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Rozsvítili jsme vánoční stromeček
Zaplněné Masarykovo náměstí bylo v pátek 25. listopadu 2016 již tradičně svědkem slavnostního rozsvícení
vánočního stromu. Stříbrný smrk, který využíváme na
tuto akci už řadu let a nemusíme tak přepravovat odněkud z dálky pořezané stromy, tentokrát viděl stovky
dětí i dospělých, kteří si přišli nejen připomenout začátek adventu, podívat se na výstavu betlémů, zahřát
se punčem, nebo si prostě jen tak popovídat s přáteli
a známými. Připomněli jsme si tak opravdový smysl tohoto času, kterým není shon, nerváky a utrácení peněz,
ale klid, naděje a láska. V nastávajícím adventním čase

to jistě bez shonu a hektických chvil nepůjde. Zastavme se ale občas, udělejme si chvilku na to, abychom se
potkali a popovídali si s těmi, na které mnohdy zapomínáme. Zamysleme se nad tím, co a jak činíme a kolik
dobrého svou prací a chováním děláme pro druhé. Uvědomme si, že na tomto světě nejsme na věky a važme si
každé chvilky na něm prožité...
Přeji vám, vážení spoluobčané, klidné, šťastné a láskou
naplněné období adventu i Vánoc!
Jiří Šírek, starosta města
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na své 45. schůzi konané dne 9. listopadu 2016
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- vzala na vědomí přerušení provozu Mateřské školy Kojetín ve dnech
23. 12. 2016 – 30. 12. 2016 a uzavření provozu Školní jídelny Kojetín,
v průběhu vánočních prázdnin,
tj. od 23. 12. 2016 do 30. 12. 2016,
- schválila poskytnutí peněžitých
darů občanům, kteří se v roce 2016
angažovali ve výborech ZM a komisích RM. Celková výše peněžitých
darů činí 66 740 Kč,
- vzala na vědomí zprávu o hospodaření Města Kojetína za 1 - 9/2016,
vč. informace o stavu pohledávek
k 30. 9. 2016,
- vzala na vědomí informaci o hospodaření zřízených příspěvkových
organizací za 1 - 9/2016,
- vzala na vědomí informaci
o vyhodnocení provozu koupaliště
v Kojetíně za rok 2016,
- schválila rozpočtové opatření
č. 16/2016, kterým se zapojují do
rozpočtu:
- nové příjmy ve výši 28,50 tis. Kč
- nové výdaje ve výši 28,50 tis. Kč,
- souhlasila s poskytnutím účelové
investiční dotace z rozpočtu roku
2016 ve výši 1 000 000 Kč žadateli
Kanoistika Kojetín, z. s. a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem a Kanoistikou Kojetín, z. s.,
- předloží návrh na poskytnutí účelové investiční dotace Kanoistice
Kojetín, z. s., včetně návrhu roz-

počtového opatření, ke schválení
zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 14. prosince 2016,
- schválila zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v objektu
polikliniky ve III. nadzemním podlaží budovy, prostory č. 19 a část čekárny, o celkové výměře cca 12,12
m2, za podmínek nájmu na dobu
neurčitou, nájemné ve výši 528 Kč/
m2/rok + zálohy na služby spojené
s nájmem,
- schválila výběr dodavatele na
sdružené dodávky elektřiny a uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN
mezi Městem Kojetínem a společností ENWOX ENERGY s. r. o. Ostrava na roky 2017 a 2018,
- vzala na vědomí závěrečnou
zprávu akce Kojetínské hody a Kojetínské hudební léto 2016, včetně
celkového finančního vyúčtování,
- souhlasila s uzavřením smlouvy
o pronájmu nebytových prostor, které má ve výpůjčce MěKS Kojetín:
místnost č. 1 v přízemí v budově
Husova o výměře 30 m2, příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže
Kojetín na zřízení skladu pro potřeby organizace, za cenu 1.000 Kč/
rok, na dobu neurčitou,
- souhlasila s uzavřením budoucí
darovací smlouvy mezi příspěvkovou organizací Městské kulturní
středisko Kojetín a panem Antoní-

nem Vrtělem, o bezúplatném daru
cca osmi hodinových artefaktů,
v hodnotě cca 50.000 Kč, do sbírkového fondu Městského muzea
MěKS Kojetín, které budou sloužit
k muzejním účelům,
- schválila uzavření Příkazní
smlouvy přípravy realizace investiční akce „Biocentrum Kojetín“,
jejímž předmětem je administrace
žádosti o dotaci a koordinace přípravy projektu. Smlouva je uzavírána mezi příkazcem Městem Kojetín
a příkazníkem GHC regio s. r. o.,
Olomouc, s nabídkovou cenou ve
výši 115 000 Kč bez DPH,
- schválila výběr dodavatele projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na realizaci projektu „Biocentrum Kojetín“, s uchazečem AQUA CENTRUM Břeclav
s. r. o., který byl doporučen komisí po posouzení a hodnocení
výše uvedené zakázky k uzavření
smlouvy o dílo – zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na projekt realizace
„Biocentrum Kojetín“,
- schválila uzavření smlouvy
o dílo v rámci přípravy realizace investiční akce „Biocentrum Kojetín“.
Smlouva je uzavírána mezi objednavatelem Městem Kojetín a zhotovitelem firmou AQUA CENTRUM
Břeclav s. r. o., za nabídkovou cenu
854.688 Kč bez DPH.
Jiří Šírek

Město Kojetín
tajemník městského úřadu
vyhlašuje

OZNÁMENÍ
O PROVOZU
MĚSTSKÉHO
ÚŘADU
KOJETÍN

Starosta města Kojetína
zve na

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
na pozice
Správce
informačních
technologií
Městského úřadu
Kojetín
a
Finanční referent,
pokladní
finančního odboru
Městského úřadu
Kojetín
Bližší informace na:
http://www.kojetin.cz/
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V pátek 23. 12. 2016
bude
Městský úřad Kojetín
pro veřejnost uzavřen.
V úterý 27. 12. 2016
a od 2. 1. do 10. 1. 2017
nebude v provozu
pokladna MěÚ.
tajemník MěÚ Kojetín

14. zasedání

Zastupitelstva
města
Kojetína
které se uskuteční
ve středu 14. prosince 2016
od 16.00 hodin
v sále Vzdělávacího
a informačního centra,
Masarykovo náměstí 8, Kojetín.
Jiří Šírek, starosta města
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Ve zkratce
Na prosincovém zasedání zastupitelstva města bude předložen ke
schválení návrh rozpočtu na rok
2017 – jeden z nejdůležitějších dokumentů, který bude určovat, jak
se bude město rozvíjet, jaké opravy proběhnou a kolik financí získají jeho příspěvkové organizace.
V návrhu je předložen jako přebytkový, předpokládané příjmy převyšují výdaje o cca šest milionů korun.
Tento rozpočet je provozní – zahrnuje nutné výdaje na chod města
a jeho organizací a základní opravy. Na základě výsledku hospodaření za rok 2016 bude na lednovém
zasedání zastupitelstva předložen
formou rozpočtového opatření
rozpočet zahrnující větší investice



a opravy, které bychom chtěli
v roce 2017 realizovat.
Na zasedání rady města v listopadu byl schválen dodavatel projektové dokumentace a administrátor projektu tzv. Biocentra Kojetín.
Jde o realizaci opatření, které na
louce u rybníka Na Hrázi vytvoří
přírodní podmínky blízké tomu, jak
v oblasti Kojetínska vypadala krajina před jejím ovlivněním člověkem.
Vzniknout by zde měly tůně, potok, pobřežní porosty, vlhká louka
a dřeviny ve stavu, jak už je dnes
na střední Moravě moc nevidíme.
Na tyto biotopy jsou vázáni živočichové a rostliny, v řadě případů
ohrožení, protože v dnešní krajině



nenacházejí vhodné podmínky pro
život. No a aby to nebylo jen uzavřené refugium, bude lokalita přístupná i jako výchovný prostor pro
žáky a studenty, stejně jako pro milovníky a obdivovatele přírody. Na
podobě lokality úzce spolupracujeme s Agenturou ochrany přírody
a krajiny ČR a věříme, že získáme
dotaci na její vytvoření.
 Přeji vám všem pokojné a šťastné

období Vánoc a závěru roku 2016
a těším se na setkávání na stránkách našeho zpravodaje i v roce
příštím. Rád bych, abyste si v něm
mohli číst jen samé dobré zprávy.
Jiří Šírek

Došlo do redakce
Není malého daru,
když jsou vás tisíce
– Mikulášská sbírka
startuje 5. prosince
Společnost pro ranou péči pořádá
již čtvrtý ročník Mikulášské sbírky
na území téměř celé České republiky, v Praze, Českých Budějovicích,
Brně, Ostravě, Olomouci a dalších
městech. V průměru 65 % finančních zdrojů získáváme ze strany
MPSV a jednotlivých krajů, proto
sbírka hraje velmi důležitou roli při
financování projektů a služeb rané
péče pro klienty organizace. Raná
péče je bezplatná sociální služba
poskytující odbornou pomoc a podporu rodinám, v nichž se narodilo
dítě těžce nemocné nebo s postižením. Určena je dětem od narození
do sedmi let. Rodiny v jejich nelehké situaci provázíme již 25 let.
Pondělí 5. prosince 2016 nebude
jen tak obyčejné. Děti budou očekávat příchod Mikuláše a těšit se,
co pěkného jim nadělí. Nadělovat
nebude jen Mikuláš, můžete se přidat vy všichni, když potkáte naše
dobrovolníky se speciálně označenou mikulášskou čepicí a kasičkou.
Každý dárce od nás dostane perníček napečený našimi ochotnými
dobrovolníky. Napekli je pro nás
jednotlivci, žáci, studenti i senioři
s penzionů a domovů. Je to úžasné
propojení seniorů, kteří mají velkou

