celoroční soutěže s názvem Velká cena DDM – O putovní
pohár ředitelky DDM Kojetín. Tento
outdoorový závod plný překážek,
vyzkoušel nejen fyzickou kondici
a psychickou odolnost všech jedinců, jejich koordinaci, schopnost orientace, obratnost, zručnost, odvahu, ale především týmového ducha
a fairplay. Opět běžela šestičlenná
družstva, s minimálním počtem
dvou děvčat. Družstva vybíhala jednotlivě, v časovém rozestupu deset
minut.
Záměrem celého závodu bylo, aby

celý tým běžel pohromadě a rozvíjel týmovou spolupráci, bez které
jednotlivé překážky nemohly být
zdolány. Celý závod byl zahájen
společným ‚warm-upem‘ s Noemi.
Na trase se závodníci museli potýkat celkem s třinácti úkoly a překážkami v náročném terénu, kde se
občas nevyhnuli kontaktu s vodou
a blátem. Všichni účastníci měli na
hlavách šátky v týmových barvách.
Pro starší kategorii byla trasa prodloužena o běžeckou část Špalírem.
Děkujeme za spolupráci HZS Olomouckého kraje – stanici Kojetín,
MS Morava Kojetín a dobrovolníkům z řad přátel. Když měli závodníci volnou chvilku v areálu Střelnice, mohli využít ke vzdělávání
stánek Elektrowinu, kde byly pro
děti připraveny soutěže a drobné

odměny. Hodnotnější odměny od
této společnosti byly rozdány při vyhlášení vítězů.
Výsledky - mladší žáci:
1. místo ZŠ nám. Míru - Sky Riders (7.A), 2. místo GKJ - Primáti
(sekunda), 3. místo GKJ - Piraně
(prima), 4. místo ZŠ nám. Míru
- Apple Pen (6.B), 5. místo ZŠ
nám. Míru - Piraně (7.B), 6. místo ZŠ nám. Míru - Kingové (6.A).
Výsledky - starší žáci:
1. místo GKJ - Volejbalisti A Astr
(kvarta), 2. místo GKJ - Běžci z tercie (tercie), 3. místo ZŠ nám. Míru
- Infekce (8.A), 4. místo ZŠ nám.
Míru - Hellriders (8.B), 5. místo ZŠ
nám. Míru - Ďábelský Tým (9.A),
6. místo ZŠ nám. Míru - Fail Army
(9.B).
ddm
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DDM Kojetín informuje
Sraz táborníků z Nejdku
O víkendu 1. a 2. října 2016 se v Kovalovicích na zámku konal již tradiční sraz táborníků z Nejdku. Po dvouměsíční pauze se děti a vedoucí velmi rádi viděli a celý víkend se nesl
v duchu her a soutěží. Bohužel jeden
z oblíbených vedoucí Martin Kubalík
byl tou dobou studijně v Dánsku.
Díky dnešní technice se s ním děti
spojily alespoň virtuálně a probraly
tak společné zážitky a vzpomínky.
Celý pobyt jsme si všichni užili a již
teď počítáme, kolik dní nám ještě
zbývá, než pojedeme zase na letní
tábor do Nejdku.
-jh-

Den stromů
v Kovalovicích
„Blažený, kdo hodně stromy sází,
neb on stálou odměnu nachází;
když již kosti dávno zhynou,
v stínu stromů jeho potomkové,
žehnajíce mu, si odpočinou.“
(V. Šwippl, 1840, O našich stromech)

Dýňová slavnost
V Polkovicích, v Hanáckém dvoře,
proběhl v sobotu 22. října 2016 již
pátý ročník Dýňové slavnosti. Potkat
jste tu mohli bubáky, dýně, čarodějnice a další strašidla. Děti a jejich
rodiče vydlabávali dýně, ve výtvarných dílničkách vyráběli podzimní
dekorace. Pro ty, kteří chtěli dozdobit své masky, bylo připraveno malování na obličej, zahřát se mohli
dýňovou polévkou, teplým čajíkem
a dalšími dobrůtkami. Svoji odvahu si děti vyzkoušely v „netopýřím
doupěti“. V programu jsme mohli
zhlédnout vystoupení Davida Kodýtka, tančící psy Adélky Parákové
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Připravujeme v listopadu
12. 11. 2016
Turnaj ve florbale
16. 11. 2016
Cesta za pokladem skřítků
– procházka s lampiony
Lucerničky pro broučky
– další úkol Šťastné osmičky
soutěže pro děti a jejich rodiče
Kurz Patchworku

25.11.2016
Rozsvícení vánočního
stromečku
– dílničky pro děti
Keramické
výukové programy
11. 12. 2016
Peklíčko
– výlet Peklo Čertovina
skanzen na Veselém Kopci
(přihlášky do konce listopadu)

