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O počasí v Kojetíně
Leden 2016
Rok 2015 se s námi rozloučil slunečným a jasným dnem,
kdy denní teplota kolísala mezi -5 °C až -6°C. První den
roku 2016 nastoupil při zatažené obloze, posněhovalo,
sníh se držel. Sněžení ustalo kolem poledne, obloha
však zůstala zatažená i odpoledne. Denní teplota nevystoupila nad bod mrazu a držela se na -2°C. Také po
celou první dekádu ledna roku 2016 obloha zůstávala
zatažená, s občasným sněžením a teplotou ráno do
-10°C, odpoledne z počátku -6 až -7°C, změna přichází
na svátek Tří králů (6. ledna). Nepřišla pověstná „tříkrálová zima“, ale přišlo oteplení. Od 6. ledna se denní teploty držely nad nulou (8. ledna dokonce +6°C). Večer se
však vytvořila mlha, která namrzala a tvořila se ledovka.

Ta se tvořila také 9. ledna, 10. ledna ledovka mizela, ranní a denní teploty kolísaly kolem nuly. Občas se vyskytly
dešťové přeháňky. Od 16. ledna se připravuje změna,
která se ohlašuje ranní a večerní teplotou kolem nuly
a denní teplotou +2°C. Na obloze se objevily mraky, ze
kterých vypadávaly občasné sněhové srážky. Oblačná
a zatažená obloha zůstala také v dalších dnech. Teplota
však nevystoupila nad bod mrazu.
Změna se opět připravovala již v pátek 22. ledna 2016,
kdy bylo po celý den jasno, ranní teplota -7°C, denní -2,5°C a večerní -9°C. V noci však teplota klesla na
-14°C. V sobotu ráno bylo -13°C, obloha jasná, postupně
se zatáhlo a začalo hustě sněžit. Sněžilo po celou sobotu a celou noc na neděli. Napadlo 6 cm sněhu. Teplota ve
dne nevystoupila nad nulu a držela se na -5°C. Sněžení
ustalo v noci na neděli 24. ledna. Ranní teplota byla již
vyšší (-3°C), odpoledne +3°C a sníh pomalu začal odtávat.
Závěr měsíce byl při denních teplotách do +10°C, ráno
+2°C a večer +4°C. Obloha byla jasná a slunečná.
pokračování na straně 7
Foto na titulní a zadní straně: J. Šírek
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na svém 29. zasedání konaném dne 13. ledna 2016
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila zápis do kroniky města
Kojetína za rok 2014,
- souhlasila se zapojením Města
Kojetína, jako partnera bez finančního příspěvku, v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s projektem „Rovný přístup ke
kvalitnímu vzdělávání v Kojetíně“,
jehož žadatelem je ZŠ Svatopluka
Čecha Kojetín a partnerem s finančním příspěvkem je ZŠ náměstí
Míru Kojetín,
- schválila uzavření Dodatku
č. 5 ke Smlouvě o dodávce tepelné
energie mezi Městem Kojetínem
a Technis Kojetín, spol. s r. o.,

s účinností od 1. 1. 2016,
- schválila uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání
mezi Městem Kojetín, a společností Klinická logopedie Haná s. r. o.,
Kojetín,
- schválila zřízeným příspěvkovým
organizacím jejich účetní odpisové
plány na rok 2016 v celkové výši
362.155 Kč,
- vzala na vědomí Výroční zprávu
o poskytování informací Městem
Kojetínem za rok 2015, dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
- souhlasila s uzavřením smlou-

vy o pronájmu nebytových prostor,
které má ve výpůjčce MěKS Kojetín
- nezastavěná plocha náležící k budově Husova 64, spolku Auto Klub
Kojetín v AČR se sídlem Kojetín,
na zřízení skladovacích prostor
pro potřeby Auto Klubu Kojetín, za
cenu 2.500 Kč/rok, na dobu určitou
na 2 roky,
- vzala na vědomí návrh investičních akcí Města Kojetína pro rok
2016,
- vzala na vědomí informace o postupu a realizaci směnné smlouvy
mezi Městem Kojetínem a Nadací
Doktora Leopolda Prečana.

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém 10. zasedání konaném dne 26. ledna 2016
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- vzalo na vědomí rozpočtové
opatření č. 17/2015, které bylo provedeno na základě pověření vedoucí finančního odboru,
- schválilo rozpočtové opatření
č. 1/2016, kterým se zapojují do
rozpočtu:
rozpočtové výdaje 10,309.100,00 Kč
financování
10,309.100,00 Kč
- schválilo poskytnutí účelové
neinvestiční dotace společnosti
TECHNIS Kojetín s. r. o., ve výši
120.000 Kč na pokrytí ztráty z provozu sportovní haly za rok 2015,
- schválilo uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace mezi
Městem Kojetín, jako „poskytovatelem“ a společností Technis Kojetín,
spol. s r. o., jako „příjemcem“, ve
výši 120.000 Kč,
- schválilo předložené plány činnosti na rok 2016:

- Kontrolního výboru ZM
- Finančního výboru ZM
- Osadního výboru Popůvky
- Osadního výboru Kovalovice,
- schválilo uzavření souhlasného
prohlášení k pozemku p. č. 5738/6,
ostatní plocha - ostatní komunikace
o výměře 147 m2, uznalo - výlučné
vlastnictví k tomuto pozemku pro
„Nadaci Doktora Leopolda Prečana, Olomouc jako právního nástupce Fondu Doktora Leopolda Prečana, arcibiskupa olomouckého“,
- uložilo starostovi města – Ing.
Jiřímu Šírkovi uzavřít a podepsat
s „Nadací Doktora Leopolda Prečana, arcibiskupa olomouckého,
k podporování Arcibiskupského
kněžského semináře v Olomouci“,
souhlasné prohlášení k pozemku
p. č. 5738/6,
- vzalo na vědomí Výroční zprávu

Domu dětí a mládeže Kojetín za
školní rok 2014/2015,
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2015,
zpráva o situaci v oblasti veřejného
pořádku a vnitřní bezpečnosti na
území města Kojetína a činnost
OOP ČR Kojetín za rok 2015,
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kojetín a Jednotky sboru dobrovolných hasičů Popůvky v roce
2015,
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí mikroregionu Střední
Haná za rok 2015,
- schválilo nové Stanovy Svazku
obcí mikroregionu Střední Haná.
Jiří Šírek

Ve zkratce – něco k rozpočtu města na rok 2016
Rozpočet města, schválený na jednání zastupitelstva 14. prosince loňského roku, byl koncipován jako vyrovnaný a v podstatě provozní, tedy
bez významných oprav a investic
se zajištěním základního provozu
města, příspěvkových organizací
a městského úřadu. Přebytek hospodaření za rok 2015, kdy naše
město hospodařilo s plusovým číslem přes 15 milionů Kč, bude čás-

2

tečně, ve výši asi 10,3 milionu Kč,
použit na některé opravy a investice. Přesnou podobu těchto akcí
schválilo zastupitelstvo na svém
10. zasedání dne 26. ledna v rozpočtovém opatření číslo 1/2016. Ze
souboru akcí bych chtěl připomenout projektové přípravy na opravu
Mlýnské ulice, projekt rekonstrukce
budovy Základní umělecké školy,
projekt na pokračování úprav ko-

jetínského hřbitova nebo zpracování projektové dokumentace na
některé dopravní záležitosti.
V rámci oprav bytového fondu dojde k rekonstrukci výtahu na DPS
Stanislava Masara, opravě střechy na Masarykově náměstí č. 54
a k některým drobnějším opravám.
V rozpočtovém opatření se objevují
také opravy některých komunikací
– chodníků v ulici Podvalí, dokon-
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Ve zkratce – něco k rozpočtu města na rok 2016
čení oprav komunikací v Popůvkách a opravy parkovišť na sídlišti
v Nové ulici a rozšíření parkování
v ulici Polní.
Nemalou částku tvoří opravy
v rámci koupaliště (hřiště, minigolf,

oplocení) a na sportovním areálu
v sokolské zahradě (instalace
a opravy hracích prvků).
Díky velmi dobré finanční situaci
města bude možné v podobném
duchu pokračovat i v dalších měsí-

cích. Předpokládám, že již na zasedání zastupitelstva v březnu dojde
k předložení a schválení dalšího
balíčku investic a oprav majetku
města.
Jiří Šírek

Provoz Městského úřadu Kojetín
Hodiny pro veřejnost
pondělí 8:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00
středa 8:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Hodiny pro veřejnost jsou doporučené časy, zejména pro osobní
jednání občanů, ve kterých jsou
všichni zaměstnanci v budově radnice nebo jsou v rozsahu své činnosti zastoupeni jiným zaměstnancem. Záležitosti je možné vyřídit
i v jinou dobu (odpovídající zejmé-

na provozní době podatelny), po
předchozí dohodě s příslušným zaměstnancem.