část života za sebou, s pomocí dětem, které stojí na začátku. Pečou
i klientské rodiny: „Nejprve musíme udělat pro ranou péči, Lucinko,
a až potom na snězení,“ říká paní
Čechová, maminka tříleté holčičky
s dětskou mozkovou obrnou. I taková je Mikulášská sbírka. V tomto
roce si také můžete zakoupit zlatou
rybičku, ve které je ukryt vzkaz pro
potěšení duše i mysli. Všech 1 300
rybiček napekla Radmila Juříčková
z Olomouce.
Již nyní děkujeme všem, kdo se na
přípravě čtvrtého ročníku sbírky podíleli. Těšíme se, že díky vám získají
rodiny v nelehké životní situaci potřebnou pomoc, podporu, ale i vhodné pomůcky na rozvoj svých dětí.
Mikulášská sbírka však neprobíhá
pouze formou vybírání do kasiček
v ulicích měst. Firmy, instituce, restaurace, sportovní kluby, všichni
zájemci mají možnost umístit sbírkovou kasičku i v prostorách své firmy nebo pracoviště. Mohou ji využít
i v rámci vánočního večírku nebo
oslav nového roku. Sbírka trvá do
31. ledna 2017. Podrobnější informace rádi poskytnou zaměstnanci
všech středisek Společnosti pro ranou péči. Více informací na:
www.ranapece.cz
Přispět může však úplně kdokoli, a to:
• formou darovacích SMS: stačí odeslat jednorázovou darovací
SMS ve tvaru DMS DOMOVJEDOMA na číslo 87777. Přispívat

lze také pravidelně každý měsíc po
dobu jednoho roku. Stačí odeslat
SMS ve tvaru DMS ROK DOMOVJEDOMA na telefonní číslo 87777
a každý měsíc bude dárci automaticky odečtena částka 30 Kč. Více
na www.darcovskasms.cz;
• nebo zadáním platby na sbírkový účet Společnosti pro ranou péči
č. 244900080/0300.
Společnost pro ranou péči, z. s.
e-mail: centrum@ranapece.cz
tel.: 224 826 858
Klimentská 2, 110 00 Praha 1
www.ranapece.cz
IČ: 67363610
předsedkyně Pavla Matyášová
e-mail: predsedkyne@ranapece.cz
tel. 774 734 035
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Advent - doba očekávání
Nedělí 27. listopadu 2016 jsme
vstoupili do adventu (z lat. adventus
– příchod), začal nový liturgický rok.
Advent je jednou z nejkrásnějších
a duchovně nejsilnějších liturgických dob. Je dobou přípravy na
příchod Páně, který už nastal a je
přípravou na Kristův příchod, který
teprve nastane. Advent je obdobím
čtyř týdnů před vánočními svátky.
Toto období duchovních příprav na
Vánoce bylo dříve dobou postní,
v níž platily zásady střídmosti v pití
a jídle, zákaz tance, hudby a zpěvu.
Byl to čas intenzívního zbožného
rozjímání.
Adventní doba je dobou zklidnění
a dává příležitost k tomu, abychom
se v tom shonu všedních dnů dovedli zastavit, zamyslet se a snažit
se pochopit velké poselství Vánoc,
které spočívá v tom, že na svět přišla Láska. K tomuto duchovnímu
zamyšlení a povznesení nám velmi
pomáhá hudba, která proniká do
těch nejhlubších zákoutí naší duše
a pomáhá je otevírat k chápání tohoto velkého poselství. Působení
hudby bývá často umocňováno krásou chrámového prostoru. V hudbě, hlavně v duchovní hudbě, nalézáme to, co často zaniká v hluku
všedního dne, klid vyrovnané mysli.
V české hudební tvorbě nacházíme
velký počet kvalitních adventních

písní, které se zpívají hlavně při jitřních mariánských mších, zvaných
“roráty“.
Liturgickou barvou adventu je barva fialová. Tradičním symbolem adventu je od 19. století adventní věnec se čtyřmi svíčkami. Tradičně se
uvádí tři svíce fialové (resp. modré)
a jedna růžová. Růžová svíce se
zapaluje na třetí neděli adventní.
Přesto, že advent býval dobou postní, konaly se o adventu četné lidové
obřady a zvyky, z nichž mnohé přetrvaly do dnešních dnů. Z 19. století
jsou známé tzv. „obchůzky“, zbytky
her a obřadů, které se např. provozovaly o svátku sv. Barbory (4. prosince). Stále přetrvává tzv. řezání
„barborky“, větviček zlatého deště
a ovocných stromů (třešeň,
jabloň…), které při pokojové teplotě ve váze s vodou do Vánoc rozkvetou. Přinášejí do domu štěstí
a svobodným dívkám do roka ženicha.
Oblíbeným je také svátek sv. Mikuláše (6. prosinec). V předvečer
tohoto svátku hodné děti dostávají
nadílku (sladkosti, ovoce). Ty nehodné, neposedné, to mají horší.
Už téměř zapomenuty jsou lidové zvyky na svátek sv. Lucie (13.
prosinec). Zvyky, vážící se k tomuto svátku, bývaly záležitostí žen
a dívek, a to v souvislosti s předením

lnu. Na tento svátek platil přísný zákaz předení. Svátek sv. Lucie nám
připomíná pořekadlo: „Lucie noci
upije“, které znamenalo, že od tohoto dne, by se měl začít zimní den
prodlužovat a noc zkracovat. Není
to pravda, protože to se děje až
o zimním slunovratu. Rozdíl mezi
zmíněným pořekadlem a skutečností vyplývá z rozdílu mezi starším
juliánským kalendářem a skutečným slunečním časem.
Doba adventní končí na Štědrý
den, západem slunce.
řez

Pozvánky, oznámení
Městské kulturní středisko Kojetín, p. o.
přijme do pracovního poměru na dobu určitou
(zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)

INFORMAČNÍHO PRACOVNÍKA

na „informace“ v budově Vzdělávacího
a informačního centra, Masarykovo nám. 8, Kojetín
Požadavky:
- ukončené středoškolské vzdělání,
- pokročilá znalost práce na PC (MS Word, MS Excel,
MS Outlook, Power Point, Photoshop, internet aj.),
- aktivní znalost angličtiny nebo němčiny podmínkou,
- dobrá znalost místopisu a historie Kojetína a okolí,
- řidičský průkaz skupiny „B“,
- příjemné vystupování a komunikace s klienty,
- flexibilita, samostatnost, spolehlivost, odpovědnost...
Žádosti a přiložený životopis zašlete na:
MěKS Kojetín, nám. Republiky 1033, 752 01 Kojetín
- k rukám ředitelky Hany Svačinové
do 16. prosince 2016. Nástup možný od ledna 2017.
Bližší informace na: 581 76 20 46, 774 001 405
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Anketa
V prosincové anketě jsme se zaměřili na fenomén internetu. Položili jsme tyto otázky:
1. Používáte internet? Pokud ano, k čemu internet využíváte?
2. V čem vidíte pozitiva internetu?
3. V čem vidíte negativa internetu?
4. Co vnímáte jako největší hrozbu na internetu?

Alena Šmídová

1. Ano, používám. Na veškeré
zprávy,
e-mail,
kromě
Facebooku, ten nepoužívám.
2. Mám kdykoliv
a okamžitě informace na dosah.
3. Negativa vidím v tom smyslu, že
tam spousta lidí dává svoje soukromí.
4. Kdokoliv si může zjistit různé
osobní informace.

Šárka Netušilová

1. Používám internet. Na e-maily, Facebook, nakupování, informace, prakticky
na cokoliv.
2. Rychlá dostupnost vědomostí
a kontaktů.
3. Narušení soukromí především
u dětí, které si nedávají pozor na to,
co dávají na internet.
4. To samé co ta negativa, konkrétněji zneužití osobnosti.

Jakub Smolík

1. Ano. Vyhledávání, když něco
potřebuji vědět
a pro zábavu.
2. Rychlost, například je rychlejší si přeložit nějaká cizí slova na
internetu, než je
hledat ve slovníku nebo v učebnici.
3. Únik osobních informací.
4. Kyberšikana.
Martin Vymětal
1. Používám. Na sociální sítě, na
sledování videí a tak různě.
2. V dnešní době je internet prostě
potřeba.
3. Asi to kazí mládež.
4. Třeba ti můžou vybrat bankovní
účet přes internet.
Kondrachuk Olha
1. Ano, používám. Tak na všechno možný, na filmy, když potřebuji
něco najít, sociální sítě a tak...
2. Všechno je dostupnější a rychlejší.
3. Trávíme tam hodně času.
4. Přes internet člověk člověka nevidí a může si hrát na někoho jiného.

Aneta Kotásková
1. Ano. Internet
používám na sociální sítě a na
školu.
2. V domluvě.
Například když
zapomenu
domácí úkol, tak mi
ho spolužák připomene.
3. Internet má velký vliv a může na
něm vzniknout závislost, především
u mládeže.
4. Obtěžování nezletilých. Obecně si hodně lidí příliš brzo zakládá
sociální sítě a nejsou dostatečně
rozumní na to, aby uvážili, co tam
dávají a nedávají.
Jindřich Šmíd
1. Ano. Na všeobecnou informovanost a dále pak zpravodajství, které se nedočtu z oficiálního sdělení
(např. Česká televize, atd...)
2. Dozvím se vše potřebné.
3. Vezme mi to dost času.
4. Může být zneužit některými lidmi, kteří to nemyslí se společností
dobře.
Ptali se F. Indrák a M. Horňák,
sexta GKJ

Stolní kalendář Mikroregionu Střední Haná na rok 2017
Kalendář Mikroregionu Střední Haná na rok 2017 v prodeji za 30 Kč

na informacích Vzdělávacího a infromačního centra, Masarykovo náměstí 8, Kojetín
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Kroměřížská dráha, z. s. informuje
Svezte se s námi
„Hurvínkem“ za vůní
Vánoc do Tovačova
V samém závěru 10. sezóny provozu zvláštních osobních vlaků na
trati Kojetín – Tovačov si vás členové zapsaného spolku Kroměřížská
dráha dovolují pozvat k vychutnání
„třešničky na špičce slavnostního
dortu“, kterým budou letošní poslední zvláštní vlaky, vypravené do
Tovačova tentokrát za vůní Vánoc.
Vůně Vánoc je totiž letošní motto
tematických adventních prohlídek
tovačovského zámku, které v rámci
akce Vánoce na zámku každoročně o jednom z adventních víkendů
pořádá o. p. s. Tovačovský zámek.
Při těchto speciálních prohlídkách
bývá zámek nevšedně vyzdoben,