V sobotu 22. října 2016 jsme během
dopoledne vysadili šest líp a zeleň
u sochy sv. Jana Nepomuckého
v Kovalovicích při příležitosti Mezinárodního dne stromů. Po práci
jsme se ohřáli u teplého čaje a u ohniště jsme opékali špekáčky. Akce
proběhla ve spolupráci s Městem
Kojetín a Osadním výborem v Kovalovicích.
-po-

a vystoupení dovádějících skřítků
– zájmového kroužku Jumping DDM
Kojetín. V závěru akce byly vyhodnoceny výrobky výtvarné soutěže

„Čarovný věneček“ a odměněno
bylo také pět vydlabaných dýní. Tak
zase za rok na shledanou...
-ddm-
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Městská knihovna MěKS Kojetín
PŘIPRAVujeme pro vás:
Stromečky štěstí
31. října - 11. listopadu 2016
v dospělém oddělení knihovny
Výstava krásných, ručně
vyrobených, energetických
stromečků Evy Mikulkové.
Jedná se o dekorační předměty,
které pozitivně působí na člověka
svými barvami, tvarem, kameny
a materiálem. Každý stromeček
je originál, kterému autorka vtiskla
originální formu.
Srí Lanka 3
mystický sever
2. listopadu 2016 v 17.30 hodin
sál VIC, Masarykovo nám. 8
Osobní zážitky vypráví a pásmem
fotografií a videí provází
Zlatuše Knollová.
Povídání si zpříjemníme skvělým
cejlonským čajem, který si pak
budeme moci zakoupit i domů.

Velký knižní bazar
8. a 9. listopadu 2016
9.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00 hodin
bistro VIC (1. patro)
Masarykovo nám. 8
Výprodej
straších opotřebovaných knih

Nakresli, vyrob, napiš
příběh stromů
15. listopadu 2016, dětské odd.
Uzávěrka a vyhodnocení soutěže

Tajemstvím opředená
místa Kojetína
Pověsti našeho kraje
3. listopadu 2016 ve 14 hodin
Centrum sociálních služeb Kojetín
15. listopadu 2016 v 10.30 hodin
Dům sv. Josefa Kojetín
Literární beseda s pověstmi
o našem městě.

Pohádkové příběhy
do školky
Literární beseda o podzimu
pro mateřské školy

Halloween v knihovně
Strašidelné čtení s tvořivou
dílničkou pro školní družiny.

Více se dozvíte na webových stránkách MěKS Kojetín:
www.mekskojetin.cz/mestska-knihovna
facebooku a rajče.net – Městská knihovna MěKS Kojetín

Vítej Karle
Literární beseda věnovaná
Karlu IV. pro 2. třídy ZŠ

Knihovnické lekce
- pro žáky 8. tříd a gymnázium
- pro Kroužek malých čtenářů
z Polkovic
Vánoční ochutnávka
18. - 24. listopadu 2016
oddělení pro dospělé čtenáře
Nalaďme se na adventní čas
s výrobky klientů Domu sv. Josefa.
Již tradiční a velmi oblíbená
výstavka v naší knihovně.

Říjen v knihovně
Týden knihoven

3. - 9. října 2016
Letošní motto: Braňte knihu!
Jubilejní 20. ročník celostátní akce
V naší knihovně velmi úspěšný, počet návštěv a nově registrovaných
čtenářů je téměř dvojnásobný oproti loňskému roku!
Týden knihoven v číslech:
Aktivní návštěvníci: 528 (ti, co
navštíví knihovnu za účelem půjčení či vrácení knih nebo časopisů).
Počet nově registrovaných čtenářů: 177
Počet návštěvníků v rámci exkurzí: 103 (žáci 9. tříd ZŠ, kvarta
a 1. ročník Gymnázia Kojetín).
Počet návštěvníků v rámci soutěží a „Vítání prvňáčků“: 38 (děti ze
školní družiny)
Počet výpůjček: 912 svazků

Fabularius Anderseni

Akce pro děti byla uspořádaná ke
„Dni stromů“ a k prvním narozeninám stromu Pohádkovník (před
rokem byl vysazen). Děti nejprve
hledaly bájný poklad na Šprlochu,
další zastávka byla u Husovy lípy

a synagogy, vždy doplněná tematickým čtením a povídáním. Strom
Pohádkovník byl potom poměřen
a jeho roční přírůstek řádně zapsán.
Oslavu děti zakončily sladkým mlsáním.
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Knihovnické lekce

Naučná literatura – orientace a vyhledávání v encyklopediích a na
internetu – srovnání, praktická cvičení pro žáky 5. tříd ZŠ.
Naučná literatura – třídění, stavění
podle MDT, praktická cvičení pro
žáky 7. tříd ZŠ