Provozní doba
podatelny
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

8:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00
8:30 - 11:30 a12:30 - 14:30
8:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00
8:30 - 11:30 a 12:30 - 14:30
8:30 - 11:30

Pokladní hodiny
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

8:30 - 11:30 a 12:30 - 16.30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30 a 12:30 - 16.30
pokladna uzavřena
pokladna uzavřena

Jiří Stav, tajemník MěÚ

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016
V sobotu 16. dubna 2016 se uskuteční třetí ročník úspěšné úklidové
akce, kterou z loňských dvou let
známe pod názvem Ukliďme Česko. Cílem pro rok 2016 je nejen
zapojit mnohem více dobrovolníků
a uklidit ještě více černých skládek,
ale i rozšířit povědomí o této akci
mezi širokou veřejnost a vyvolat celospolečenskou diskusi k problematice černých skládek a nepořádku
kolem nás.

Protože nám není lhostejné životní
prostředí v našem okolí, připojilo se
i Město Kojetín do akce Ukliďme
svět, ukliďme Česko 2016.
Žádáme proto veřejnost (jednotlivce, organizace), aby tuto akci podpořila. Pro zapojení se do akce,
kterou bude pořádat Město Kojetín
v uvedený den, je třeba se přihlásit.
Kontaktujte, prosím, pracovnici odboru výstavby životního prostředí
a dopravy Elišku Izsovou buď-

ZO ČSCH Kojetín
zve širokou veřejnost na

tradiční prodejní výstavu
drobného zvířectva
obohacenou
o malou expozici
exotického ptactva

to osobně v kanceláři dv. č. 207
(II. podlaží), telefonicky 581 277
471 nebo mailem e.izsova@radnice.kojetín.cz
Přidejte se i vy a staňte se tak součástí akce, která má smysl! Uvítáme vaše nápady a náměty a hlavně
se na vás těšíme, protože věříme,
že společnými silami uklidíme místa, která máme rádi.
Eliška Izsová, odbor VŽPD

Střední škola řezbářská
Tovačov
srdečně zve zájemce o studium
na škole a o práci se dřevem na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
12. a 13. února 2016

Pá: 8 - 17 hodin a So: 8 - 12 hodin

Koná se ve dnech

27. – 28. února 2016

v chovatelském areálu v ulici Podvalí.
Otevřeno bude

v sobotu od 7.00 do 16.00 hodin,
v neděli od 7.00 do 12.00 hodin
Občerstvení zajištěno.

Honební společenstvo Morava Kojetín
oznamuje

konání valné hromady

se bude konat
v pátek 12. února 2016
v 16.00 hodin
v restauraci Na Hrázi u Tondy v Kojetíně
3
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Hudba a zpěv v Kojetíně II - 2. díl
Účelem tohoto pokusu o co nejpodrobnější shromáždění faktů o hudebním dění v Kojetíně od období před
druhou světovou válkou do současnosti byla snaha volně navázat na
podrobný článek významného kojetínského rodáka, hudebního skladatele,
kapelníka a učitele hudby Gustava
Voždy (http://mekskojetin.cz/galerie-rodaku/gustav-vozda), zveřejněném
pod názvem: „Hudba a zpěv v Kojetíně“ v pamětní publikaci „Kojetínsko
– město Kojetín a okolí“, kterou pod
patronací Městské rady v Kojetíně
a Starostenského sboru na Kojetínsku
v roce 1933 vydala Národohospodářská propagace ČSR v Brně.
Zpětně je až překvapivé, kolik v tomto, asi 70ti letém období, v Kojetíně
působilo hudebních uskupení, souborů a orchestrů, na jejichž úspěšných aktivitách měla a dodnes má
nezpochybnitelnou zásluhu existence možnosti hudebního vzdělávání
v zařízeních, od někdejšího „Městského hudebního ústavu v Kojetíně“,
vzniklého zásluhou bratrů Gustava
a Josefa Voždů, tehdy bohužel decentralizovaném po různých objektech ve městě, až po dnešní samo-

Taneční orchestr
Pepy Sedláře
1937 až 1940
Oblíbený orchestr hrával v restauraci Jana Sázela „Na Hrázi“
v Kojetíně
Vedoucí: Josef Sedlář (dirigent
a klavír)
 Obsazení: Jaroslav Procházka
(klavír a saxofon), p. Pivný (basa), p.
Zubal (kytara), Jaroslav „Karot“ Slovák (bicí), Vlastimil „Hic“ Tichý, Jiří
Trnečka a Alois Maixner (trumpety), ? a Vlastimil Křepelka (trombony), Rudolf Svoboda, Zdeněk Uher
a Vladimír Vrtěl (saxofony)
Uprostřed stojící: Josef Sedlář (dirigent).











 Saxofonová sekce – zleva: Rudolf Svoboda, Jaroslav Procházka,
Zdeněk Uher a Vladimír Vrtěl.
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statnou budovu dříve „Lidové školy
umění“ v Hanusíkově ulici v Kojetíně, vzniklé zásluhou Aloise Složila
a Josefa Voždy, dnes pod názvem
„Základní umělecká škola v Kojetíně“ a samozřejmě nezapomínaje
na zásluhu všech ředitelů a učitelů
v těchto zařízeních.
Bylo by však neodpustitelné, kdyby
na tomto místě byla opomenuta zásluha učitelky zpěvu Ludmily Hermanové, která mimo své zaměstnání
a dobrovolné aktivity v pěveckém
sboru chrámu Nanebevzetí Panny
Marie v Kojetíně a v malém hudebním souboru, působícím při Sboru
pro občanské záležitosti v Kojetíně
(pozn.: později Komisi pro občanské záležitosti Rady Města Kojetín),
nezištně předávala svoji vášeň pro
hudbu a zpěv i na mladou generaci
tím, že zakládala při škole žákovské pěvecké sbory, se kterými pak
s úspěchy absolvovala pěvecké soutěže nebo hudebně zpestřovala školní, ale i městské společenské akce.
Mnohý ze členů těchto žákovských
pěveckých sborů zde získal potřebnou teorii a techniku, zhodnocenou
ve svém, někdy i celoživotním půso-

bení v orchestrech a souborech.
Na závěr je nutné poděkovat všem
žijícím muzikantům a pamětníkům za poskytnutí dobových informací a fotografického materiálu
z vlastních archivů, bez nichž by
sestavení tohoto přehledu nebylo
možné. I když ne vše se podařilo dohledat a doplnit, nebo ne vždy
a u všech se dalo očekávat pochopení a pomoc, následující přehled
souborů a aktivit je i přesto značně
obsáhlý. A pokud pamětníkům pozapomenuté připomene a mladší generaci přiblíží dobu, jim zcela nepoznanou, potom nebyla tato snaha marná
a zbytečná...
Městské kulturní středisko Kojetín
počítá v letošním roce 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 pro doplnění. Předem děkujeme. František Nikodým
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Hudba a zpěv v Kojetíně II - 2. díl
„Taneční orchestr Pepy Sedláře"
- 1940
nahoře zleva: p. Pivný (basa),
J. Slovák (bicí), V. Křepelka (trombon), V. Tichý a J. Trnečka (trumpety)
dole zleva: J. Sedlář (klavír), p. Zubal (kytara), J. Procházka, R. Svoboda, V. Vrtěl a Z. Uher (saxofony).

 Bubenická "legenda" nejen v Kojetíně a v orchestru Josefa Sedláře:
Jaroslav "Karot" Slovák.

Žákovské soubory
při MěHÚ a LŠU
v Kojetíně

 Žákovský soubor Městského hudebního ústavu v Kojetíně pod vedením
Josefa Voždy - 1940; vpředu: Zdena Ondráková (první zleva), Josefa Voždová (první zprava), Leo Horák (druhý zprava), uprostřed: Jind. Hájek, Mir.
Vašíček, Old. Němec a Jos. Oulehla (druhý, třetí, čtvrtý a šestý zprava)

1940 až 1961
Poznámka: Z mnohých žáků
těchto zařízení a souborů vzešla naprostá většina pozdějších
dlouholetých muzikantů a hudebníků v Kojetíně a okolí.
„Music hudba Josefa Voždy“
při Městském hudebním ústavu
(MěHÚ) v Kojetíně - 1943
Vedoucí: Josef Vožda (dirigent)
s žáky MěHÚ i s dospělými muzikanty z Kojetína a okolí - například
vpředu: Zdeněk Řezníček (první
zleva), ? Fiury (sedmý zleva), Otto
Handl (osmý zleva), Zdena Ondráková a Leo Horák (cella uprostřed),
Jiří Rumplík (třetí zprava), Jan Zatloukal (šestý zprava), uprostřed:
Zdeněk Zvěřina, Miroslav Vašíček,
Oldřich Němec (druhý, třetí a čtvrtý
zprava)...
„Music hudba Josefa Voždy“
- 1943 - tentýž soubor, zmenšený
z dvaceti na pět houslistů.
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Hudba a zpěv v Kojetíně II - 2. díl

„Třicetičlenný žákovský soubor“ při Lidové škole umění (LŠU)
v Kojetíně - 1961 (posílený o muzikanty z Kojetína a okolí)
Vedoucí: Josef Vožda (dirigent)
První řada uprostřed zleva: Alois
Složil (ředitel LŠU), Josef Vožda
a Pavel Janečka (st.); druhá řada
uprostřed zleva: Jiří Krybus, Josef
Ošťáďal a Josef Gardavský; třetí
řada uprostřed zleva: Miroslav Uhlíř, František Uher, František Vymětal a Josef Černošek; čtvrtá řada
uprostřed zleva: Milan Lučan, Miloš
Ticháček, Jiří Horák a Jindřich Pospíšil; zcela vzadu zleva: Lad. Staněk, Jiří Rumplík, Jiř. Voždová, Zd.
Novák, Fr. Václavíček a Otto Handl;
vlevo zepředu: Pavel Nuc, Jind. Hájek, Vlad. Havela, Jos. Štefan, Karel Rohovský a Jar. Žídek; vpravo
zepředu: Zbyněk Bosák, Pavel Janečka (ml.), Vladimír Dřímal, Jindřich Vymětal, Josef Vymětal, František Nikodým a Miroslav Nesvadba.