Výbor honebního společenstva
Morava Kojetín
oznamuje členům

konání
valné hromady
Valná hromada se koná
10. února 2017 v 16 hodin
v Restauraci Na Hrázi u Tondy.
Občerstvení zajištěno.
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anebo jako v letošním roce i řádně
provoněn vůní koření a purpury tak,
aby umocnil romantickou atmosféru
adventu, nebo chcete-li blížících se
Vánoc. Součástí akce bývá každoročně také historický jarmark a další doprovodný program, konaný na
nádvoří tovačovského zámku.
Naším zvláštním vlakem, který
bude mezi Kroměříží, Kojetínem
a Tovačovem jezdit v sobotu
10. prosince 2016, se ale můžete
svézt nejen na nejkrásnější prohlídku zámku v tomto roce. Dalším cílem může být též prodejní
a prezentační výstava Střední školy řezbářské, která se ve stejný den
koná v areálu školy v těsné blízkosti
tovačovského vlakového nádraží. Za
rozumný peníz si na ní budete moci
zakoupit nepřeberné množství výrobků ze dřeva, z nichž je téměř každý

kus unikátem, jaký nemůže mít doma
nikdo jiný. A samozřejmě pokud se
ani na výstavě voňavého dřeva nenabažíte dostatečně, opět můžete na
tovačovském nádraží usednout na
dřevěné lavice červeného motoráčku
„Hurvínek“ M131.1454 z roku 1955,
kterým se můžete vrátit do Kojetína,
nebo třeba i do Kroměříže k dalšímu pokračování adventního toulání.
Fantazii se meze nekladou a o adventu to platí obzvlášť!
Jízdní řád zvláštních vlaků připojujeme, jízdné bude v zažité výši
30 Kč mezi Kojetínem a Tovačovem pro dospělého cestujícího, dítě
nad šest let zaplatí o 10 Kč méně.
Obousměrná (zpáteční) jízdenka
bude dospělého stát 50 Kč a dítě
od 6 do 15 let rovných 30 Kč. Mladší děti jezdí samozřejmě zdarma,
z kapacitních důvodů ale tentokrát
nebudeme schopni přepravovat neskládací kočárky.
Věříme však, že vás tento drobný
nedostatek od svezení vláčkem neodradí a že se 10. prosince 2016
v kroměřížském „Hurvínkovi“ sejdeme v hojném počtu.
Členové Kroměřížské dráhy vám
VELMI děkují za vaši přízeň v celém letošním roce a i kdyby náhodou ne při posledních letošních
jízdách, těšíme se s vámi na svezenou při našich dalších akcích
v příštím roce!
R. Kolmačka

OZNÁMENÍ
Od 2. ledna 2017 bude ordinovat na dětském oddělení na poliklinice
v Kojetíně nová lékařka MUDr. Jana Mathonová.
Ordinační hodiny v lednu 2017 zůstávají stejné.
Děti do 15 let musí mít doprovod dospělé osoby
a kartičku zdravotní pojišťovny.
Telefonní číslo do ordinace na pevnou linku zůstává stejné:
581 761 785.
Děkujeme paní doktorce Procházkové
za její dlouholetou péči o naše děti.

12/16

Kojetínský zpravodaj

Mateřská škola Kojetín
Listopad v MŠ Kojetín
Podzim je kouzelné období plné barev a vůní, ale také stmívání a sychravého počasí. A tak jsme se snažili
si ty podzimní dny v MŠ zpříjemnit.
Objevil se tu třeba skřítek „Podzimníček“ se svými kamarády. Chvíli
vždy trvá, než první dítě přinese
z domu svůj výrobek. Ale pak se
už výtvory jen hrnou a zapojují se
téměř všechny děti se svými rodiči.
A tak vznikla přehlídka nápaditých
a velmi zdařilých výrobků, které
zdobily prostory obou mateřských
škol.
Začátkem listopadu nás ve třídě
„Sluníček“, „Pastelek“ a „Rybiček“
navštívila Iva Kusáková z Městské
knihovny MěKS Kojetín, aby nás
seznámila s knihami, které si můžeme v knihovně půjčit. Povídali jsme
si o tom, že už je podzim a my musíme jíst vitamíny a dobře se oblékat, abychom nebyli nemocní. Četla
nám také ukázky z různých knížek,
které si přinesla s sebou, a které
jsme si mohli na závěr prohlédnout.
Děkujeme za pěkné vyprávění a těšíme se na další setkání.
Opět jsme v obou mateřských školách s nadšením přivítali „Kašpárka“ s maňáskovou pohádkou, kterou si pro děti připravily učitelky.

V úterý 2. listopadu 2016 navštívilo
obě MŠ Divadlo dětského diváka
z Přerova s loutkovou pohádkou
„Kykyryký“. Bylo to spojení tří pohádek „Kohoutek a barvičky“, „Jak
měla liška chaloupku z ledu“, „Kohoutek a slepička“. Pohádky byly
veselé, proložené písničkami, kouzlem, ale i přímým kontaktem s dětmi.
Od září do konce listopadu absolvovaly nejstarší děti deset lekcí
předplaveckého výcviku v plaveckém areálu Města Přerova. Pod vedením odborně připravených plavčíků měly děti možnost po celou
dobu získávat základní plavecké
dovednosti. Jejich snaha a radost
z vody byla odměněna „mokrým vysvědčením“.
Pomalu již ale přebírá vládu „paní
Zima“ a s ní začíná předvánoční
čas. Doba adventní s sebou nese
řadu svátků a obyčejů. Každoročně
přivítáme Mikuláše se svým doprovodem a děti se již nemohou dočkat
mikulášské nadílky. Také pozveme
své nejbližší na vánoční besídky
a s krátkým vystoupením půjdeme
potěšit také seniory a zaměstnance
MěÚ Kojetín nebo zaměstnance do
školní jídelny.
Rok 2016 se pomalu chýlí ke konci
a tak vám všem čtenářům Kojetínského zpravodaje přejeme, aby ad-

Divadlo dětského diváka z Přerova

Beseda s knihovnicí

vent byl provoněný punčem, setkáváním s přáteli a příchod Vánoc byl
ve znamení pohody v kruhu svých
nejbližších.
vedení MŠ

Podzimníčci

Dlabání dýní - Pastelky

Dlabání dýní - Sluníčka

Návštěva keramiky
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
Páťákům,
těm je v Praze hej!
„Prahu z učebnice nepoznáš”
‒ o tom ví své obvykle žáci vyšších ročníků základní školy. Nezřídka právě oni míří v rámci školních
výletů do hlavního města navštívit
ta nejznámější historická místa.
Proč by si totéž nevyzkoušely děti
z nižších tříd, navíc ve chvíli, kdy jim
k lepším znalostem o naší metropoli chybí právě ona „praktická zkušenost“? A tak se učebnicová hesla a názvy staly realitou i pro žáky
pátých tříd naší školy. V předvečer
státního svátku, 25. října 2016,
v hojném počtu a s vydatným doprovodem pedagogů brázdily děti
s obrovským nadšením a s tradičně silným zastoupením cizinců nejznámější pražské lokality. Pražský
hrad, Chrám sv. Víta, Staré zámecké schody, Karlův most, Staroměstský orloj i místo nejfrekventovanější
‒ „na Václaváku nahoře pod ocasem” dostaly konečně skutečnou
podobu. A jaké dojmy si děti odvezly?
„Šli jsme na metro jménem Muzeum. Bylo hodně zábavné, protože

Projekt EDISON
podruhé
Milé setkání, nenahraditelná zkušenost i vytržení z běhu všedních dnů.
Takový byl i letos „Týden s Edisony”. Sympatická skupinka studentů
z Albánie, Íránu, Jordánska a Turecka zpestřila v druhé půli října žákům i pedagogům naší školy výuku
a stejně jako loňští účastnící projektu Edison vyvolala velký zájem
o historii, kulturu a tradice zastoupených zemí. Jak zhodnotili zahraniční návštěvu samotní žáci?
„Líbilo se mi, jak se krásně předsta-

to hodně cukalo a párkrát jsem málem spadl.”
„Na Karlově mostě byli různí malíři a muzikanti. (...) Chrám svatého
Víta byl velký a v něm bylo mnoho
lidí, skoro vůbec tam nebyla slyšet
čeština.”
„První, co jsme navštívili, byl Pražský hrad, šli jsme tajným vchodem
Jelením příkopem… Chrám svatého Víta byl úžasný, velmi vysoký
a taky široký… Navštívili jsme i Zlatou uličku, ty mrňavé domečky.”
„Máme fotku pod koněm, na kterém sedí sv. Václav… Metro bylo
na nádraží v cuku letu… Katedrála
sv. Víta byla už zvenku nádherná!
Věžičky, výška, no prostě nádhera!“
„Na Praze se mi líbilo vše, ale nejvíc
se mi líbil Karlův most a orloj. Celý

výlet bych si klidně zopakoval.”
„Výlet jsem si hodně užil a chtěl
bych se do Prahy se školou ještě
podívat.“
Za
nezapomenutelné
zážitky
a skvělou organizaci děkujeme pedagogickému vedení obou pátých
tříd naší školy.

vili ‒ jak se jmenují, kolik je jim let,
jaký mají koníček a v jakém státě
a městě bydlí. Krásně jsme si procvičili angličtinu.“
„Studenti byli moc milí, ochotní.
Bylo dobré, že nám ukázali jinou
kulturu. Ukázali nám, že když je někdo jiného náboženského vyznání,
nemusí to být zlý člověk.”
„Viděla jsem fotky moře, pláží, ale
taky chrámů a dalších věcí. Vím už
o zemích, o kterých jsem vůbec nevěděla.“
„Nejvíc se mi líbilo, jak představovali jídla své země, hned jsem na
ně měl chuť.“
„Dozvěděla jsem se, že mezi Asií

a Evropou je krásný barevný přes
noc svítící most.“
„Tomu týdnu, strávenému s cizinci
bych vytkla, že tu nezůstali déle.“
Žáci naší školy jednoznačně projevili pokrok v komunikaci v cizím
jazyce. Jazyková bariéra padla,
převládla touha promluvit si se zástupcem odlišné kultury či pouze
s usměvavým a vstřícným mladým člověkem. Při prezentacích
jednotlivých hostů děti neváhaly
klást dotazy a zahraniční studenty vyhledávaly i mezi vyučovacími
hodinami. Bezprostřednost, která
tento rok zahraniční návštěvu provázela, považuji za nejlepší signál
vzájemného porozumění. Poděkování za plynulý průběh týdne patří především garantům projektu,
Beatě Schusterové a vyučujícím
angličtiny, rodinám, které zahraničním studentům poskytly ubytování
a v neposlední řadě žákům devátých tříd, zajišťujícím nezbytný základní servis.