Tvořivá dílnička

Výroba papírového ježka spojená
se čtením o podzimu byla uspořádána pro školní družiny a „Kroužek
malých čtenářů z Polkovic“.

např. Ďáblova lest, Ztracená brána,
Strážce duší a Planeta záhad. Arnošt Vašíček tentokrát pátral po největších záhadách v Česku a pokusil
se je rozluštit s pomocí odborníků
i srovnáním s podobně tajemnými
případy ze světa. I tentokrát nám
nabídl řadu překvapivých objevů
a odvážných hypotéz. Celé své
povídání doplnil řadou fotografií
a videí.
Jitka Lorencová

Arnošt Vašíček
- Labyrint záhad

Velmi zajímavá přednáška proběhla 12. října 2016 se známým autorem řady knih o tajemnu a scénáristou televizních seriálů, jako je

Z akcí MěKS Kojetín
Divadelní představení
pro školy
V měsíci říjnu jsme nezapomněli
ani na naše nejmenší děti z mateřských škol, žáky základních škol
a studenty gymnázia.
Pro ty starší byl určen pořad Vikingové v rámci projektu Fáber Vladimíra a Ivany Pěnkavových. V úterý
11. října 2016 se žáci mohli seznámit s vikingským božstvem, mytologií, zbraněmi, ale i s jejich obyčeji
a praktikami.
O den později, ve středu 12. října
2016, se rozsvítily oči těm nejmen-

Divadlo žije!
Honzo, vstávej!
Ve středu 19. října 2016 se naplnil
sál Sokolovny při příležitosti uvedení inscenace Honzo, vstávej! Divadlo Dostavník Přerov je známé
našemu publiku už řadu let, naposledy jste se s ním mohli setkat na
letošní Divadelní přehlídce s hrou
Strašidlo Cantervillské. Nyní se
představil Dostavník publiku v jiné,
vážnější poloze, která pro něj nebyla doposud typická. Hra autorek
K. Šimánkové a M. Vašákové řeší
problematiku eutanázie, stavu člověka v koma a samozřejmě mezilid-
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ším, kteří navštívili pohádku O Palečkovi v podání Divadýlka Mrak
z Havlíčkova Brodu. Pohádka byla
zábavná a zároveň i poučná. Děti

se mohly přesvědčit o tom, že i když
je člověk malého vzrůstu, může zažít velká dobrodružství a nandat to
i těm velkým.
-miza-

ských vztahů. Johny, vlastním jménem Honza Král (Jan Raclavský),
se stane obětí autonehody a poté
skončí v nemocnici ve stavu mezi
životem a smrtí. Situace by byla
jasná, nezajímavá, kdyby ovšem
na oddělení nesloužila sestřička
Jolana (Dagi Hrubá), jenž má nadpřirozenou schopnost komunikovat
s „komoušema“ (lidmi v kómatu).
Rocková hvězda Johny má tedy tu
možnost, aspoň s někým, sdílet své
pocity mimo tělo a zároveň pozorovat reakce jeho nejbližších, kteří si
myslí, že je nevnímá. Mezi Johnym
a zdravotní sestrou začíná vznikat
citové pouto. Z počátku se moh-

lo divákovi zdát, že se sestřička
k Johnymu typově nehodí (patrný
věkový rozdíl), ale vzápětí si publikum získala svou srdečností, empatií a výborným hereckým proje-
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Z akcí MěKS Kojetín
vem. Dramatičnost a cit celé inscenaci dodávali Renata Bartlová v roli
matky spolu s představitelem otce
Bobem Šponarem. Role navenek
obhroublého, ale v jádru pravého
kamaráda Dennyho se na výbornou zhostil Daniel Vrána. Neméně
zdařile provedené bylo i obsazení vypočítavé Johnyho přítelkyně
v podání Lenky Hilbertové a doktora sukničkáře, kterého si zahrál
Zdeněk Štokman. Jednoduchá, leč
poutavá scéna vkusně dotvářela
děj hry. Povedené bylo i doplnění
dramatizace písničkami v rockovém
duchu, za kterými stojí herec, textař, skladatel a v neposlední řadě

režisér této inscenace Zdeněk Hilbert. Ten ztvárnil v „Honzo, vstávej!“
i menší roli novináře a tlumočníka
spolu s televizní hlasatelkou Věrou
Džuberovou. Před tvůrci i herci je
třeba smeknout pomyslný klobouk
z hlavy. Povedlo se jim zpracovat
zajímavým způsobem ožehavé
téma, tragikomická rovina zůstala
zachována, humor ve hře byl lidský
a na svém místě, zároveň tvůrci nabídli divákovi zvolit si vlastní úhel
pohledu na nelehkou morální otázku. Pro naše město bylo představení výjimečné i v tom ohledu, že
protagonistou hlavní role byl mladý,
talentovaný herec Jan Raclavský.