„Žákovský soubor LŠU“ - při veřejném vystoupení v sále OB v Kojetíně (sekce trumpet):
1. řada (zleva): Pavel Janečka, Josef Vymětal a František Nikodým,
2. řada: Jiří Gardavský a Milan Kaděra,
3. řada: František Uher, Svatopluk
Nesvadba a Oldřich Dvořák.











 Skupinka harmonikářů, působících při LŠU v Kojetíně, patrně ještě
pod učitelkou na tahací harmoniku,
paní Voždovou, manželkou Josefa Voždy (viz skupinové fotografie
"školních" orchestrů Josefa Voždy).
Na fotografii zleva: Milan Lučan,
Pavel Evanžin, Bohumil Vojáček,
Vojtěch Pazdera, Věra Burdová-Kucharčíková a Marie Zatloukalová-Uhrová.
pokračování příště
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O počasí v Kojetín
Jaký byl vývoj počasí
v roce 2015
LEDEN 2015
Rok 2015 začal ve čtvrtek 1. ledna
ranní teplotou -5°C a v noci i ráno
hustým sněžením. V poledne však
teplota již vystoupila na 0°C a drobně pršelo, večer pak při teplotě -1°C
se tvořila ledovka.
První lednová dekáda byla proměnlivá, ranní teploty se držely pod nulou, denní vystoupily nad nulu a večerní kolísaly kolem nuly. Na obloze
bylo také proměnlivo, občas přišly
sněhové přeháňky, sníh však brzy
odtál. Dne 7. ledna se dokonce objevila na jihovýchodě duha.
Druhá lednová dekáda se přihlásila
silným větrem a prudkým deštěm.
Denní teploty se držely nad nulou,
10. ledna teploměr dokonce vystoupil na 13,5°C, 13. ledna na 10°C
a 20. ledna na 11°C. Ten 11. leden
byl velmi větrný. Na obloze se vyskytovala šedá oblačnost, ranní ani
večerní teploty neklesly pod nulu.
Také třetí lednová dekáda začala
zataženou oblohou, s denní teplotou kolem +5°C, ranní byla do +4°C
a večerní pak v krátkém rozmezí +3
až +4°C. V noci z 23. ledna na 24.
leden 2015 byl tak silný vítr (nárazový), že vyvrátil u domu č. p. 1211
v Nové ulici silný vysoký smrk. Naštěstí nedošlo k úrazu ani k hmotné
škodě, i když smrk spadl několik
centimetrů u oken v přízemí domu.
Ve dnech 24. a 25. ledna bylo vytrvalé sněžení, od 27. ledna se teploty pohybovaly kolem +4°C, sníh
odtával, občas se vyskytovaly přeháňky deště se sněhem. Ranní teploty setrvávaly kolem nuly, věčerní
pak málo pod nulou.
Malý souhrn: dny s teplotou pod
nulou (3 dny), dny se sněhovou pokrývkou (6 dnů), dny se slunečním
svitem (6 dnů), dny větrné (3 dny),
dny deštivé (6 dnů).
ÚNOR 2015
Měsíc únor začal jasnou až polojasnou oblohou, s teplotami ráno -6°C,
v poledne +4°C a večer byla mlha
a +2,5°C. Jasná a slunečná obloha se
udržela až do 8. února. Teploty ráno
byly do -3°C, v poledne teploměr ukázal +5°C a večer do -2°C. Denní pocitová teplota však byla -7 až -8°C.

Ke změně došlo 9. února, kdy při
zatažené obloze začalo husté sněžení, které v poledne přecházelo
v déšť se sněhem. V dalším období
se ranní a večerní teploty pohybovaly od -2 do +2°C a ve dne oscilovaly kolem nuly. Obloha zůstala
zatažená až do 11. února.
Od 12. února nastupuje série dnů
s jasnou a slunečnou oblohou, která trvala až do 18. února. Ranní
teplota se pohybovala pod nulou,
odpolední pak byla v intervalu do
+8°C. Jen dne 15. února teploměr
ukázal odpoledne +14°C.
Série krásných dnů byla přerušena
ve čtvrtek 19. února zataženou oblohou. Dne 20. února se opět projasnilo a denní teplota vystoupila
na +14°C. Slunečno, i když větrno,
bylo také 21. února. Změna pak
přišla 22. února odpoledne, kdy začalo pršet. Zatažená obloha a dešťové přeháňky byly také 23. února.
(Denní teplota byla do 14°C, ráno
+4°C a večer také +4°C).
Malý souhrn: dny s teplotou pod
nulou (11 dnů), dny se sněžením
(1 den), dny se slunečním svitem
(12 dnů), větrné dny (1 den), deštivé dny (4 dny).
BŘEZEN 2015
Měsíc březen začal ranní mlhou.
Celý den pak byl oblačný až zatažený.
Proměnlivé počasí s dešťovými
přeháňkami se vyskytovalo až do
4. března, kdy se vyjasnilo na jasno
až polojasno.
Teploty se začátkem března držely nad
nulou, ráno bylo +1°C až +3°C, odpoledne +8 až +9°C, večer kolem +2°C.
Od 5. března nastoupila série slunečných dnů s odpolední teplotou
do +15°C do +18°C, večer bylo kolem +6°C. Tato série končí 10. března, od 11. března se obloha zatáhla
a začalo pršet.
Zatažená obloha s dešťovými přeháňkami vydržela až do poloviny
března. Denní teploty nevystoupily
nad +8°C, ranní se držely na +3°C,
večerní pak +3 až +4°C.
Dne 16. března ráno se po dešti
projasnilo na oblačno s denní teplotou +8°C. Od 17. března bylo
na obloze jasno až do 21. března.
Denní teploty vystoupily nad 20°C,
19. a 20. března 24°C, 21. března
teploměr ukázal 22°C.

Dne 20. března 2015 jsme pozorovali částečné zatmění Slunce, které
bylo viditelné od 9,30 hod. a maxima bylo dosaženo v intervalu od
10,46 hod. do 10,57 hod. Dne 20.
března nastala jarní rovnodennost.
První jarní den, 21. březen, byl jasný, s denní teplotou 22°C.
Závěr měsíce března byl proměnlivý, na obloze se střídalo oblačno
a zataženo, denní teploty nevystoupily nad 10°C.
Malý souhrn: dny se zataženou oblohou (8 dnů), dny se slunečním svitem (10 dnů), deštivé dny (5 dnů).
DUBEN 2015
První duben 2015 byl proměnlivým
větrným dnem. Padal sníh s deštěm, ranní teplota byla +4°C, denní
pak +8°C.
Také začátkem měsíce bylo na obloze proměnlivo, vyskytovaly se dešťové přeháňky se sněhem, foukal
studený vítr. Ranní teploty vystoupily
pouze do +3°C, denní pak do +9°C.
Změna se pak připravovala již
8. dubna, kdy odpoledne bylo oblačno a večerní teplota 10°C. Dne
9. dubna již bylo polojasno, s ranní
teplotou 8°C a odpolední 13°C.
Jasná, případně oblačná obloha
vydržela až do 16. dubna. Ranní
teploty vystoupily na 8 až 9°C, odpolední na 18 až 19°C. Ve dnech
15. a 16. dubna byly odpolední teploty ještě vyšší. Teploměr ukázal
24 až 24,5°C. Teploty ráno 9,7°C
- 11°C, večerní kolem 10°C.
Interval dnů s jasnou, případně
polojasnou oblohou, byl přerušen
ve dnech 17. a 18. dubna dny se
zataženou oblohou a dešťovými
přeháňkami. Také teploty byly nižší.
Ráno kolem 5°C, večer 8°C a 11°C.
Od 19. dubna nastoupila série dnů
s jasnou oblohou. Denní teploty neklesly pod 20°C, naopak dosáhly
24°C až 25°C. Ranní teploty byly
8°C, večerní pak 17°C až 18°C.
Konec dubna byl při oblačné až zatažené obloze, dne 28. dubna byly
odpoledne dešťové přeháňky. Teploty ve dne do 22°C, ranní 7 až 8°C,
večerní do 9°C.
Malý souhrn: dny s jasnou, polojasnou oblohou (16 dnů), deštivé dny
(déšť a sníh) (7 dnů), větrné dny
(3 dny), dny se zataženou oblohou
(4 dny).
(pokračování příště)
řez
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Mateřská škola Kojetín
Leden v MŠ Kojetín
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Rozloučili jsme se se starým rokem
a po vánočních prázdninách jsme
se opět začátkem ledna setkali
v obou mateřských školách.
Hned od středy 6. ledna některé
děti z „Pastelek“, „Sluníček“ a „Rybiček“ zahájily saunování spojené
s relaxačním a dechovým cvičením
v rehabilitačním centru na poliklinice. Děti jsou rozděleny do dvou
skupin, každá skupina dochází na
tento program jeden krát týdně.
Zde mají možnost pod dohledem
své učitelky vyzkoušet saunu a po
saunování probíhá rehabilitační
program zaměřený na zlepšení celkové fyzické kondice dětí pod vedením fyzioterapeuta. Tento program
potrvá do konce března a věříme,
že výrazně ovlivní zdraví a tělesnou
zdatnost dětí.
V průběhu měsíce ledna děti ze