Žáci pátých tříd, M. Matějková

Žáci školy, Markéta Matějková
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Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
Návštěva
Romského muzea
V úterý 25. října 2016 jsme vyjeli
s žáky osmé a deváté třídy z Kojetína směr Brno. Cílem naší cesty
byla prohlídka Romského muzea.
V muzeu se žáci seznámili s historií
romské kultury, od příchodu Romů

Exkurze Dlouhé stráně
Dne 31. října 2016 jsme s žáky
druhého stupně absolvovali exkurzi přečerpávací vodní elektrárny
Dlouhé stráně. Na tuto exkurzi jsme
se všichni velmi těšili, neboť jsme
toto vodní dílo ještě nikdy nenavštívili. Dlouhé stráně nás nezklamaly.
V Koutech nad Desnou nás očekával průvodce, jenž nás pak po dvě
a půl hodiny provázel objekty elektrárny. Nejprve nám v informačním
centru promítl film o vzniku PVE

AIDS si nevybírá,
vyber si ty!
Dne 2. listopadu 2016 proběhla
Zdravotně preventivní beseda pro
žáky naší školy.
Tato interaktivní beseda se zdravotně preventivním obsahem v oblasti
prevence HIV/AIDS jim poskytla
základní informace, jak snížit nebezpečí infekce a omezit rizikové
sexuální chování.
Ačkoliv to není ze statistik na první
pohled zřejmé, ale z pohledu HIV/
AIDS je nejohroženější skupinou
mládež. Z oficiálních dat například
vyplývá, že mladí lidé podceňují riziko a pokud se nakazí v mladém věku, vinou nedostatečné informovanosti zjistí svůj stav až po
několika letech. Rizikovost jednání
mladých lidí je dána zejména podceněním rizika možnosti infekce,
falešnou představou možností léčby, podceněním důsledků onemocnění, nezodpovědným přístupem
k životu.
Hlavním cílem tohoto výukového
programu bylo omezit nárůst infekce HIV a poskytnout žákům ucelenou informaci o riziku HIV/AIDS,
způsobech přenosu a možnostech
maximálního snížení rizika nákazy, vysvětlit zásady bezpečnějšího

do Evropy až po současnost. Vedle
stálé expozice žáky nejvíc zaujala výstava romských šperků, které
jsou nedílnou součástí romské kultury. S prohlídkou muzea byli žáci
spokojeni a poté, co si prošli historické centrum Brna, následovala
zpáteční cesta domů.
Marcel Hrabal
Dlouhé stráně a následně nám odpověděl na všechny naše zvídavé
otázky. Následovala vlastní prohlídka. Zhlédli jsme vnitřní ústrojí, zejména dvě reverzní turbíny.
Poté jsme viděli dolní nádrž. Pak
jsme vyjeli k horní nádrži Dlouhých
strání. Tato část prohlídky se nám,
a zejména dětem, líbila nejvíce,
jelikož ve výšce 1350 m. n. m.
již byl sníh. Nádrž jsme si obešli
a děti se celou cestu koulovaly. Následovalo rozloučení s průvodcem
a cesta domů. Exkurze se všem

velmi líbila a do Dlouhých strání se
jistě ještě někdy vrátíme.
Pavel Navrátil

sexu, seznámit s postupy testování
HIV, vzbudit zájem o odpovědný přístup k životu a následné omezení rizikového sexuálního chování. Dále
seznámit žáky s možnostmi získání
dalších informací a vyhledání pomoci v případě potřeby. Upozornit
na ostatní sexuálně přenosné infekce, zejména na ty, které se snadno přenášejí praktikami z hlediska
HIV považovanými za „bezpečné“.
Upozornit na nebezpečí rizikového
chování na diskotékách, v klubech
a dalších zařízeních nejen ze zdravotního hlediska, ale i z hlediska
obecně bezpečnostního. Podpořit
rozvoj zdravého životního stylu.
Největší důraz během besedy byl
dán na neformální metody vzdělávání, zejména formou diskuse.
Během krátkého úvodu byli žáci
seznámeni s obsahem besedy a
pak byl dán prostor k diskusi. Lektor kladl otázky typu: Kdo si myslí,
že se ho to netýká? Potkali jste už
někdy někoho HIV pozitivního? Jak
se to pozná? Lze HIV infekci vyléčit? Kam se můžete obrátit, když se
potřebujete na něco zeptat? Kam
se můžete obrátit, když potřebujete
test na HIV?
Během diskuse byly do odpovědí
lektorem vloženy základní informace, které bylo potřeba žákům předat.

Beseda byla pro žáky atraktivní
díky využití reálných příběhů, které
se opravdu staly. Lektor využíval
osobních poznatků, které získal při
preventivní práci v terénu, zejména
na diskotékách a klubech navštěvovaných mládeží.
Žáci obdrželi kontakty, které mohou
v budoucnu v případě potřeby použít. Dotazníky na zpětnou vazbu
potvrdily, že program byl pro žáky
zajímavý a přínosný pro život.
Dagmar Luxová
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Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
Vaření - kuskus
na sladko
Naše základní škola je zapojena do
projektu Objevujeme Evropu a svět.
Žáci druhého stupně objevují oblast
Blízkého východu, a to především
Sýrii, Saudskou Arábii a Spojené
Arabské Emiráty. V rámci předmětu
pracovní činnosti – vaření si žákyně
6. a 7. třídy zkusily uvařit tradiční
arabské jídlo a to kuskus.
V rámci vaření jsme se dozvěděli,
že kuskus je jemnozrnná těstovina
ve tvaru drobných kuliček, která se
vyrábí ze semoliny, což je druh tvrdé bílé pšenice. Dále jsme zjistili, že
slovo kuskus někdy také Couscous
pochází z arabštiny. Jinak kuskus
pochází ze severní části Afriky
a z Blízkého východu, zejména
z arabských zemí, odkud se postupně rozšířil do celého světa. Zajímavostí je, že například do Izraele
se kuskus dostal až s přistěhováním arabských Židů, kde se poté
stal součástí národních jídel.

Recept:
Ingredience: 2 malé hrnky kuskusu,
4 stejné hrnky mléka, 2 lžíce cukru
nebo medu, 1 kelímek (asi 180 g)
zakysané smetany, mletá skořice
a ovoce podle chuti a sezony – banán, hruška, jablko, kiwi a mango.
Postup: Kuskus a mléko dejte do
hrnce a přiveďte k varu. Když je
všechno mléko vsáknuté do této
těstoviny, je ta už tak akorát uvařená na skus. Hned do ní vmíchejte
trochu cukru, smetanu, podle chuti
mletou skořici i nakrájené ovoce.
Zkuste, moc nám to moc chutnalo.
Lenka Skaličková

Zveme vás na
vánoční odpoledne
na ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha
dne 13. prosince 2016
ve 14.30 hodin v tělocvičně.
Přijďte se podívat na prezentaci
projektu Objevujeme Evropu
a svět
a zazpívat si vánoční koledy.
Žáci a zaměstnanci školy

Gymnázium Kojetín
Pomáháme dětem
a rodinám, které si svůj
osud nevybraly
Už několik let se snažíme spoluprací se společností „Život dětem“
pomáhat dětem s těžkým zdravotním postižením. Vrozené vady se
mnohdy projevují až delší dobu po
narození, pro mnohé neexistuje

Rozhovor
s Danielem Chytilem

studentem 2. ročníku Gymnázia
Kojetín a nadějným fotbalistou
FC Slovácko
Od kolikati let hraješ fotbal a co
tě k němu přivedlo?
Fotbal hraju od čtyř let a přivedl mě
k němu můj táta, který nejdřív chtěl,
abych hrál hokej, protože on sám
hokej hraje, ovšem to mě nebavilo,
proto mě dovedl k fotbalu.
V jaké pozici hraješ?
Hraju v pozici střední záložník, což
znamená, že hraju převážně uprostřed fotbalového hřiště a plním
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žádná léčba, jen náročné rehabilitace. Společnost hradí rodinám dětí
pomůcky a zdravotní pobyty, které
jim jejich život aspoň trochu ulehčí.
V podzimních „srdíčkových dnech“
jsme ve škole, úřadech, firmách
a od dárců v ulicích Kojetína vybrali
přes 11.000 Kč.
Na začátku prosince (v týdnu od
5. - 9. 12.) vyjdou studenti gymnázia
do ulic podruhé, bude probíhat ce-

lorepubliková vánoční sbírka. Celkem bychom měli nabídnout v Kojetíně 400 ks drobných dárkových
předmětů – přívěsků, náramků,
balíčků kávy, CD vánočních koled,
žetonů. Děkujeme všem, kteří našim studentům do kasiček drobnou
částkou přispějí, i když doma mají
už celou kolekci magnetek, přívěšků či žetonů.
M.D.

útočné i obranné povinnosti.
Máš nějaký vzor, který tě inspiruje?
Kterému fotbalovému týmu fandíš?
Nemám žádný vzor, ale spoustu
inspirace pobírám od mých oblíbených hráčů, jako je například
Tomáš Rosický. Jsem fanouškem
týmu Manchester United.
Kolikrát týdně máš trénink
a v jaké době?
Trénink máme šestkrát za týden odpoledne a z toho v pondělí dvakrát
- ráno i odpoledne.
Jak se ti daří skloubit časově
školu a fotbal?
Je to velmi namáhavé, ale snažím
se to zvládat.