Hubertova jízda
Kojetín 2016

i diváci se pomalu odebírali na další
cestu. Ta vedla kolem Moravy zpět
na louku za Račovou. Na pomyslném kolbišti byly přichystány disciplíny pro jezdce v sedlech i řidiče
povozů tažených koňskou silou.
V disciplíně pánů zvítězil Zbyněk
Straka s koněm Pepinou z Hrubčic, v disciplíně dámy se na první
příčce umístila Eliška Kovaldová na
koni Cherokee ze Staré Vsi, v barelech se na prvním místě umístila
Edita Pavlíková. V rychlostní soutěži s povozy vyhrál kojetínský Honza
Krčmař, jenž byl jen o chlup rychlejší než jeho děd Ladislav Gardavský
starší. Zároveň byl vyhodnocen nejmladší jezdec Hubertovy jízdy Šimon Pokora, který se udržel v sedle po celou dobu projížďky. Královnou honu se stala Jana Svárovská
z Kroměříže. Té se podařilo s klidnou hlavou uzmout liščí oháňku
zavěšenou mezi sloupy. Po všech
nezbytných závěrečných ceremoniích se vydali návštěvníci a jezdci i se svými čtyřnohými miláčky
k domovům. Poděkování za vydařenou akci patří všem, kteří se na
ní jakoukoliv mírou podíleli. Rodině Gardavské a Krčmařové, Jardovi Minaříkovi, Martinu Berčíkovi,

V sobotu 15. října 2016 ožila opět
louka za bývalou farmou Račová
ržáním koní a rykem jezdců. Pro
účastníky byla připravena bohatá
snídaně, po které se jezdci i diváci
vydali směrem ke Včelínu. Na několika stanovištích byly připraveny překážky, které zkušení koňáci
zdolávali podle svých schopností, za vydatné podpory publika.
Pestře vybarvené listí stromů a zářivé slunce slibovalo krásný zážitek
z jízdy podzimní přírodou. Po prvním
úseku cesty následovala přestávka
na lovecké chatě v Uhřičicích, kde
nám místní Josef Svačina a starosta Jaroslav Křepelka připravili
příjemné zázemí s táborákem, na
němž si nejmenší opekli špekáčky.
Pro ty hladovější dovezly naše provianťačky Janča Nováková a Kačka
Krčmařová prvotřídní oběd. Nesměly samozřejmě chybět ani soutěže
v hledání pokladu sv. Huberta. Ten
pro děti v areálu ukryl sladké překvapení, pro dospělé poklad trnkový. Zatímco trubač pan Sládeček
troubil signál na konec pauzy, jezdci

Setkat se s ním můžete také ve
středu 18. ledna 2017 v Sokolovně
Kojetín, kde vystoupí s Divadelním
spolkem Kroměříž ve hře Veroničin
pokoj.
-mizaMěstu Kojetín, kolektivu pracovníků
MěKS Kojetín, Agro-družstvu Morava Kojetín, Zuzaně Pekárkové,
Boženě Medunové a všem dalším,
bez kterých by se tato akce neobešla.
-mizavíce foto na: http://h-svaca.rajce.
idnes.cz/Hubertova_jizda_Kojetin_2016_15.10.2016/

Výzva občanům
Vyzýváme a prosíme všechny občany, kteří vlastní jakékoliv betlémy (i domácí výroby),
aby je zapůjčili na adventní výstavu BETLÉMY, která bude otevřena
v prostorách galerie Vzdělávacího a informačního centra od 25. listopadu 2016 do 18. prosince 2016
na památku zakladatelky této každoroční výstavy Marie Kalovské z Kojetína.
Betlémy můžete přinést a předat na informace Vzdělávacího a informačního centra,
Masarykovo náměstí 8, Kojetín, do 23. listopadu 2016 v době od 9 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin.
Děkujeme všem za podporu této krásné adventní tradice!
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Divadelní předplatné Divadlo žije! 2016 - 2017
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Centrum sociálních služeb informuje
Zahájení zimního
semestru VU3V
v konzultačním
středisku Kojetín

oblibě a do kurzu se v tomto semestru zapsalo již 29 studentů.
Jen pro připomenutí, v roce 2012
jsme v našem KS zahájili první
kurz se třinácti studenty a většina
z nich pokračuje ve studiu již čtvr-

tým rokem.
Studenti se pravidelně setkávají
s vrstevníky a mají tak dobrý pocit
z plnohodnotně stráveného času
získáváním nových poznatků.
Ž.H.