všech tříd mateřských škol navštívily DDM Kojetín - výukový program
„Šedý vlk“. Děti si rozšířily své vědomosti o šelmách žijících v našich
lesích – medvědovi, vlkovi, rysovi
a lišce. Vyprávění o životě těchto
zvířat byl zpestřen hrou Na vlka
a ovečku, Na rysa, přetahováním
s medvědem, skládáním puzzle. Za
svou pozornost a aktivitu byly děti
odměněny omalovánkou.
Ve čtvrtek 21. ledna za námi přijel
herec z Uherského Hradiště s pohádkovým představením „O Smolence“ a „Sekyrková polévka“. Také
jsme v obou mateřských školách
přivítali „Kašpárka“ s maňáskovou
pohádkou, kterou zahrály dětem
učitelky.
Leden je pro naše předškoláky
předznamenán očekáváním zápisu
do prvních tříd na obou základních
školách. Ten letošní se uskuteční ve
dnech 11. a 12. února 2016. Proto

i program budoucích prvňáčků byl
v lednu přizpůsoben požadavkům
a nárokům, které vstup do školy
a zápis do 1. tříd obnáší, v odpoledním čase proto probíhá program
školička, v němž se zaměřujeme na
vše, co souvisí s přípravou k zápisu
do 1. třídy.
Oblíbenou dětskou zábavou je stavění sněhuláků, bobování a sjíždění všech malých kopečků. I když
k nám zima v lednu nebyla příliš
štědrá a mnoho sněhu nám nedopřála, snažili jsme se k velkému
sněhovému dovádění využít zasněžený kopec u polikliniky i kopec na
školní zahradě v MŠ na náměstí…
A co nás čeká v únoru? Těšíme se
na další divadélko a hlavně na konec února, kdy pro děti chystáme
v obou MŠ karneval, při kterém si
všichni zatančí, zahrají soutěživé
hry a předvedou své masky.
vedení MŠ

Florbal

Florbal

Florbal

Bobování - Koťátka

Hry na sněhu - Rybičky

Pohádka Sekyrková polévka

Tři králové - Sluníčka

Výukový program „Šedý vlk“

Cvičení a saunování na rehabilitaci
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
Život dětí ve školní
družině
Po celý školní rok je naší snahou
dát dětem dostatek prostoru pro
individuální odpočinkovou a rekreační činnost i dostatek příležitostí
k učení a k poznávání. Chceme,
aby děti v prvé řadě dokázaly rozlišovat hodnoty důležité pro život.
Současně jim nabízíme prostor pro
vlastní vyjádření slovem, kresbou
a pohybem.
Posilování citového vztahu vzájemným poznáváním denně přispívá
k našemu cíli - vytvořit ze školní
družiny prostor, kde je dětem dobře
a kde se vytváří pěkné vztahy mezi
žáky různého věku.

Jedete lyžovat?

Potřebujete půjčit lyžařskou
nebo snowboardovou výzbroj?
SRPŠ při ZŠ nám. Míru 83
půjčuje snowboardy,
snowboardové boty, Lyže,
hole, lyžáky a přilby.
Cena za komplet
od 50 do 70 Kč/den dle kvality.
Půjčovní doba je v úterý
od 15.00 do 15.45 hodin
nebo dle dohody.
Děkujeme tímto sponzorům,
kteří nám již darovali
(nebo darují) použitou výzbroj.
Našim žákům bude sloužit
i nadále.
Informace na telefonu 731483561
Vedení školy

V letošním školním roce jsme nahradili kroužky pracovními dílničkami, ve kterých si děti podle zájmu
tvoří různé výrobky. V tělocvičně
si mohou společně zacvičit a hrát
oblíbené hry, v hudebně zazpívat
a zatancovat. V učebnách informa-

tiky se zdokonalí v práci s počítačem a ve školní kuchyňce si připraví nějakou tu dobrotu.
Děkujeme všem partnerům a organizacím za spolupráci a rodičům za
sponzorské dary.
Vychovatelky ŠD

Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83
pořádá ve dnech
11. a 12. února 2016

zápis dětí do prvních tříd
Zápis se koná v 1. poschodí školy (učebny č. 112 a č. 113)
čtvrtek 11. února 2016 od 15.00 do 17.00 hodin
pátek 12. února 2016 od 15.00 hodin do 17.00 hodin
Do 1. ročníku se zapisují děti, které do 31. srpna 2016
dovrší 6. rok věku.
Výjimečně mohou být zapsány i děti mladší,
nebo může být vyřízen odklad školní docházky.
K zápisu přijdou rodiče s dítětem a přinesou s sebou rodný list dítěte
a občanský průkaz jednoho z rodičů.
Těší se na vás kolektiv pracovníků ZŠ Kojetín, náměstí Míru 83.
Podrobnější informace o naší škole a o možnostech rodičů
při výběru školy vám rádi poskytneme osobně
nebo na telefonním čísle 581 76 20 36.
Rudolf Pavlíček, ředitel školy

Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
Zápis do první třídy pro školní rok 2016 - 2017
se uskuteční v budově Základní školy, ulice Svatopluka Čecha 586

ve čtvrtek 11. února 2016 a v pátek 12. února 2016
vždy od 15 do 17 hodin.
Do první třídy se zapisuje dítě, které do 31. srpna 2016 dovrší 6 let.
Zákonný zástupce předloží u zápisu rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti.
Naše škola nabízí zejména individuální péči, dobré podmínky pro integraci,
moderní pomůcky ve vyučování, pracujeme se školním vzdělávacím programem „Škola pro všechny“.
Olga Odehnalová
ředitelka školy
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Gymnázium Kojetín
Týden na Britských
ostrovech
– Hastings 2015
Součástí OP Vzdělání pro konkurenceschopnost - Výzvy 56 byl i zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt
pro žáky na zlepšení jazykových
kompetencí a prohloubení jejich
znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu).
Z naší školy na tento pobyt odjelo
deset studentů, doprovázeno dvěma pedagožkami. Cílovou destinací byl Hastings, pro Británii historicky významné město na pobřeží
kanálu La Manche. Týden strávený

Ohlédnutí za Vánoční
akademií 2015
Podaří, či nepodaří se připravit zajímavý program na vánoční akademii? Tato otázka je aktuální vždy
v předvánočním čase. No a protože se 18. prosince 2015 akademie
konala, je odpověď částečně jasná.
Program se připravit podařilo a telegraficky jej proběhneme v následujících řádcích.
Komorní sbor Prima nota zazpíval
v trojhlasé úpravě čtyři písně, což
bylo maximum možného v minimálním čase na přípravu. A. Dostálíková na klavír působivě potopila Titanic – zahrála hudbu ze
stejnojmenného filmu – a po ní se
předvedla celá její třída – kvarta
– s aktualizovanou verzí písně Vánoce, Vánoce přicházejí. V textu
se mohli najít všichni zaměstnanci
naší školy. Dále se představilo kytarové duo N. Pechová a Š. Horák
opět s filmovou hudbou, tentokrát
s Piráty z Karibiku. Dále „Přispěchali pastuškové“ z tercie. Celá třída zazpívala za houslového dopro-