Plánuješ se fotbalu v budoucnu ještě věnovat, a jaké úrovně
chceš dosáhnout?
Ano, plánuji a chci dosáhnout co
nejvyšší úrovně, chci dojít co nejdál.
Co pro tebe fotbal znamená?
Fotbal se za ta léta stal součástí
mého života.
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Gymnázium Kojetín
Rozhovor
s Markétou Nevrlou

třídní učitelkou primy osmiletého
gymnázia
Co říkáte na váš první rok jako
třídní učitelka?
Je to velká změna, spousta starostí
navíc. Na druhou stranu je pěkné
k někomu patřit a být takovou školní
maminkou.
Jak se vám učí u primánů?
Učí se mi u nich moc dobře, je to
aktivní, šikovná a chytrá třída.
Co říkáte na učení matematiky?
Jelikož matematiku učím prvním rokem, je to docela náročné. Příprava
mi zabírá spoustu času, ale učení
matematiky mě baví a třídy, které

Slavíkem je Anička
Hrušáková z Gymnázia
Kojetín
Každý rok se na podzim koná pěvecká soutěž Slavíci z Přerova.
Letos se z našeho gymnázia zúčastnila dne 10. listopadu 2016
pěveckého klání žákyně sekundy
Anička Hrušáková. Zpívalo se před
tříčlennou odbornou porotou bez

učím, jsou docela šikovné. Moje
úsilí mi tedy vynahradí.
Jak jste spokojena se svou třídou?
Myslím si, že je to príma prima.
V každé třídě se najde nějaké zlobidlo, ale třída jako celek je fajn.
Jsem s nimi spokojená.
Jsou hodní nebo z větší části
máte zlobidla?
Většina z nich je hodná, zlobidla se
najdou, ale ne vždy zlobí.
Jak jste ohodnotila čtvrtletní
spolupráci s primány na třídních
schůzkách?
Že se mi s nimi pracuje dobře, že je
to pracovitá, aktivní a snaživá třída
a v chování se mnohem zlepšili.
Pomohl vám k seznámení adap-

tační kurz?
Adaptační kurz mi pomohl velmi.
Díky němu jsem si konečně zapamatovala všechna jména a hlavně
jsem všechny poznala i jinak, než
jak je znám ve škole. Teď vím, jak
mám ke komu přistupovat, abych
někomu třeba neublížila nebo koho
mám držet zkrátka.
Byla jste s adaptačním kurzem
spokojená?
S kurzem jsem byla nad míru spokojená, ale měl by být delší. Je to
velmi krátká doba na to, aby se
všichni navzájem poznali.
Za rozhovor děkují
studenky druhého ročníku
K. Cetkovská, A. Kebísková
a P. Zdráhalová

účasti veřejnosti a bez hudebního doprovodu, čímž se podmínky
pro jednotlivé soutěžící sjednocují
a nikdo není zvýhodněn. Obrovské poděkování patří Aničce za to,
že v nebývalé konkurenci 36 zpěváků získala v kategorii 2A žáků
II. stupně ZŠ a prvních dvou ročníků osmiletého gymnázia nádherné
1. místo. K tomu Aničce touto cestou gratulujeme a přejeme hodně
dalších úspěchů.
M. Matějček

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
21. ledna 2017
10:00 – 12:00 hodin
2. lekce
2. února 2017
15:00 – 17:00 hodin
3. lekce
23. února 2017
15:00 – 17:00 hodin
4. lekce
23. března 2017
15:00 – 17:00 hodin
5. lekce
30. března 2017
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 učebnách GKJ.
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Základní umělecká škola Kojetín
Konec roku se neúprosně blíží
a zde je naše pozvánka na adventní
a předvánoční akce Základní umělecké školy. Předvánoční aktivity
žáků a učitelů zušky se symbolicky
rozjely vystoupením při slavnostním Rozsvícení vánočního stromu
na Masarykově náměstí. Letošní
společný program připravili učitelé
K. Uhlířová-Kamarádová se žáky
pěveckého oddělení a L. Žabenský
s Malým dechovým orchestrem.
Z dalších akcí:
● 5. prosince 2016 by měli naši žáci
obohatit svým vystoupením předvánoční akci Centra sociálních služeb
v Sokolovně.
● 6. prosince 2016 v 18.00 hodin
se v sále Sokolovny uskuteční Vánoční koncert učitelů a hostů. Jako
hosta letos přivítáme Smíšený pěvecký sbor Konzervatoře v Kro-

měříži, který pracuje pod vedením
sbormistryně Lenky Poláškové.
● 8. prosince 2016 - Vánoční besídka učitele Leszczynského.
● 9. prosince 2016 - Vánoční besídka učitelů Z. Vlka a A. Jeklové.
● 10. prosince 2016 - Vánoční koncert MDO (Huštěnovice).
● 12. prosince 2016 v 17.00 hodin
rozezní sál Sokolovny žáci ZUŠ
a jako každým rokem zakončí tento
koncert vystoupení Malého dechového orchestru s tradičním vánočním programem.
● 14. prosince 2016 - Vánoční besídka učitele L. Žabenského (sál
ZUŠ, 16.00 hodin).
● 15. prosince 2016 - Vánoční besídka učitelů L. Čechové a K. Uhlířové (sál ZUŠ, 16.00 hodin).
● 19. prosince 2016 - Vánoční besídka učitelek Venclíkové, Šinde-

lářové, Smílkové a Vilímkové (sál
ZUŠ, 16.00 hodin).
● 24. prosince 2016 na Štědrý den
budete mít možnost slyšet dechový kvintet, stejně jako v minulém
roce, při Štědrovečerním vyhrávání
z věže kostela Nanebevzetí Panny
Marie po Půlnoční mši svaté.
To je výčet prosincových akcí,
řada vánočních besídek konaných
v prostorách školy, koncerty Malého dechového orchestru v okolních
obcích a další aktivity žáků i učitelů tvoří bohatou nadílku vystoupení, kterou každoročně naše škola
obohacuje kulturní život v Kojetíně
a okolí.
O všech aktivitách se můžete informovat na webových stránkách školy - www.zuskojetin.cz

jak cestovali, jak se oblékali, či
jak mleli obilí. Dozvěděli se i další zajímavosti, např. jaká si dávali
jména, jak se ženili, jaká území
v minulosti obsadili. Byla to opravdová škola hrou.
V úterý 18. října 2016 se v naší MŠ
objevila spousta podzimních strašidýlek, která jsme si vyrobili společně s rodiči. Dýňáčky jsme nejenom
vydlabávali a vyřezávali, ale také se
nám podařilo vytvořit zajímavá papírová strašidýlka. Děkujeme všem
rodičům za příjemnou návštěvu a již
nyní se těšíme na další setkání v MŠ.
V pátek 21. října 2016 si děti
a žáci základní a mateřské školy
užili u legrační pohádky plné písniček, tanečků a smíchu. Do Křenovic za námi přijelo divadlo "Vypravěč pohádek". Repertoár divadla
se skládal z klasických pohádek,

upravených pro oči, uši a mysl nejmenšího diváka. Pohádka " O chytré princezně " se nám velmi líbila
a doufáme, že k nám divadélko
opět někdy zavítá!
Ani v listopadu jsme však nelenili.
Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 se žáci
1. až 3. ročníku spolu s dětmi z mateřské školy zúčastnili naučného
představení. Zábavnou formou se

vedení školy

ZŠ a MŠ Křenovice
Podzim byl pro naše děti a žáky
ze Základní a mateřské školy
v Křenovicích bohatý na zážitky.
Dne 13. října 2016 byly děti z mateřské školy na návštěvě hasičů
v Kojetíně. Ti si pro malé hosty připravili bohatý dopolední program.
Děti si nejprve vyslechly napínavé
pohádky, které předčítali přímo hasiči z knihy "Hasičské pohádky", následovala prohlídka budovy (auta,
technika, posilovna...) a na závěr
dětem dali krásný dáreček - knihu
"Hasičské pohádky" i s věnováním.
Ale tímto říjen nekončil, naopak!
V úterý 11. října 2016 se žáci čtvrtého a pátého ročníku zúčastnili
zajímavého
didakticko-divadelního projektu Faber s názvem
Vikingové v Kojetíně. Dozvěděli
se, a někteří i osobně vyzkoušeli, jak dávní Vikingové bojovali,

12

12/16

Kojetínský zpravodaj

ZŠ a MŠ Křenovice
poučili o prospěšnosti léčivých bylin, péči o zuby a také o tom, jak se
mají lidé k sobě navzájem chovat.
Čekání na sv. Martina na bílém koni,
kterého naše děti netrpělivě vyhlížely, jsme si ve školce zpříjemnili pečením rohlíčků ve tvaru podkovy. Vůně
sv. Martina opravdu přilákala a za
oknem poletovaly první vločky!
Akcí, které našim dětem chystáme
je opravdu spousta, ale také naše
děti pro vás chystají překvapení
– Vánoční besídku s bohatým
programem. Tímto všechny zveme v úterý 13. prosince 2016

v 16.30 hodin do kulturního domu
v Křenovicích, aby se s námi nala-

dili na dětmi tolik očekávanou dobu
Vánoc.
MŠ a ZŠ Křenovice

DDM Kojetín informuje
Florbalový turnaj
Florbalový turnaj proběhl v sobotu 12. prosince 2016 ve Sportovní
hale v Kojetíně. Již po několikáté se
setkaly přátelsky dva týmy (Kometa
junior Kojetín, Kometa senior Kojetín) z Kojetína a dva týmy z Hranic
(Unicorns – dívky, Panteři) starších
žáků. Na turnaji se také předvedli
i začínající florbalisté „Černí tygři“
z Kojetína proti týmu „Bílých tygrů“
z Hranic.

- DDM Kojetín, 2. místo: Kometa senior Kojetín - DDM Kojetín,
3. místo: Panteři - DDM Hranice,
4. místo: Unicorns - DDM Hranice.

Mladší žáci
1. místo: Černí tygři - DDM Kojetín,
2. místo: Bílí tygři - DDM Hranice
po

Výsledková litina:
Starší žáci
1. místo: Kometa junior Kojetín

Světýlka pro skřítka
Společným průvodem s lampiony
jsme posvítili všem broučkům na
cestu k zimnímu spánku. I když počasí příliš nepřálo, Kojetín rozsvítilo
svými lampiony přes sto dětí a osmdesát dospělých.
Průvod vedl dědeček skřítek na
krásném koni. Po kratší procházce
Kojetínem a splnění úkolů nás čekal v postýlce Skřítek Krištůfek. Dali
jsme mu dárek, zazpívali ukolébavku.
Na nádvoří VIC jsme si zatančili,
zahřáli se teplým čajem, podívali se
na krátkou módní přehlídku ZK Doplňkománie, vyrobili si skřítkovskou
záložku do knížky a pak si řekli se
skřítky „Dobrou noc“.
Byl to prima podvečer. Byli jsme
s vámi rádi, skřítkové.
DDM
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DDM Kojetín informuje
Připravujeme na prosinec
10. 12. 2016
Plavaná s Jirkou Hrazdilem
Výlet pro členy rybářského
kroužku Cyprinus Carpio

s platnou povolenkou pro Jižní Moravu

11. 12. 2016
Peklíčko
Výlet - Peklo Čertovina,
Skanzen na Veselém Kopci

Zima na horách s DDM Kojetín
8. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1.,
19. 2. 2017
Nedělní výlety s výukou
lyžování a snowboardingu

6. 2. – 10. 2. 2017
Jarní prázdniny
pro rodiče a děti
v Koutech nad Desnou

3. 2. – 5. 2. 2017
Pololetky na horách
Kouty nad Desnou
- pro děti od 10 let

4. 3. – 10. 3. 2017
Kokosy na sněhu
Týdenní pobyt na horách
pro děti i celé rodiny

Městská knihovna MěKS Kojetín
Listopad v knihovně
Stromečky štěstí
Výstavka dekoračních, „energetických“ stromečků Evy Mikulkové.

grafií a videí, v pořadí již potřetí, se
s námi přijela podělit Zlatuše Knollová. Navštivili jsme významná historická, kulturní i duchovní místa,
ze kterých až přecházel zrak. Stali
jsme se účastníky velkolepých hinduistických oslav, spatřili neobvyklé
tradiční rituály a nakoukli pod pokličku přípravy místních pochoutek.
Povídání zpříjemnila ochutnávka
skvělého cejlonského čaje.