s. r. o. zabývající se vzděláváním
a kognitivním tréninkem seniorů.
Slavnostní odpoledne zahájil lidovou písní místní rodák Ladislav Gardavský doprovázený muzikantem
Jaroslavem Přikrylem. O zábavu se
také postaral svým zpěvem lidový
soubor Chropyňáček a taneční pár
Julinka Ptáčková a David Mihók
z tanečního Klubu sportovního
tance Swing Kroměříž, který všem
předvedl ukázky společenských
tanců.
Všichni přítomní měli možnost si
pochutnat na občerstvení, které
pro ně připravilo Odborné učiliště
Křenovice a Školní jídelna Kojetín.
Z křenovského učiliště nám s obsluhou vypomohli také studenti, kteří
se pod dohledem dvou učitelek odborné výchovy postarali o obsluhu
všech.

Jsme velmi rádi, že se sympozium
setkalo s přízní od všech účastníků a námi pozvaných hostů, čemuž
odpovídá počet návštěvníků.
Děkujeme všem vystupujícím, moderátorce Marii Němečkové a hostům, že přijali naše pozvání a také
těm, kdo se jakýmkoli způsobem
podíleli na přípravách našeho sympozia. Věříme, že v této tradici budeme pokračovat i v následujících
letech.
Ž.H.

Dne 5. října 2016 jsme v konzultačním středisku Kojetín (dále KS)
zahájili zimní semestr 2016/2017
s tématem Dějiny oděvní kultury.
Jak sám název napovídá, půjde
o historii odívání, která bude odhalovat kořeny lidské civilizace a proměny životního stylu, kam patří i móda
a odívání. Jsme rádi, že se Virtuální univerzita třetího věku těší velké

Kojetínské senior
sympozium 2016 aneb
„Kvalitní a zdravý život
ve stáří“
I v tomto roce se CSS Kojetín,
p. o., v rámci Týdne sociálních služeb zapojilo se svými dvěma akcemi. První z nich bylo kojetínské Senior sympozium 2016 aneb „Kvalitní a zdravý život ve stáří“, které
jsme uspořádali pro seniory z Kojetína a okolí. Zároveň toto setkání
bylo oslavou pro všechny seniory
k jejich svátku, který připadá každoročně na 1. říjen. Naše organizace
na oslavu tohoto svátku všechny
přítomné seniory a hosty obdarovala milou pozorností ve formě ručně
vyráběné keramické misky z dílen
DDM Kojetín.
Na Senior sympozium přijali pozvání zástupci vedení města, konkrétně starosta Jiří Šírek a místostarosta Miloslav Oulehla. Oblastní
Charitu Přerov s hospicovou péčí
prezentovala ředitelka organizace
Marta Šťastná, pozvání přijala také
ředitelka Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem Hranice Simona Hašová. O diabetických
seniorech a nejen o nich hovořila
z pódia doktorka Jana Palmašová, která všem představila Dobromilu Pekařovou - novou odbornou
lékařku diabetologie v Kojetíně.
S tématem spojeným s diabetes
vystoupil také doktor Pavel Matoušek z Centra žilní chirurgie Kojetín.
Závěrem k přítomným seniorům
promluvil také Zbyněk Dohnal, který zastupoval společnost Donasy
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Centrum sociálních služeb informuje
Den otevřených dveří
Naší druhou akcí v rámci Týdne
sociálních služeb byl Den otevřených dveří, kdy zájemci Centra sociálních služeb Kojetín, p. o., mohli
navštívit prostory ve všech čtyřech
domech s pečovatelskou službou
- byly zpřístupněny kanceláře organizace, místnosti - přípravna pro

pečovatelky, místnost pro poskytování osobní hygieny, internetové
koutky, kulturní místnosti včetně
Víceúčelové klubovny, kde pořádáme volnočasové aktivity pro naše
seniory.
Budeme se těšit opět za rok na viděnou se všemi zájemci o činnost
naší organizace.
Ž.H.

Charita Kojetín
DŮM SVATÉHO JOSEFA

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

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

PROGRAM NA MĚSÍC LISTOPAD 2016

PRO VŠECHNY SENIORY A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Úterý 15. 11. 2016 od 10.30 hodin
TAJEMSTVÍM
OPŘEDENÁ MÍSTA KOJETÍNA
Beseda s pracovnicemi
Městské knihovny MěKS Kojetín
Pátek 18. 11. 2016
– čtvrtek 24. 11. 2016
VÁNOČNÍ OCHUTNÁVKA
Výstava výrobků našich uživatelů
v Městské knihovně MěKS Kojetín.
Každý den dle provozní doby
knihovny. Na Vánočním jarmarku,
který bude následovat (25. 11.)
si můžete všechny výrobky
zakoupit, včetně čerstvých
adventních věnců. Obdarujte své
blízké a vyzdobte si své domovy.