10

na ostrově jsme si opravdu užili
naplno. V dopoledních hodinách
se studenti věnovali výuce jazyka
s rodilými mluvčími a v odpoledních
hodinách jsme se vydávali na výlety
do zajímavých míst v okolí, například na bílé útesy Sedm sester (Seven Sisters), které nás fascinovaly,
dále muzeum kriminálních zločinů
či muzeum, které nám přiblížilo dřívější životní styl Britů.
Další dny nás čekalo Centrum mořského světa, observatoř s názornými i praktickými ukázkami fyzikálních a elektronických pokusů, kde
byli naši studenti uchváceni nejvíce.
Poslední den jsme věnovali celodenní prohlídce Londýna a zejmé-

na jeho části zvané City. Nechyběla
samozřejmě ani večerní plavba po
Temži a průjezd pod rozsvíceným
Tower Bridgem.
Tato cesta byla skvělou příležitostí
uplatnit získané znalosti ze školy
a pobavit se. Díky za ni.
-Ns-

vodu K. Vybíralové a L. Konvičné
zmíněnou vánoční píseň. Posledně jmenovaná houslistka pak ještě
jednou vystoupila v triu s kytaristou
P. Kozákem a flétnistkou N. Dřímalovou. Jejich prostřednictvím jsme
se dostali nejdříve k Vyznání růžím
do Francie a pak jsme vyslechli
Španělskou romanci. Tereza Hermanová svými míčky zažonglovala
přímo neuvěřitelné kousky. Pak se
na pódiu objevil dokonce bobr při
zpěvu sekundy. Píseň se jmenovala Když jde malý bobr spát. Spát samozřejmě šel pouze zmíněný hlodavec. Všichni ostatní sledovali primu, která se také zapojila. Nejdříve
zatancovalo sexteto Adéla, Aneta,
Alice, Anděla, Lucie a Leo na oblíbenou píseň Měšťák a potom zazpívala celá prima dvojhlasně se sólisty píseň od Z. Svěráka a J. Uhlíře
s názvem Stromy, což je mimo jiné
dobrá potrava pro zmíněného bobra. Jedno zvíře jsme už tedy viděli a další dvě přivedla na pódium
A. Paráková. Stejně jako na minulé
akademii to byli dva cvičení pejsci. Jeden z nich dokonce tancoval.
No a tanec ve vrcholném provede-

ní následoval v podání J. Haldiny
a M. Kolajové (j. h.). Předvedli pět
latinskoamerických tanců. Mezi
dvě hromadná pěvecká vystoupení
– ruštináři Smugljanka a němčináři Kommet, ihr Hirten (Nesem vám
noviny) – se vešel ještě jeden tanec
s názvem Fight song, který zatancovaly K. Míčková a P. Havlíková.
V průběhu první části zazpívali ještě francouzštináři a byla nutná přestávka.
Druhá část začala Půlnoční, tedy
nejpopulárnější vánoční písní posledních let od V. Neckáře. Slyšeli
jsme hudebníky ze sexty a 2. ročníku. Povedlo se stejně dobře jako
Cesta na severní pól – scénka sourozenců Takačových. Potom nemohli chybět ani muzikanti z kvinty
a 1. ročníku se dvěma melodiemi
– Babylon a Bim bam od Spirituál
kvinteru. Hudba připravila půdu pro
tradiční součást akademie – vyhodnocování soutěží, olympiád,
slavnostní projevy a přání. Program
pokračoval improvizovanou dvacetiminutovou scénkou Setkání učitelského sboru GKJ, kterou připravili
studenti 3. ročníku. I zde se poznali
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Gymnázium Kojetín
mnozí vyučující a někteří si dokonce sami sebe zahráli. Vše samozřejmě s nadsázkou a humorem, který
jistě nebyl autory zamýšlen špatně.
Organizátorem, máme-li jmenovat jen jednoho, byl M. Knobloch,
který vzal opět v nadsázce veškerou zodpovědnost za výsledek
sám na sebe. Případné připomínky
a stížnosti lze tedy adresovat jemu.
Před druhou technickou přestávkou
nás ještě maturanti ze 4. ročníku
v barevných kostýmech pozvali na
svůj ples v duchu „květinových dětí“
a hnutí hippies 60. let 20. století.
Poslední blok akademie měl už jen
dvě čísla. Prvním byl třicetiminutový hraný film s názvem Lhář: Cesta
do temnoty, který po zkušenostech
z loňského roku natočili opět někteří studenti 3. ročníku. Duší celého
projektu byl O. Solař v roli scénáristy, kameramana, režiséra atd.
Nutno podotknout, že i když nejde
o dílo tematicky zapadající do idylické a kouzelné atmosféry předvánočního času, zaslouží si herci
a všichni tvůrci uznání za obrov-

ské množství energie a volného
času, které práci věnovali. Říká se,
že závěr patří mistrům. Se dvěma
písněmi za rytmického doprovodu
D. Kantora vystoupil J. Tabara
a udělal působivou tečku za dopoledním programem. Než skončíme
tento přehled, je nutné zmínit ještě
jednu dvojici. Tou byly dvě moderátorky ze sekundy – N. Čechová a K.
Klabalová. Svého úkolu se zhostily
dokonale a doslova vzato na jedničku. V neposlední řadě je třeba
poděkovat N. Olšanskému za technické zajištění celé akce.

V závěru sice telegrafického, ale
obsáhlého přehledu se vraťme na
začátek. Nejenže se nám podařilo
program připravit, byl také zajímavý
a bohatý. Za to patří dík všem zúčastněným. No a to nejlepší budou
moci zhlédnout návštěvníci veřejné
akademie dne 7. dubna 2016 v sále
Sokolovny Kojetín. Srdečně všechny zveme.
M. Matějček

Výzva 56 – Stínování

této spolupráce gymnázium umožňuje svým žákům čtyřměsíční jazykově vzdělávací pobyt na Hojoster
Oskolen, a to v podzimním či jarním
termínu, dle volby studenta. Jazykový kurz je určen pro žáky ve věku od
sedmnácti let. Na přelomu listopadu
a prosince se v rámci tzv. „stínování“
odjely na tuto školu podívat také dvě
pedagožky Gymnázia Kojetín, Taťána Dohnalová a Radana Nosková.
Během pobytu měly možnost účastnit se vyučování společně se studenty, spolupracovat na projektech
a workshopech vedených na různá
kulturní i politická témata a díky
vstřícnosti nejen našich dánských
kolegů, ale zejména studentů,
měly možnost být
součástí i školního života „po škole“. Trávily tedy
čas na ranních
setkáních s učiteli a žáky (Morning Assembly),
na hodinách anglického jazyka
a dalších předmětech,
které

byly v různých alternacích zaměřené zejména na studium jazyka
a jeho rozličnou slovní zásobu.
Krátkodobá stáž měla za úkol seznámit učitele s novými vzdělávacími metodami a motivovat je k následnému využití výstupů a zkušeností ze stáže při jejich pedagogické
činnosti. Tento cíl se podařilo naplnit
dokonale. Dalším krokem by mohla
být spolupráce na dalším projektu
v rámci výměnného pobytu studentů
obou škol. O spolupráci má dánská
škola zájem a na kojetínské gymnazisty, kteří se již projektu účastnili,
tamní pedagogové velice pozitivně
a pochvalně vzpomínali.
-Ns-

Výzva 56 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla vyhlášena MŠMT
v dubnu 2015. Při realizaci tohoto
projektu se gymnázium zapojilo
celkem do osmi šablon a získalo finanční prostředky ve výši 601.726
Kč. Během práce na projektu bylo
vytvořeno celkem čtyřicet čtenářských dílen, dvěma pedagožkám
byl umožněn studijní jazykový pobyt na Maltě (výuka anglického jazyka), na týdenní bezplatný pobyt
v Anglii spojený s výukou anglického jazyka vyjelo deset žáků a dva
pedagogové a dalších deset žáků
se dvěma pedagogy jelo na týden
do rakouského Lienzu zdokonalovat se v jazyce německém.
Jednou z klíčových aktivit tohoto
programu bylo i tzv. stínování, tedy
profesní rozvoj pedagogů na partnerských školách v zahraničí. Kojetínské gymnázium klade na výuku
cizích jazyků velký důraz, proto již
druhým rokem spolupracuje s dánskou školou Hojoster Oskolen ve
městě Aabenraa, která se nachází
blízko hranic s Německem. V rámci
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DDM Kojetín informuje
Na horách s Domečkem - Kouty nad Desnou

PŘIPRAVUJEME NA únor 2016
7. 2. 2016
Dětský karneval
Křenovice
spolupráce se Sokolem Křenovice
13. 2. 2016
Dětský karneval
Kovalovice
spolupráci se Sokolem Kovalovice
19. 2. 2016 od 8 do 12 hodin
Pohádkové
dopoledne
„O dvanácti měsíčkách“

soboty
Pojďte s námi do haly!
Cvičení pro děti i rodiče
Keramické výukové
programy
Dopravní výchova
Šťastná osmička
Šťastná osmička – „Sněhu jsme
si zatím moc neužili a sněhuláky
nepostavili, tak nám na domeček
aspoň nějakého vyrobte.“
- uzávěrka do 19. 2. 2016