Halloween v knihovně
Strašidelné čtení a luštění s tvořivou dílničkou a výroba strašidýlka
pro školní družiny.

Srí Lanka 3 – mystický sever
S osobními zážitky a pásmem foto-

Velký knižní bazar
Výprodej straších opotřebovaných
knih se těšil opět velkému zájmu.
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mi proběhla pro klienty Centra sociálních služeb a Domu sv. Josefa.

Tajemstvím opředená místa Kojetína, pověsti našeho kraje
Literární beseda s pověstmi Bohumíra Štégera a dalšími zajímavost-

Pohádkové příběhy do školky
Pro děti všech kojetínských MŠ jsme
připravili podzimní čtení na téma zdraví. Děti si poslechly pohádkové příběhy z knih „Dětský lékař“, „Nemoci“
a „Já jsem doktor“ a poté následovaly hry vztahující se obecně ke zdravovědě.
Knihovnické lekce
Pro žáky 7. a 8. tříd a gymnázium
a pro Kroužek malých čtenářů
z Polkovic.
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Den pro dětskou knihu
Den pro dětskou knihu 26. listopadu 2016. Hold dětskému čtenářství jsme složili výtvarnou dílničkou
a soutěžemi, které byly připraveny
pro děti v dětském oddělení.

Vánoční ochutnávka
Tradiční a velmi oblíbená výstavka
v naší knihovně věnovaná nadcházejícímu adventu s výrobky klientů
Domu sv. Josefa.
J. Lorencová

PŘIPRAVujeme pro vás:
Vánoce v knihovně
Vánoční program
- čtení, soutěže, luštění
a tvořivá dílnička
(výroba vánočního přáníčka
a záložky do knih)
pro školní družiny,
Kroužek malých čtenářů z Polkovic
a všechny malé čtenáře
v dětském oddělení

Nakresli, vyrob, napiš
příběh stromů
Vyhlášení vítězů v dětském oddělení
Vítej Karle
Interaktivní literární beseda
věnovaná Karlu IV. pro 2. třídy ZŠ
Knihovnické lekce
Pro žáky 6. tříd ZŠ a gymnázium

Upozornění na změnu půjčovní doby od 1. 1. 2017
Oddělení pro děti a mládež
po 13 – 16
ut 13 – 17
st 13 – 16

Oddělení pro dospělé
út, čt
8 – 12, 14 – 17
pá
8 – 12
so
8 – 11

Upozornění
Upozorňujeme naše čtenáře
a uživatele na uzavření knihovny
ve dnech 23. - 31. 12. 2016!
Těšíme se na vás opět 2. 1. 2017!
Více se dozvíte na webových stránkách MěKS Kojetín:
www.mekskojetin.cz/mestska-knihovna nebo na facebooku a rajče.net – Městská knihovna MěKS
Kojetín

Z akcí MěKS Kojetín
Akce pro mládež
Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 se
mohli rodinní příslušníci přesvědčit na vlastní oči, jak jejich ratolesti
prospívají v tanečním kurzu pořádaným MěKS Kojetín. Na Sokolovně probíhala od 17 hodin takzvaná
prodloužená tanečních. V tanečních hodinách se mladí učí nejen
standardním a moderním tancům,
ale i etiketě a vhodnému chování.
Zakončení celého tanečního kurzu
vyvrcholí v pátek 9. prosince 2016
taktéž v sále Sokolovny závěrečnou kolonou tanečních.
V měsíci listopadu nepřišli zkrátka ani
žáci 2. stupně základních škol a stu-

Commedia Finita
Ve středu 9. listopadu 2016 zavítali
do Kojetína pražští herci s představením Commedia Finita. Hra pojednávala o jedné z největších našich
zpěvaček Emě Destinnové. Její život byl velmi pohnutý, pro její vlastenecké cítění a odbojný charakter.
Působila jako příkladná vlastenka
a v průběhu první světové války
byla dokonce obviněna rakouskou
policií ze špionáže. Autorka hry

denti gymnázia, kteří v úterý 8. listopadu 2016 navštívili zeměpisnou přednášku Borneo, Papua a potápění na
Bali v podání známých Pohodářů. Ti
tradičně nezklamali a připravili všem
divákům zajímavou sondu do míst,

kde se běžný turista nedostane. Přenesli přítomné do panenské přírody
mezi domorodé kmeny, jejich vesnice
a na závěr se všichni přesvědčili jak
dobrodružné, až nebezpečné, může
být potápění na Bali mezi rejnoky.

V. Hradská se snažila pojmout tematiku života Destinnové humornou
formou. V několika monologových
výstupech nám život slavné pěvkyně nastínili svým pohledem lidé různých charakterů a vazeb k dotyčné.
Diváci se tak mohli setkat s výpovědí její pedagogické konkurentky,
bodré uklízečky, společnice, ale
i vypočítavé komorné. Jejich vyprávění pak tvořila mozaiku života Destinnové od začátku slibné kariéry,
až po její smrt v roce 1930. I přes

vtipné a humorné monology měla
hra svou tragickou rovinu, která

15

Kojetínský zpravodaj

12/16

Z akcí MěKS Kojetín
poukazovala na závist, nízkost lidí
v okolí operní pěvkyně a její upadnutí v zapomnění a samotu ke konci života. Inscenace pracovala také
s autentickými dobovými výňatky

z operních árií nazpívanými touto
zpěvačkou, což podtrhlo emotivnost celého děje. Diváci byli určitě
také mile potěšeni, že na pódiu měli
možnost zhlédnout slavné herecké

osobnosti jako Valerii Zawadskou,
Lucii Kožinovou, Inku Brendlovou,
Annu Kulovanou nebo Karla Soukupa.
- miza-

S písničkou se mládne

sléze vystřídal ženský pěvecký sbor
Otrokovice. Vzápětí před posluchače nastoupil Ženský pěvecký sbor
Vlastimila Prostějov. Další v pořadí byl Mužský pěvecký sbor Orlice
Prostějov a mladí zpěváci ze sboru
Gymnázia Kroměříž. Do afrických
končin nás přenesl Smíšený sbor
ZeSrandy Kroměříž, do domácích
luhů a hájů posluchače pak navrátil
Smíšený sbor Uničov. Závěr patřil
samozřejmě domácímu hostitelskému souboru Cantas. Po rozloučení
a poděkování se všechny sbory
sešly na jevišti, kde společně zazpívaly nesmrtelnou skladbu Karla
Hašlera - Ta naše písnička česká.

Odpoledne uteklo jako voda a než
se všichni zpěváci rozešli, ještě si
mohli sdělit své zážitky a dojmy na
společném přátelském posezení.
-miza-

Že se s písničkou mládne, se návštěvníci i účinkující přesvědčili
v sobotu 12. listopadu 2016. V sále
Sokolovny se už posedmé rozezněly libé tóny mužských i ženských
hlasů. Po celou dobu přehlídky panovala domácká a takřka rodinná
atmosféra, kterou zajištovali pořadatelé MěKS Kojetín a členky sboru
Cantas. Po sedmnácté hodině srdečně přivítala na pódiu Hana Svačinová všechny zúčastněné a seznámila je s programem této akce.
Na zahájení vystoupil Smíšený pěvecký sbor Smetana Hulín, ten po-

Rozsvěcení vánočního
stromu v Kojetíně
V pátek 25. listopadu 2016 se od
ranních hodin zaplnilo Masarykovo
náměstí trhovci, kteří nabízeli příchozím typický punč i jiné vybrané
speciality a jarmareční produkty.
Samotný program však začínal až
v 16 hodin, kdy byla slavnostně otevřena Výstava betlémů na počest
zakladatelky Marie Kalovské. Návštěvníci byli přivítání zpěvem dětí
z divadelní skupiny Mimoni, kteří je
zároveň pozvali na vystoupení Kojecké betlém. Po nich navodily adventní náladu zpěvačky z Cantasu
za doprovodu Lubomíra Krobota a
Konstantina Charalambidise. Výstava nabídla divákům příjemné zpestření pátečního večera, poděkování
patří především všem, kteří přispěli
svými betlémy, kterých je na výstavě
k vidění kolem padesáti. Program se
následovně přenesl na Masarykovo
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náměstí, kde se prezentovali žáci Základní umělecké školy Kojetín a děti
z DDM Kojetín. Vzápětí se podium
změnilo v ruskou vesnici a diváci
přivítali známého dědečka Mrazíka,
který se postaral o to, aby Ivánek
dostal svou Nastěnku. V závěru
programu herci přivítali mezi sebou starostu města Kojetína Jiřího
Šírka, který popřál malým i velkým
klidné prožití vánočních svátků
a odpočítal spolu s diváky poslední vteřiny do rozsvícení vánočního
stromu. Následoval zlatý hřeb večera, a to slavnostní ohňostroj, jenž
byl letos opravdu okázalý. Ti, kteří
mysleli v tomto adventním čase
i na druhé, si rádi zakoupili vánoční hvězdu na podporu onkologicky
nemocných dětí v prostorách VIC,
kde souběžně po celou dobu probíhaly výtvarné dílny DDM Kojetín.
Věříme, že rozsvěcení stromu
v Kojetíně zpříjemnilo všem přihlížejícím čekání na Vánoce, svátky
klidu a míru.
-miza-
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Plesová sezóna 2017
PLES GYMNÁZIA KOJETÍN
pátek 13. ledna 2017, Sokolovna Kojetín
MYSLIVECKÝ PLES
pátek 20. ledna 2017, Sokolovna Kojetín
PLES GYMNÁZIA KOJETÍN
pátek 27. ledna 2017, Sokolovna Kojetín