Pondělí 21. 11. 2016
– středa 23. 11. od 10.00 hodin
VÝROBA
ADVENTNÍCH VĚNEČKŮ
Prodej věnečků
bude na vánočním jarmarku
na Masarykově náměstí
dne 25. 11. 2016.
Cena věnečku 150 Kč.

Pátek 25. 11. 2016
od 10.00 – 19.00 hodin
ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMEČKU
Nadechněte se s námi příjemné
adventní atmosféry při rozsvěcení
vánočního stromečku
na Masarykově náměstí.

Čtvrtek 24. 11. 2016
od 9.00 hodin
MŠE SVATÁ
za Charitu Kojetín,
její pracovníky,
uživatele i dobrodince.

Můžete se těšit na tradičně
vánoční svícny, adventní věnce,
svíčky, hvězdy na dveře, andílky...
Setkáte se i s mnoha výrobky
pro radost i pro denní užívání
(pečený čaj) a další.

Zde pro vás připravujeme
Vánoční
jarmark výrobků

Potěšte své příbuzné
i známe
ručně vyráběnými dárečky
z „TVOŘIVÉ DÍLNY“
Domu sv. Josefa!

Pátek 18. 11. 2016 – čtvrtek 24. 11. 2016

V průběhu
měsíce listopadu proběhne
žehnání
KAPLE
PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA
A BOŽSKÉHO DĚTSTVÍ
která je nově vybudována
v Domě sv. Josefa.
Město Kojetín
finančně přispívá
na činnost Domu sv. Josefa.
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Církev Československá husitská
NÁBOŽENSKÁ OBEC KOJETÍN A TOVAČOV
Program setkání v listopadu 2016
„Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých; právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty,
kdo zesnuli v něm.“ 1. Tesalonickým 4,14
6. 11. 2016 (neděle)
vzpomínkové bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
6. 11. 2016 (neděle – Památka Bílé hory)
slavnostní bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
13. 11. 2016 (neděle)
vzpomínkové bohoslužby
od 8.15 v Polkovicích (obřadní síň Obecního úřadu)

13. 11. 2016 (neděle)
17. listopad - Den boje za svobodu
slavnostní bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
20. 11. 2016 (neděle – Den Bible a J. A. Komenský)
slavnostní bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
27. 11. 2016 (neděle – 1. adventní)
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

„Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná. Proto se nebudeme bát,
i kdyby se země propadla a hory se hroutily do moře...“ Žalm 46,2-3
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Srdečně zveme k návštěvě našich pravidelných setkávání:
Úterý: Duchovní péče o děti a mládež; výuka husitského náboženství a duchovní výchovy – na faře
a v Klubovně Modlitebny. Středa:
Klub dětí a mládeže „Dobrá zpráva“
v Klubovně Modlitebny (1. středa
v měsíci). Středa: Modlitby a zpěvy
z Taizé v Husově sboru (1. středa
v měsíci). Čtvrtek: Biblická hodina
s besedou na faře v kanceláři (poslední čtvrtek v měsíci - promítání). Neděle: Bohoslužby ve sboru
(1. neděle v měsíci - rodinné bohoslužby, po jejich skončení následuje tradiční „nedělní škola“ pro děti
a mládež).
Oznámení: Farní úřad CČSH
v Kojetíně (Husova 796, kancelář
v přízemí) je k dispozici členům
i veřejnosti od pondělí do středy
od 9 do 15 hodin. Jinak dle dohody. Volejte, laskavě, na tel. č. 777
706 511 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 webových stránkách:
http://ccshkojetin.cz/ a v aktuálním
čísle Kojetínského zpravodaje.

Jan Amos Komenský
Narození: pravděpodobně 28. března 1592, Nivnice. Úmrtí: 15. listopadu 1670, Amsterdam. Rodina: čtyři
sestry, třikrát ženat (Magdalena Vizovská /zem. 1622/, Marie Dorota
Cyrillová /zem. 1648/, Jana Gajusová), dva synové v prvním manželství, tři dcery a jeden syn v druhém.
Povolání: duchovní, biskup, teolog,
filosof, učitel.
Myslitel a spisovatel Jan Amos Komenský byl tvůrcem nového pohledu na pedagogiku a zabýval se
společenským uspořádáním.
Jan Amos Komenský se narodil
v roce 1592 asi v Nivnici. Od roku
1608 navštěvoval latinskou bratrskou školu v Přerově, odkud přešel
studovat protestantské univerzity v Německu. Zajímavostí je, že
právě tehdy si ke svému jménu
přidal „Amos“ jako odkaz k biblickému učení. Jeho rodina se hlásila
k církvi jednoty bratrské a on sám
se stal českobratrským duchovním.
Po studiích působil v Přerově jako
kněz i učitel.
Jeho životní osud ovlivnila jedna
z nejvýraznějších událostí sedmnáctého století - bitva na Bílé Hoře
a následná třicetiletá válka. Během
tohoto období zažily české země
rozsáhlou vlnu rekatolizace. V roce
1621 se musel Komenský jako příslušník protestantské církve i s rodinou skrývat, nejprve na východě
Čech, na konci dvacátých let pak
odešli do polského Lešna, které
bylo s přestávkami jeho domovem