NA HORY
S DOMEČKEM
soboty
Jednodenní zájezdy
na hory
Kouty nad Desnou, Skiareál Kareš
13. 2. 2016
Karneval na horách
Kouty nad Desnou, Skiareál Kareš
27. 2. – 4. 3. 2016
Yettiho expedice
Pobytová akce - Kouty nad Desnou

Bližší informace o všech připravovaných zájmových kroužcích a akcích najdete na internetových
a facebookových stránkách DDM Kojetín. Fotodokumentace ke všem akcím je k dispozici
na www. ddmkojetin.zonerama.com

Městská knihovna MěKS Kojetín informuje...
Malé ohlédnutí
za rokem 2015
Jsme velmi potěšeni, že občané
našeho města knihovnu vyhledávají (nárůst počtu návštěvníků), využívají její služby a co je nejdůležitější
- jsou s nimi spokojeni. Jejich názor
vyjadřuje certifikát Prověřená společnost, který naše knihovna obdr-
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žela na základě kladných hodnocení našich uživatelů.
V loňském roce navštívilo knihovnu
20.513 návštěvníků, celkem si naši
čtenáři vypůjčili 39.379 knih a časopisů. Knihovna uspořádala celkem
128 akcí, které navštívilo 2.404
účastníků.
K 31. prosinci 2015 eviduje knihovna 57.825 svazků knihovních dokumentů (knihovna Kojetín a devět

místních knihoven). Velký důraz
klademe na kvalitu a aktuálnost
knihovního fondu a jejich souvislost
s místními potřebami.
Samozřejmostí byla po celý rok
pravidelná výpůjční činnost dle požadavků informační služby a s nimi
související přístup k internetu i meziknihovní výpůjční služba.
Pro čtenáře připravujeme pravidelně každý měsíc seznam knižních
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Městská knihovna MěKS Kojetín informuje...
novinek v tištěné (k nahlédnutí
v půjčovně) a elektronické podobě
(www.mekskojetin.cz/knizni-novinky). V loňském roce proběhl pořad
s přední českou socioložkou Jiřinou
Šiklovou na téma její poslední knihy Vyhoštěná smrt, autorské čtení
s písněmi hudebníka, zpěváka
a spisovatele Richarda Pachmana - Tylda a cestopisná přednáška
Zlatuše Knollové - Kouzlo jihu Srí
Lanky.
Také donášíme knihy do domu pro
seniory Centra sociálních služeb
a zdravotně handicapované občany.
Kniha do čekárny je obdoba národního projektu Kniha do vlaku,
jehož cílem je dát knihám „druhou
šanci“. Vyřazené knihy z fondu naší
knihovny poslouží ke zkrácení času

v čekárnách lékařů, nebo si najdou místo i v domácích knihovničkách. Instalováno dle zájmu lékařů
u J. Palmašové, D. Horákové a V.
Procházkové.
Uspořádali jsme několik výstavek
a prezentovali naše literární besedy
v Centru sociálních služeb a Domě
sv. Josefa.
Knihovnu pravidelně navštěvují
žáci všech mateřských, základních
škol a gymnázia z našeho města.
Za těmi nejmenšími dětmi pravidelně docházíme do MŠ. Žáci ZŠ
a gymnázia absolvují v rámci výuky cyklus lekcí informační výchovy
(pro každou třídu máme připravenou lekci či exkurzi), a organizujeme pořady, ve kterých představujeme spisovatele, ilustrátory či jiné
významné osobnosti kulturního

života s tématy, která jsou pro tuto
věkovou skupinu zajímavá a aktuální, např. spisovatelka Petra Dvořáková a její interaktivní beseda
o anorexii „Já jsem hlad“. Dále jsme
se zapojili do celostátní akce „Noc
s Andersenem“ a vymysleli její obdobu k Evropskému dni mobility nazvanou „Kam až dojedeš, aneb Tajemstvím opředená místa Kojetína“.
Podařilo se nám vysadit i symbolický strom Pohádkovník - Fabularius
Anderseni (v měsíci říjnu k Mezinárodnímu dni stromů).
Samozřejmostí je úzká spolupráce
se školními družinami, nejde jen
o pravidelné půjčování knih, ale pro
děti je v knihovně vždy připraven
kvíz nebo soutěž.
Jitka Lorencová
vedoucí MěK MěKS Kojetín

Leden v knihovně...

a virtuální realita. Celou besedu sledoval a bavil děti nefalšovaný živý
potkan Eda (zastupoval myš Lílu, tu
se nám totiž nepodařilo sehnat).
Akce byla určena pro 2. žáky třídy
ZŠ.

fondu v knihovně x pořádek v domácí knihovničce, půjčovní doba
a knihovní řád, na závěr praktická
hra na půjčování v knihovně.
Pro žáky 1. tříd ZŠ

Flouk a Líla
Literární beseda nad knihou Petry Dvořákové. Pohádkový příběh
o velikém přátelství počítačové myši
Líly a kouzelného kocoura Flouka.
Lílu to v kanceláři moc nebaví a tak
si hledá kamarády ve skutečném
světě... Moderní pohádka pro děti
o tom, jak se liší náš skutečný svět

Lekce informační výchovy
Vysvětlení základních pojmů - jak
vzniká kniha, kdo je spisovatel, ilustrátor, co je knihovna, uspořádání

Tříkrálové putování
Společné čtení, soutěže, dílničky
- zábavný program se školními družinami.
-jl-

z připravovaných akcí:
Lekce informační
výchovy
Kniha a její části, základní žánrové
a tematické rozdělení literatury,
uspořádání beletrie a naučné
literatury - pro 3. třídy ZŠ
Valentýnské veršování
literární soutěž - pro školní družiny
Rukodělná dílnička
Výroba přáníček - pro školní družiny

Lekce informační
výchovy
Práce s on-line katalogem,
vysvětlení základních pojmů,
příklady vyhledávání - pro 4. třídy ZŠ
„Těšíme se na jaro“
Literární beseda inspirovaná
knihou
Zdeny Pšeničkové-Slavíkové
„O malém tučňáčkovi“
- pro děti v MŠ

„Vzhůru ke hvězdám“
Chceš strávit noc v knihovně?
Přijď soutěžit!
Vyhlašujeme zahájení celoroční
čtenářské soutěže pro děti.
Ti nejlepší si vybojují účast
na Noci s Andersenem.
Více se dozvíte na webových
stránkách MěKS Kojetín: www.
mekskojetin.cz/mestska-knihovna
a facebooku – Městská knihovna
MěKS Kojetín
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Pozvánky za kulturou
PLESOVÁ SEZÓNA 2016 POKRAČUJE
PLES GYMNÁZIA KOJETÍN

pátek 5. února 2016, Sokolovna Kojetín
Hraje: Loodry´s forte, bubenická smršť CAMARA
Předprodej: VIC Kojetín, 581 202 202, 774 001 403

VODĚNÍ MEDVĚDA

sobota 6. února 2016, ulice Kojetína
Průvod masek od 10 hodin od Sokolovny
za doprovodu živé kapely a harmoniky
Předání ostatkového práva starostou u radnice
Všechny masky jsou do průvodu vítány!

HASIČSKÉ BÁL
S POCHOVÁVÁNÍM BASY
sobota 6. února 2016, VIC Kojetín
Start: 20 hodin, občerstvení zajištěno!
Hraje F. Nikodým PC Music

HANÁCKÉ BÁL

sobota 13. února 2016, Sokolovna Kojetín
Hraje: DH Hanačka (i pop-rock) a CM Dubina
Start: 19.30 hodin, slosovatelné vstupenky
Předprodej: VIC Kojetín, 581 202 202, 774 001 403

Dětský karneval

sobota 13. února 2016, KD Kovalovice
Pro všechny je připravena spousta dobrot,
soutěží a bohatá tombola...
Sraz masek od 13.30 hodin, program od 14.00 hodin

sportovní večírek

sobota 13. února 2016, KD Kovalovice
Čeká vás zábava, tombola a gulášek
Hudba Jan Krejsa

DRAČÍ PLES

sobota 20. února 2016, Sokolovna Kojetín
Ve stylu 30. let - slavíme konec prohibice
Hraje: JuniorBand Pohořelice a Elektroswingová párty
Předprodej: Studio zdravého spánku Kojetín, 581 761 787

DĚTSKÝ KARNEVAL

neděle 28. února 2016, Sokolovna Kojetín
Sraz masek od 14.30 hodin, program od 15.00 hodin
O zábavu se postará Agentura Koráb z Brna
Slosovatelné vstupenky

PLES RUDÝCH KOŇŮ

sobota 12. března 2016, Sokolovna Kojetín

DIVADLO ŽIJE! aneb Neseďte doma - POJĎTE DO divadlA!
Středa 24. února 2016 - 19.30 hodin, Sokolovna Kojetín
RÁDOBYDIVADLO KLAPÝ V. Vančura, L. Valeš: rozmarné léto
Poetický příběh jednoho léta. Říční lázně s molem i terasou, kouzelník
na náměstí přitáhne vůz, napne provaz a představení může začít...
Vstup: 70 Kč

Vstup: 70 Kč

Středa 23. března 2016 - 19.30 hodin, Sokolovna Kojetín
KOČOVNÉ DIVADLO AD HOC J. Duchek: s úsměvem nepilota
Vstup: 70 Kč

Dumavě filozoficky komponovaný večer složený z vědeckých pojednávání,
originálních písní, obskurní poezie a jiných drobných poetických útvarů...
Nejúspěšnější amatérské divadlo současnosti...