SPORTOVNÍ VEČÍREK
sobota 25. února 2017 od 20 hodin
Kulturní dům - zámeček Kovalovice

DRAČÍ PLES
sobota 18. února 2017, Sokolovna Kojetín

HANÁCKÉ BÁL
sobota 4. března 2017, Sokolovna Kojetín

VODĚNÍ MEDVĚDA
sobota 25. února 2017, ulice Kojetína

PLES RUDÝCH KOŇŮ
sobota 11. března 2017, Sokolovna Kojetín

HASIČSKÉ BÁL
S POCHOVÁVÁNÍM BASY
sobota 25. února 2017, VIC Kojetín

Omezení provozní doby MěKS
Městské kulturní středisko Kojetín upozorňuje na omezení provozní doby v době vánočních a novoročních svátků:
Sokolovna Kojetín - otevřeno do pátku 16. prosince 2016, zavřeno od 19. prosince 2016 do 1. ledna
2017. Provoz zahájí v pondělí 2. ledna 2017.
VIC - Vzdělávací a informační centrum Kojetín
(informace - galerie - muzeum) - otevřeno do pátku 16. prosince 2016, galerie do neděle 18. prosince 2016, zavřeno od 19. prosince 2016 do 1. ledna
2016. Provoz zahájí v pondělí 2. ledna 2017.
Městská knihovna Kojetín - půjčuje do čtvrtka
22. prosince 2016, zavřeno od 23. prosince 2016 do
1. ledna 2017. Provoz zahájí v pondělí 2. ledna 2017.
Děkujeme všem za pochopení a přejeme klidné
svátky vánoční i radostný vstup do nového roku!
MěKS Kojetín
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DĚTSKÝ KARNEVAL V KOVALOVICÍCH
sobota 25. února 2017 od 14 hodin
Kulturní dům - zámeček Kovalovice

DĚTSKÝ KARNEVAL
neděle 26. března 2017, Sokolovna Kojetín
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Centrum sociálních služeb Kojetín informuje
Tajemstvím opředená
místa Kojetína
V měsíci listopadu pracovnice
Městské knihovny MěKS Kojetín
Jitka Lorencová a Alena Fíková
navštívily naše seniory v kulturní
místnosti DPS J. Peštuky a při této
příležitosti je seznámily s několika
pověstmi o našem městě Kojetíně.
Jednalo se o pověsti spisovatele
Bohumíra Štégera, např. Tvarohová nevěsta, Vodní panna z Račové
a O zlé mlynářce. Bohumír Štéger
byl nejen kojetínským rodákem, spisovatelem, ale i vlastivědným badatelem a muzejníkem. Beseda byla
protkána úryvky a doloženými fakty
z historie našeho města. Pro mnohé z nás bylo velkou zajímavostí,
že do města vedl dřevěný vodovod
z nedalekých Křenovic (datováno

Tvoření na „Dušičky“
S podzimem si spojujeme vzpomínku na naše zesnulé, která připadá na 2. listopad. To byl jeden
z důvodů, proč jsme si pro seniory
připravili tvůrčí činnost zaměřenou
na podzimní dekoraci. Základem
dekoračního výrobku byl květináč
s chvojím a záleželo na každém,
jaká bude jeho finální podoba.
Někteří k dozdobení použili statici, slaměnky, různé druhy kytiček,
andělíčky ze sádry aj. Nejvíce „parády“ však udělala mašle, která při
dokončování díla nemohla nikomu
chybět. S konečným výsledkem své

Filmové odpoledne
Začátkem měsíce listopadu jsme
se s našimi seniory setkali v kulturní místnosti DPS J. Peštuky při příležitosti promítání dokumentárního
filmu Země pyramid. Po jeho zhlédnutí jsme se tak dozvěděli více
o tajemstvích pyramid, úžasných
výtvorech starověkého světa, nebo

Vítězství v soutěži
Národní cena sociálních
služeb – pečovatel/ka 2016
Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR a Diakonie ČCE vyhlá-
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v roce 1533) nebo objevení pokladu
v podobě mincí, a to na tzv. „Šprlochu“ (datováno v roce 1955). Tento
„poklad“ převzalo pražské Národní
muzeum dne 2. května 1956. Mezi
posluchači byli i pamětníci a rádi si
tak vyslechli historky nejen z doby
jejich dětství, ale i z doby dřívější sahající až do založení našeho
města. Pro mnohé z nich tedy setkání znamenalo nejen seznámení

se s pověstmi o našem městě, ale
i možnost dozvědět se něco nového a zavzpomínat si se svými vrstevníky. Touto cestou tedy děkujeme pracovnicím Městské knihovny
MěKS Kojetín, za příjemně strávený čas a rozšíření znalostí o našem
městě. A kdo nevíte, kterému místu
se v Kojetíně říká Šprloch, zkuste
zapátrat tak, jako my, v historii našeho města.
Ž. H.

tvůrčí činnosti byl každý spokojen,
přestože se mnozí zprvu potýkali
s obavou z práce s tavnou pistolí.
Výrobky se našim seniorům velice
podařily a už jen záleží na tom, jak

s nimi „výrobce“ naloží, zda mu udělá radost doma, případně udělá radost jako dárek někomu druhému,
nebo ozdobí hrob blízkému člověku
se vzpomínkou na něj.
Ž. H.

jak Egypťany fascinoval posmrtný
život a proč byl tvar Velké pyramidy v Gíze považován za dokonalý.
Měli jsme tak možnost si nejen zpříjemnit odpoledne, ale i dozvědět se
spoustu nových a zajímavých informací. Účastníci tohoto filmového
odpoledne mají rádi historii, a proto
se těšíme na další promítací příležitost s podobným námětem. Ž. H.
sila 4. ročník celostátního ocenění
Národní cena sociálních služeb
- Pečovatel/ka roku 2016.
Naše organizace se do této soutěže přihlásila a nominovala jednu
pracovnici přímé péče v kategorii
terénní služby – pečovatelku Olgu

Trefilovou, která více jak 22 let
pečuje o seniory a zdravotně postižené občany. Práce se seniory
je pro ni výzvou dokázat jim, že
i v tomto období života mohou prožívat každodenní radosti a nalézt
pozitivní pohled na jejich trápení
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a starosti. Klienti na ni nejvíce oceňují její lidskost, přístup k životu
a veselost, kterou rozdává všem
okolo sebe. Je vždy a za každých
okolností profesionálem s pozitivním
a lidským přístupem. Všem kolegyním je zářným příkladem.
Slavnostní vyhlášení výsledků se
uskutečnilo dne 15. listopadu 2016
na Novoměstské radnici v Praze,
kde nejlepší pracovníci sociálních
služeb 2016 převzali diplomy a pla-

kety. Jedním z nich byla i naše výše
jmenovaná nominovaná kolegyně.
Jsme velmi rádi, že získala prestižní ocenění, které osobně převzala
z rukou patronky Hany Maciuchové.
Je to již druhé ocenění pro naši organizaci v této národní soutěži, které putovalo sem k nám do Kojetína.
Cílem soutěže bylo ocenit sociální
pracovníky a pracovníky v sociálních službách působící ve všech
druzích sociálních služeb a vy-

zdvihnout tak veřejně záslužnou
práci a poslání těchto pracovníků.
Naší kolegyni Olze Trefilové z celého srdce gratulujeme a vám všem,
kdo jste tuto soutěž sledovali na
internetu děkujeme za projevenou
podporu a sympatie. Vážíme si
toho. Blíže se o této soutěži dočtete
také na www.pecovatelkaroku.cz.
Ž. H.

Tříkrálové sbírce, která se uskutečnila 9. ledna 2016, vybralo celkem
106.789 Kč. Částku 63.486,71 Kč,
která se Charitě Kojetín vrátila zpět
a s níž jsme mohli disponovat, jsme
rozdělili následujícím způsobem:
- na zakoupení dětského zahradního domečku s průlezkami a houpačkami a na obnovu zdravotních
pomůcek pro sestry domácí péče
bylo potřeba částky 53.486,71 Kč,
- pro přímou pomoc potřebným,
kteří se na nás obracejí v nouzi,
jsme použili částku 10.000 Kč.
Touto cestou bych chtěla ještě jednou poděkovat nejen jménem naší
Charity, ale určitě především také
jménem těch, kterým jsme těmito
penězi pomohli, za to, že jste na
naši výzvu uslyšeli, a přispěli tak na
dobrou věc.

Současně vás všechny prosím
o pomoc při organizování sbírky
roku 2017. Potěší nás, když budete mít chuť a čas strávit s námi sobotní dopoledne dne 7. ledna 2017
a vyrazit s našimi koledníky do ulic.
Každá vaše pomoc je vítána, dobrých lidí není nikdy dost.
Pokud byste vy nebo vaše děti chtěli na naši výzvu reagovat, ozvěte se
nám nebo za námi rovnou přijďte,
budete vítáni.
Jménem Charity Kojetín a všech
zaměstnanců bych vám chtěla popřát krásné a pokojné svátky vánoční prožité v kruhu svých nejbližších a úspěšný celý rok 2017.
Kontakt: Charita Kojetín, Kroměřížská 198, telefon 581 761 828.
Helena Gračková
ředitelka Charity Kojetín

Charita Kojetín
Zpráva o využití peněz
z Tříkrálové sbírky 2016
Na počátku roku 2016 proběhl
v celé České republice další ročník Tříkrálové sbírky. Tato sbírka
má mnohaletou tradici a pevně
stanovený klíč, podle kterého jsou
vykoledované peníze rozdělovány:
58 % z vybrané částky a výtěžek
z DMS se vrátí zpět na projekty místních Charit, do nouzového
fondu se odvádí 2 %, do krizového
fondu 5 %, na projekty diecézního
střediska putuje 15 %, projekty pomoci do zahraničí jsou dotovány
10 %, na projekty sekretariátu
CHČR je určeno 5 % a režie spojené s pořádáním sbírky činí 5 %.
V Kojetíně a okolních obcích se při

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

Tříkrálová sbírka 2017
V Kojetíně a okolních obcích vyjdou tříkrálové skupinky do ulic
a zazvoní u vašich dveří
v sobotu 7. ledna 2017
Otevřete, prosím, svá srdce a přispějte tak těm,
kteří se bez vaší pomoci neobejdou.
Každý vedoucí skupinky je vybaven průkazkou Charity Česká republika
a zapečetěnou pokladničkou.
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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 PROSINEC 2016

PRO VŠECHNY SENIORY A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Pátek 7. 12. 2016 od 10.00 hodin
PERNÍKOVÁNÍ
Úterý 13. 12. 2016 od 10.00 hodin
Pátek 16. 12. 2016 od 10.00 hodin
VÁNOČNÍ PEČENÍ
ANEB KDYŽ ZAVONÍ VANILKA
Pečeme vánoční cukroví podle
receptů našich babiček.
Dům sv. Josefa provoní vanilka,
skořice a čokoláda.
Pondělí 5. 12. – Pátek 16. 12. 2016
8.00 – 14.30 hodin
VÁNOČNÍ JARMARK
Zakoupením výrobků můžete dát
i malý dárek našim uživatelům
a to především příjemný pocit,
že se jejich práce někomu líbila
a jsou užiteční.