až do roku 1656.
Možnost návratu do vlasti, k níž
se ve své práci nadále vztahoval,
zhatil Vestfálský mír. Místo toho tak
cestoval po Evropě a jako osobnost
si získal věhlas napříč státy, které
později aplikovali jeho poznatky
o modernizaci školství, na kterém
začal pracovat od prvních učitelských zkušenostech v Přerově. Během cest navštívil Anglii, Švédsko,
Uhry nebo Nizozemsko.
Právě Amsterdam se stal jeho dalším domovem po roce 1656, kdy
v Lešně došlo k požáru a on přišel
o značnou část své práce. ve své
osvětové činnosti pokračoval až do
své smrti v roce 1670. Pohřben je
v nizozemském Naardenu, nad
jeho památníkem však má záštitu
Česká republika.
Práce Jana Amose Komenského se
orientovala dvěma základními směry - jedním je filosofie společnosti
s teologií a druhým pedagogika.
Nejvýraznějším příspěvkem filosofické rozvahy o struktuře společnosti se stal Labyrint světa
a ráj srdce, který vydal v češtině
a poprvé v roce 1631. Satirická alegorie pracuje s několika základními
postavami - Poutník, který prochází
světem, který přirovnává k labyrintu
a seznamuje se s jeho jednotlivými
prvky, Všudybud, který slouží jako
průvodce, a Mámení, které určuje
správný výklad viděného. Přitom
jsou ale poutníkovi nasazeny brýle
a uzda, které zkreslují viděné. Na
konci zjišťuje, že jedinou správnou
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cestou je s boží láskou v srdci. Filosofii se dále věnoval třeba v Obecné poradě o nápravě věcí lidských
nebo Hlubině bezpečnosti (1633).
Za především teologický text je
považován Kšaft umírající matky
jednoty bratrské z roku 1650, který
reagoval na rozpad církve Jednoty
bratrské a její nejasnou budoucnosti. Jako dědice jejich myšlenek
neviděl Komenský duchovní, ale
český národ jako celek. Smutek
nad situací vyjádřil už v dvacátých
letech v díle Truchlivý. Jednota bratrská po rekatolizaci zažila výrazný
útlum, dnes už se k ní ovšem opět
hlásí řada lidí. Jiným příkladem du-

chovního díla jsou Přemyšlování
o dokonalosti křesťanské či Listové
do nebe, což je publikace fiktivních
dopisů chudých směřovaných Kristovi.
Na směřování pedagogiky mělo vliv
několik publikací. Velká didaktika
byla teorií vyučování, kterou vydal
v roce 1657 a měla ambici přetvořit
pedagogiku v standardizovaný vědní obor.Informatorium školy mateřské se zabývalo výchovou v předškolním věku. Nejslavnější je potom Orbis Pictus, kterou vydal roku
1658, česky nazvaná Svět v obrazech, která prezentuje jeho metodu
školy hrou, a tak jako učebnice la-

tiny disponuje množstvím ilustrací,
které mají výuce pomoci.
„Od světa se drž dál, ale ke mně se
přiviň, ve světě buď tělem, ve mně
však srdcem, když tak budeš činit,
jsi blažený a bude se ti dařit dobře.“
/z vyjádření Ježíše Krista v Labyrintu světa a ráji srdce/.
Přehled nejdůležitějších děl: Filosofické a teologické: Labyrint světa,
ráj srdce, Listové do nebe, Obecná porada o nápravě věcí lidských,
Kšaft umírající matky jednoty bratrské, Kancionál. Pedagogické: Orbis
Pictus, Velká didaktika.
https://www.aktualne.cz/wiki/
osobnosti/jan-amos-komensky/