Předprodej vstupenek na informacích (přízemí) Vzdělávacího a informačního centra,
Masarykovo náměstí 8, Kojetín telefon: 581 202 202 mobil: 774 001 403, www.mekskojetin.cz

VÝSTAVY V GALERII A EXPOZICI MUZEA VIC KOJETÍN
Stálá expozice muzea
ZTRACENÁ TVÁŘ HANÉ
Otevřeno celoročně

Výstava řezbářských výrobků
STŘEDNÍ ŠKOLY ŘEZBÁŘSKÉ TAVAČOV
Otevřeno od 18. ledna 2016

Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
Otevřeno: pondělí - pátek: 9 - 11.30 a 12.30 - 17 hodin, sobota a neděle po dohodě, telefon: 581 202 202, 774 001 403
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Městské kulturní středisko Kojetín
Divadelní představení
Racek
V úterý 26. ledna 2016 na Sokolovnu Kojetín zavítalo divadlo D21
s inscenací Antona Pavloviče Čechova Racek. D21 funguje od roku
2012 jako samostatné divadlo, které navázalo na působení Malého
Vinohradského divadla. Ve svém
repertoáru mají umělci díla, která se orientují především na žáky
základních až středních škol, ale
i klasické hry jako například R.U.R,
Ibsenovu Noru, Audienci Václava
Havla a v Kojetíně hraného Racka.
Na tuto hru si určitě rádi zavzpomínali bývalí členové Hanácké scény,
kteří ji v padesátých letech hráli
také. Představení bylo výjimečné
i tím, že v jedné z hlavních mužských rolí zazářil kojetínský rodák
Milan Ligač spolu s Kristýnou Podzimkovou, jenž je známá divákům

Country bál
Večer v sobotu 30. ledna 2016 se
nesl ve znamení divokého západu
a westernu. Sokolovnu zaplnili cowboys a cowgirls. Celý večer k tanci
a poslechu hrála kapela Countrio
Hodonín. Přítomní nebyli ochuzeni ani o taneční vystoupení místní
skupiny Lucky While a exhibici koltů
s biči v provedení bratří Krčmařů,
kteří měli kolty proklatě nízko u pasu.

i z televizní obrazovky. Divadelní
hra Racek je považována za přelomovou v rámci moderního dramatu, i když děj nemá žádnou stěžejní linii, ta je zatlačena do pozadí
a nechává tak vyniknout jednotlivým charakterům postav, které
se potýkají s vlastními chimérami.
Sám Čechov označil tuto hru jako
komedii i přes častá pochmurná témata jako je alkoholismus, deprese
a ztráta smyslu života. Inscenace

je protkána absurdními situacemi,
které gradují občas až v grotesknost jednotlivých postav. V Kojetíně
sklidili herci nemalý úspěch u publika, které si pochvalovalo herecké
výkony všech protagonistů. Lehce
avantgardní pojetí této hry v režii
Lucie Ferenzové nabídlo obecenstvu skvělý kulturní zážitek a my
doufáme, že divadlo D21 nebavilo
diváky v Kojetíně naposledy.
-miza-

I přes nevelký počet návštěvníků,
vládla na Country bále vynikající nálada a parket byl permanentně obsazen tanečníky. V improvizovaném
saloonu ve vestibulu byly připraveny
delikatesy v podobě tortil a pravého
nefalšovaného mexického guláše.
Kdo neměl štěstí u cowgirls, vyhrál
určitě některou slosovatelnou cenu.
Děkujeme všem, kteří pomohli letošní Country bál připravit a podíleli
se na jeho bezvadném průběhu.

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

DIVADELNÍ KOJETÍN 2016
16. - 20. března 2016, Sokolovna Kojetín

Soutěžní divadelní přehlídka s postupem na Celostátní přehlídku činoherního a hudebního divadla
Divadelní Piknik Volyně 2016
PROGRAM BUDE SESTAVEN Z PŘIHLÁŠENÝCH SOUBORŮ
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Městské muzeum MěKS Kojetín
Solná fabrika
Solná továrna nebo také „Salpetrofka“ stála v období první republiky
v místech, kde dnes sídlí chatařská
kolonie (po pravé straně při cestě
z Kojetína na Bojanovice asi sto
metrů před kruhovým objezdem
a odbočky na polní cestu k Bezměrovu). V minulosti kolem objektu protékala stará mlýnská Haná,
což můžeme vidět i na fotografiích
pořízených ve dvacátých letech

minulého století. Jak by se mohlo
zdát, podle lidového názvu této továrny (solná) sloužila ke zpracování či výrobě soli, pravda je ovšem
zcela jiná. Tento chemický závod
produkoval ledek, německy salpetr. Od počátečního slova sal mohla
vzniknout zkomolenina salz (sůl)

a od ní vžitý název tohoto závodu,
tedy solná továrna. Továrna fungovala údajně do poloviny dvacátého století. Pokud by se našli mezi
čtenáři pamětníci, budeme rádi za
každou poskytnutou informaci nebo
dokumentaci k tomuto objektu.
-miza-

Pozvánky
SDH POPŮVKY

pořádá
k svátku všech zamilovaných

sbírku
pro čtyřnohé mazlíčky
v psím útulku Čápka Kroměříž
Jako vhodné dary přijímáme: psí granule,
psí pamlsky, pelíšky, staré deky, obojky, vodítka,
krmivo, ručníky, čistící prostředky - SAVO, mýdla,
piškoty, konzervy, savé podložky,
vitamíny, šampóny, odčervováky, hračky...
Finanční dary nepřijímáme!
Peněžitou pomoc lze zaslat přímo na účet
psího útulku www.utulekkromeriz.cz
Sbírka se uskuteční

v sobotu 6. února a 13. února 2016
od 14 do 17 hodin
v budově hasičské zbrojnice
v Popůvkách
Bližsí informace:
Adéla Šimková
(734252926, adela.sisi@seznam.cz)
Lucie Skácelíková
(604958420, skacelik.lucie@seznam.cz)
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Centrum sociálních služeb informuje
Závěrečný seminář
Virtuální univerzity
třetího věku
– tentokrát v Olomouci
Je to měsíc a pár dnů zpět, kdy jsme
v našem konzultačním středisku
ukončili studium zimního semestru Virtuální univerzity třetího věku.
A tak jsme se vydali na jeho slavnostní ukončení za dalšími spolustudujícími seniory z jiných konzultačních středisek celé Moravy,
tentokrát do Doloplaz u Olomouce.
Ve středu 20. ledna 2016 ráno se
na nádraží v Kojetíně sešlo 24
usměvavých a dobře naladěných
seniorů – studentů, kteří se vydali za doprovodu své tutorky a pečovatelky na cestu vlakem směr
Olomouc. Cesta rychle ubíhala
a tak jsme již v 8.30 hodin stáli před
nádražím v Olomouci. Již z dálky
bylo vidět označeného pořadatele vybaveného cedulí s nápisem,
který hlásal, že tím směrem jsou
přistaveny pro všechny nahlášené
účastníky autobusy, které pro nás
zajistilo pořádající konzultační středisko, a které nás odvezly přímo na
místo určení. Po nutných administrativních úkonech jsme se uvelebili
na svých místech u připravených
stolů v místním sále Kulturního
domu v Doloplazech a vše mohlo
začít.
Přivítal nás učitel Navrátil z místní
základní školy, který celé setkání
organizoval, a který je v obci „vztyčným důstojníkem“ celé výuky. Po
uvítání následovalo několik slov
starosty Josefa Zdařila, který nás
s humorem jemu vlastním provedl
historií obce i současným děním.
Následovala zdravice Kláry Nehodové, která je garantkou VU3V
na PEF ČZU v Praze. Ta nás seznámila se stručnými daty týkajícími se studia. Pro vaši zajímavost,
v celé ČR probíhalo studium zimního semestru ve 190 obcích, posluchači si vybírali z 23 témat a nejstarší studentkou a studentem stále
zůstávají dva vytrvalí senioři z KS
Mirošov, jež mají stejný rok narození, a to 1920!
Další vystoupení patřilo ředitelce
místní základní školy Janě Štefanové. Za Univerzitu Palackého