Žehnání kaple
na Domě sv. Josefa
Neděle 13. listopadu 2016 byla pro
Dům sv. Josefa – centrum denních
služeb pro seniory a lidi se zdravotním postižením opravdu slavnostním dnem. Byla zde požehnána kaple a zasvěcena Pražskému
Jezulátku – Božímu Dítěti. Završilo
se tak asi dvouleté úsilí pracovníků,
kdy se nevzhledné skladiště proměnilo na kouzelný prostor lákající
ke ztišení, rozjímání a odpočinku
pro duši. Tento duchovní rozměr
je již dlouhou dobu součástí široké
nabídky aktivit, které jsou k dispozici uživatelům v Domě sv. Josefa
a patří mezi pojetí sociální práce.
Sociální pracovnice centra denních
služeb absolvovala v roce 2015
Kurz pro pastorační pomocníky, organizovaný děkanstvím Kroměříž.
Pro zřízení kaple hovořilo několik
skutečností. Jednak to byly zájmy
a potřeby některých (zvlášť těžce
nemocných) uživatelů centra denních služeb, kteří na sklonku svého života hledají smíření a ujištění
o smyslu svého života. Kaple bude
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Středa 21. 12. 2016 od 10.00 hodin
VÁNOČNÍ POSEZENÍ
Zveme všechny naše uživatele
i ostatní seniory z Kojetína a okolí
na Vánoční posezení u stromečku
v Domě sv. Josefa.
Ochutnejte cukroví dle receptů
nejen našich babiček.
Můžete se těšit i na vystoupení
dětí z MŠ sv. Josefa, které nám
přiblíží vánoční atmosféru
koledami a říkankami.
Možná přijde
i Ježíšek s nadílkou.

Ve dnech
23. 12. 2016 – 2. 1. 2017
bude zařízení uzavřeno!
Děkujeme všem uživatelům,
rodinným příslušníkům,
návštěvníkům, sponzorům
i dalším příznivcům
Charity Kojetín
a Domu sv. Josefa
za celoroční podporu!
Budeme se na vás těšit
od 3. 1. 2017!

Čtvrtek 22. 12. 2016 od 9.00 hodin
MŠE SVATÁ
za Charitu Kojetín, její pracovníky,
uživatele i dobrodince.
sloužit také pracovníkům Charity
Kojetín a Církevní mateřské školy, kteří chtějí pomáhat potřebným
lidem a po vzoru Matky Terezy
svou prací předávat lásku, úctu
a pokoj. Kaple bude sloužit i pro potřeby farnosti a k návštěvám všech
občanů, kteří budou hledat místo
pro ztišení a Boží blízkost. Kostel je
dost studený a mnoho především
starších věřících volí proto raději občasné sledování přenosu mše svaté
v televizi nebo přes internet. Naproti tomu bude kaple v zimě vytápěná
a v létě bude skýtat příjemný chládek.
Kaple bude přístupná zájemcům po
celou provozní dobu centra denních
služeb, tj. v pracovní dny v době
mezi 7.00 – 15.00 hodin. Přístup do
kaple je bezbariérový.
Nabízí se otázka: proč zrovna Pražské Jezulátko, když jsme v Kojetíně? Tato volba je odpovědí na slova
emeritního papeže Benedikta XVI.,
který při své návštěvě Prahy v roce
2009 vyzval celý národ ke sjednocení a společným modlitbám u Jezulátka: „Všechny rodiny svěřujme
svatému Pražskému Jezulátku,
protože víme, jak důležité jsou stabilní a jednotné rodiny pro skutečný

Město Kojetín
finančně přispívá
na činnost Domu sv. Josefa.
pokrok společnosti a pro budoucnost lidstva“.
s.n.

12/16

Kojetínský zpravodaj

Církev Československá husitská
NÁBOŽENSKÁ OBEC KOJETÍN A TOVAČOV
Program svátečních setkání v prosinci 2016 (v čase Adventu a svátků vánočních)
„Ano, bratři, byli jste povoláni ke svobodě. Tu svobodu ovšem nemějte za záminku pro svou tělesnost,
ale raději si navzájem v lásce pomáhejte. Celý Zákon je totiž obsažen v jediné větě:
„Miluj svého bližního jako sám sebe.“ Galatským 5,13-14
27. 11. 2016 Neděle – 1. adventní:
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
4. 12. 2016 Neděle – 2. adventní - Sv. Mikuláše:
bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
11. 12. 2016 Neděle – 3. adventní:
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
18. 12. 2016 Neděle – 4. adventní:
bohoslužby
od 8.15 hodin v Polkovicích (obřadní síň OÚ)
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
„Adventu se konec blíží…“

24. 12. 2016 Sobota – Štědrý den:
půlnoční bohoslužby
od 22.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
„Nám, nám, narodil se…“
26. 12. 2016 Pondělí
2. svátek vánoční; Sv. Štěpána:
sváteční bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
29. 12. 2016 Čtvrtek
Rozloučení se starým rokem:
sváteční pobožnost
od 16.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
1. 1. 2017 Neděle – Nový rok; Jméno Ježíš:
slavnostní bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

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

Stav oprav Husova sboru a fary
(bývalé synagogy a rabínského
domu) k 30. 11. 2016:
● Rok 2013 a 2014: Dokončena
1. a 2. etapa rekonstrukce elektroinstalace Husova sboru (vstupní
prostory, kolumbárium a modlitebna vč. klubovny pro děti). Dále byla
provedena částečná rekonstrukce
farního bytu vč. výměny oken. Na
farním dvorečku jsme zřídili malé
zahradní posezení pro členy a návštěvy.
● Rok 2015: Rekonstrukce střechy
fary.
● Rok 2016: Oprava fasádních ploch

štítů fary a zídky farního dvoru.
● V příštích letech nás nezbytně
čeká 3. etapa rekonstrukce elektroinstalace ve sboru (hlavní sál), která
bude mimořádně finančně náročná,
a dokončení oprav fasádních ploch
fary. Brzy bude také třeba provést
revizi a přetření fasádních ploch
sboru.
Děkujeme starostovi Jiřímu Šírkovi a městu Kojetín za spolupráci
a pomoc při obnově památek na
Husově ulice. Poděkování patří
také odboru památkové péče Magistrátu města Přerova.

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
Podrobnější informace a aktuální
data setkání i mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách:
http://ccshkojetin.cz/ a v aktuálním
čísle Kojetínského zpravodaje.
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Vánoce v Kojetíně v chrámu Nanebevzetí Panny Marie
SOBOTA
24. PROSINCE 2016
ŠTĚDRÝ DEN

NEDĚLE
25. PROSINCE 2016
boží hod vánoční

14.30 – 16.00 hodin
Kostel bude otevřen pro veřejnost.
Můžete si prohlédnout historický
betlém a pokud si přinesete svíci
s krycí nádobou, je možné
si domů odnést betlémské světlo.

9.00 hodin
mše svatá
Slavnost Narození Páně
(účinkuje chrámový sbor)

15.00 hodin
Vánoční příběh
Bohoslužba určená dětem
22.00 hodin
„Půlnoční“ mše svatá
při které bude účinkovat
chrámový sbor
23.00 hodin
Vánoční vytrubování
na kostelní věži – účinkuje
žesťový kvintet žáků ZUŠ Kojetín

Inzerce
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14.00 hodin
Svátostné požehnání
odpolední modlitba
14.00 – 16.30 hodin
Kostel bude otevřen pro veřejnost
PONDĚLÍ
26. PROSINCE 2016
Svátek sv. Štěpána
9.00 hodin
mše svatá
Svátek sv. Štěpána - prvomučedníka
14.00 – 16.00 hodin
Kostel bude otevřen pro veřejnost

SOBOTA
31. PROSINCE 2016
17.00 hodin
mše svatá
Na poděkování za uplynulý rok
23.00 - 24.00 hodin
Kostel bude otevřen k soukromé
modlitbě
NEDĚLE 1. LEDNA 2017
9.00 hodin
mše svatá
Slavnost
Matky Boží Panny Marie
V ostatních dnech
vánočního týdne
se konají bohoslužby
v době uvedené na vývěskách
u bočních vchodů
do kostela.
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Inzerce

ZDARMA PROVEDEME
TEST AUTOBATERIE
Vzpomínky
Dne 27. prosince 2016 vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí
našeho švagra a strýce

pana Otakara Pěnčíka
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dne 4. prosince 2016 si připomeneme 1. smutné výročí úmrtí

pana Rudolfa Vymazala
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Dne 28. prosince 2016 uplyne deset let od smrti

pana Júliuse Šmídy z Kojetína
S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

V roce 2016 jsme vzpomněli 10. smutné výročí úmrtí

pana Tibora Šmídy
pana Štefana Šmídy
a pana Juliuse Šmídy
a také 18. smutné výročí úmrtí

pana Františka Šmídy
S láskou vzpomíná sestra Marie Burešová s rodinou
a bratr Jan Šmída s rodinou.
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Vítání občánků
V sobotu 26. listopadu 2016 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Roman Ančinec

Anežka Málková

Lily Kiššová

Anežka Bělková

Elia Vondrová

Leoš Ptáček

Klára Drbalová

Štěpán Milan Lhota

Foto: J. Večeřová

Blahopřejeme!

Všem čtenářům Kojetínského zpravodaje
přejeme radostné prožití svátků vánočních
a úspěšné vykročení do nového roku 2017.
Vaše Městské kulturní středisko Kojetín
a Redakční rada Kojetínského zpravodaje
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