Ze sportu - Kanoistika Kojetín
Úspěšná sezóna
veteránské posádky
dračích lodí
V roce 2016 je to již osmá sezóna kdy posádka veteránů reprezentuje střídavě Českou republiku
a Kanoistiku Kojetín na mistrovstvích Evropy a světa, a to v národních i klubových posádkách.
V letošním roce jsme absolvovali
mistrovství Evropy národů v Římě.
Soutěžili jsme v kategorii senior
C 60+. Podařilo se nám navázat na
úspěšné vystoupení předchozích
let a v konkurenci posádek Itálie,
Německa, Polska, Ruska a Maďarska jsme dokázali vybojovat dvakrát titul mistr Evropy a získali jsme
pět stříbrných medailí a společně
s nimi titul vicemistr Evropy.
Dá se konstatovat, že jsme za
těchto osm let úspěšně soupeřili
s posádkami z evropských zemí,
Kanady, USA, Austrálie. Z mistrovství Evropy jsme celkem přivezli
devět zlatých medailí a titulů mistři
Evropy, desetkrát jsme získali titul
vicemistrů Evropy a pětkrát jsme
získali bronzovou medaili.
Z mistrovství světa jsme přivezli
dvě zlaté medaile a titul mistr světa,
tři stříbrné medaile a titul vicemistr
světa a třikrát jsme získali bronzovou medaili. Tímto výčtem umístění
chci ukázat, že naše snažení bylo
korunováno úspěchem a dokázali jsme důstojně reprezentovat jak
Českou republiku, Kanoistiku Ko-

jetín, tak i město Kojetín. Pokud si
totiž najdete čas a podíváte se na
webové stránky IDBF, EDBF, tak ve
výsledcích klubových šampionátů
najdete v kategorii senior 50+ Kanoistiku Kojetín. Takového výsledku
a propagace našeho města zatím
v kolektivním sportu nedosáhl žádný jiný kojetínský sportovní tým.
I když se nám podařilo získat většinu sportovních titulů, přesto
chceme pokračovat ve sportování
i v příštích sezónách. Důvod je
prostý. Kdo miluje pohyb a soutěžení, ten, pokud není přinucen ze
zdravotních či jiných závažných důvodů, se rád vrací s pádlem v ruce
a těší se na jízdu na lodi společně
se svými kamarády, a přeje si, aby
těch příštích sezón bylo co nejvíce.
Závěrem bych rád vyzval zájemce o tento krásný kolektivní sport
k aktivnímu zapojení a rozšíření
řad členů dračích lodí Kanoistiky Kojetín. Můžete začít již zimní
přípravou, kterou realizujeme na
ZŠ Svatopluka Čecha od 2. listopadu 2016 vždy v pondělí a středu od
18 do 19 hodin.
Cvičení má kondiční
charakter
formou
cvičení
s vlastní vahou těla.
Tréninky na vodě
probíhají třikrát týdně a doba tréninků
se stanovuje před
zahájením sezony, v měsíci lednu
a únoru.

Kontaktní osoba: Pavel Válek
telefon: 604 703 503
e-mail: valinpavel@seznam.cz 		
trenér DL Pavel Válek
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Vzpomínky
Odešel jsem od vás, kteří jste mě rádi měli, aniž by rty mé, vám sbohem zašeptaly.
Dne 28. listopadu 2016 tomu budou dva smutné roky,
co nás náhle opustil milovaný syn, bratr a vnuk

pan Jiří Zakopal
Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi, mu prosím věnujte tichou vzpomínku.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou rodiče, sourozenci a ostatní příbuzenstvo.

Dne 9. listopadu 2016 to bude šest let, co zemřel náš bratr

pan Vladimír Charuza
a 4. února 2017 by se dožil 82 let.
Vzpomínají sestry Zdeňka a Růža s rodinami.

Dne 30. listopadu 2016 to bude 27 let, co zemřela maminka a babička

paní Růžena Večerková, rozená Charuzová
Vzpomíná dcera Zdeňka s rodinou.
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Vítání občánků
V sobotu 24. září 2016 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Jindřich Zapletal
Matěj Rebroš
Blahopřejeme! Tímto se velice omlouváme oběma chlapcům i rodičům
za špatně uveřejněné fotky v minulém čísle. Redakční rada KZ
Foto: J. Večeřová

Vzpomínky
Odešel jsi tiše, jako když hvězda padá, zůstala jen bolest, která neuvadá.
Dne 23. listopadu 2016 uplynou tři smutné roky od úmrtí
mého manžela, tatínka, dědečka a kamaráda

pana Viktora Spáčila
S láskou a bolestí v srdci vzpomíná manželka Hana, synové Erik a Viktor, vnoučata a celá rodina.
Odešla jsi, jak osud si to přál, ale v srdcích žiješ stále dál.
Dne 27. listopadu 2016 si připomeneme 1. smutné výročí úmrtí

paní Ludmily Krejčíříkové z Kovalovic
S láskou a úctou vzpomíná synovec Ladislav s rodinou
Dne 20. listopadu 2016 uplyne 3. smutné výročí úmrtí

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

Dne 7. listopadu 2016 vzpomeneme nedožitých 80. narozenin

pana Antonína Kavky
Kdo jste ho znali, věnujte, prosím, s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají manželka Marie a dcery Eliška a Iveta s rodinami.
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