v Olomouci přijela
pozdravit studenty
Naděžda Špatenková, energická to
žena, která je na
univerzitě
nejen
vedoucí referent
a metodik U3V, kterou vede od roku
2000, ale je též odbornou asistentkou
na Katedře sociologie, andragogiky
a kulturní antropologie. Ta se ujala svého slova velmi rázně a taktéž hned
všechny
přítomné
prozkoušela v krátkodobé paměti, kterou
s přibývajícím věkem mívají senioři
zhoršenou. S humorem jí vlastním
naučila přítomné, jak si zapamatovat jednoduchou metodou deset
věcí, které si chtějí jít koupit do
obchodu. Všechny přítomné pobavila, nabídla jim možnosti studia
Univerzity třetího věku, nabídla
akce pro seniory nad padesát let
pořádané pro širokou veřejnost
a příjemným a nenásilným způsobem podtrhla, jak důležité je vzdělávání se a trénování paměti i ve
vyšším věku, kdy se může zdát, že
na ničem již tak moc nezáleží.
V zaplněném sále se sešlo cca 180
seniorů z patnácti konzultačních
středisek, jimiž byli: Bohdíkov, Hodonín, Charváty, Kojetín, Kopřivnice, Libina, Mikulov, Mohelnice,
Nové Město na Moravě, Olšany,
Ostrava – Výškovice, Přerov, Rapotín, Spytihněv a domácí Doloplazy.
Po slavnostním předání Pamětních

listů a ocenění nejstaršího seniora
a seniorky v sále následoval kulturní program dle individuálního
výběru samotných konzultačních
středisek, která měla možnost vybírat z návštěvy kulturních památek
v centru města Olomouce či přilehlého kostela na Sv. Kopečku u Olomouce. Naše skupinka studentů si
vybrala prohlídku Arcibiskupského paláce, Arcidiecézního muzea
a dómu sv. Václava. Poté se odebrala ke slavnostnímu a zaslouženému obědu v nedaleké restauraci, kde svůj výlet i celý semestr
v pozdních odpoledních hodinách
slavnostně ukončila. Spokojeně
jsme se rozjeli zpět do Kojetína
a již nyní se všichni těšíme na společné zahájení letního semestru,
který začne 3. února 2016 v 9 hodin, v prostorách naší Víceúčelové klubovny. A téma? Genealogie
– Hledáme své předky. Tak to přijďte zkusit také! Těšíme se na nové
studenty.
		
Za KS Kojetín
tutorka Andrea Hrdličková
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Centrum sociálních služeb informuje
„Zima umí být
také krásná“
Abychom se s našimi seniory na začátku nového roku pěkně rozcvičili
v jemné motorice, pohráli si s fantazií a vyrobili si něco pěkného, pustili
jsme se v průběhu měsíce ledna do
tvorby obrázků se zimní tematikou.
Posloužila nám k tomu opět naše
oblíbená metoda malování teplým
voskem – enkaustika. Našich osm
„výtvarnic“ se pustilo do svých dílek
s počáteční obavou, jako vždy, ale
neodradilo je to. Výsledkem byly
moc pěkné obrázky, které jsme dotvořili tím, že jsme obrázky vsadili
do předpřipravených rámečků z tvrdé kreslenky, samy účastnice si je
dozdobily dle vlastní fantazie. Pak

již jen zbývalo přitavit očko z provázku na zavěšení a dnes mnohým
„malířkám“ visí jejich obrázky v kuchyních či chodbách, nebo odložené za vitrínou v obývacím pokoji.
A kdo by byl zvědavý, jak takový
obrázek vypadá, může se přijít in-

spirovat na den otevřených dveří
naší organizace 7. října 2016, kde
budou některé z prací našich seniorů vystaveny a určitě se tam nějaký
pěkný obrázek z enkaustiky najde.
Jste srdečně zváni již nyní.
A. H.

Charita Kojetín
DŮM SVATÉHO JOSEFA - CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY

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 ÚNOR 2016

PRO VŠECHNY SENIORY KOJETÍNA A OKOLÍ
Středa 3. 2. 2016 od 10.00 hodin
Středa 10. 2. 2016 od 10.00 hodin
POKRAČUJEME V DRÁTKOVÁNÍ
Pracujeme s drátkem a ozdobně drátkujeme
zvonečky a vajíčka.
20 Kč / 1 hodinu za provozní výdaje
Pátek 5. 2. 2016 od 10.00 hodin
Pátek 12. 2. 2016 od 10.00 hodin
PLETEME SRDCE ZE SRDCE
Oslavte s námi svátek sv. Valentýna pletením srdcí
pro své milované blízké. Těšíme se na vás.
20 Kč / 1 hodinu za provozní výdaje
Úterý 9. 2. 2016 od 10.30 hodin
PŘEDNÁŠKA:
VSTUPUJEME DO POSTNÍ DOBY
Přednáší bývalý jáhen v Kojetíně Jaroslav Špargl

Poděkování
a informace
o Tříkrálové sbírce 2016
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Stejně jako v předchozích letech se
i letos uskutečnila celostátní Tříkrálová sbírka, jejímž organizátorem je
Charita Česká republika. V Kojetíně
a okolních obcích tuto sbírku kaž-

Čtvrtek 25. 2. 2016 od 9.00 hodin
MŠE SVATÁ
za Charitu Kojetín, její pracovníky,
uživatele i dobrodince.
V případě zájmu je možná doprava
charitním automobilem.
každé úterý a pátek 9 – 10 hodin
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
v tělocvičně v Domě sv. Josefa.
Cena za jednu lekci je 20 Kč.
Možnost i cvičení na rotopedu a masáži
na masážním křesle.
Město Kojetín
finančně přispívá na činnost Domu sv. Josefa.

doročně realizuje Charita Kojetín.
V sobotu 9. ledna 2016 vyšlo v této
naší oblasti celkem 31 skupinek koledníků, z toho v samotném městě
Kojetín patnáct, jedna skupinka koledovala v Popůvkách.
Podle jednotlivých obcí byl výsledek následující:
Kojetín
50.793 Kč
Křenovice
13.535 Kč

Měrovice nad Hanou
4.449 Kč
Uhřičice
11.050 Kč
Polkovice
10.521 Kč
Lobodice
12.853 Kč
Stříbrnice
3.588 Kč
Do částky v Kojetíně je započítán
výsledek v Popůvkách, což je 2.366
Kč.
Díky vaší štědrosti se v kasičkách
sešlo celkem 106.789 Kč.
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Charita Kojetín
Podle pevně stanoveného klíče se
vybrané peníze rozdělí na humanitární projekty v zahraničí a 58
% z této částky zůstává pro potřeby Charity Kojetín. Touto částkou
chceme v letošním roce uhradit
odkoupení vozidla Renault, které

máme jen zapůjčené od firmy Kompakt spol. s r. o.
Všem vedoucím skupinek i dětským
koledníkům patří velké poděkování
za jejich pomoc, bez které by se samotná sbírka nemohla uskutečnit.
Děkujeme také vám všem, kteří jste

otevřeli dveře koledníkům a přispěli
jakýmkoliv finančním obnosem do
našich pokladniček. Děkujeme za
to, že vnímáte potřeby jiných lidí
kolem sebe.
Helena Gračková
ředitelka Charity Kojetín

Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov

„Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův.“ Jeremiáš 1,8

PROGRAM SVÁTEČNÍCH SETKÁNÍ V ÚNORU 2016
2., 9., 16., 23. 2. 2016 (úterý)
duchovní výchova
(1. a 2. sk.) od 12.45 hod. a od 13.40 hodin
na faře a v Klubovně (modlitebny)
3. 2. 2016 (středa)
klub dětí a mládeže „Dobrá zpráva“
od 16.00 hodin v Klubovně (modlitebny)
4., 11., 18. 2. 2016 (čtvrtek)
biblická hodina
od 16.00 hodin na faře
7. 2. 2016 (neděle)
bohoslužby
„Poslední po Zjevení“ Páně
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

10. 2. 2016 (středa)
„Popeleční“ modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
14. 2. 2016 (neděle)
bohoslužby 1. postní (Invocavit)
od 8.15 hodin v Polkovicích (obřadní síň OÚ)
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
21. 2. 2016 (neděle)
bohoslužby 2. postní (Reminiscere)
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
25. 2. 2016 (čtvrtek)
biblická hodina
od 16.00 hodin
promítání „Celestýnské proroctví“ v modlitebně
28. 2. 2016 (neděle)
bohoslužby 3. postní (Oculi)
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

„Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“ Lukáš 19,10
Srdečně zveme k návštěvě 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 (vždy
poslední čtvrtek v měsíci promítání
v modlitebně). Neděle: Bohoslužby
ve sboru (1. neděle v měsíci - rodinné bohoslužby, po jejich skonče-

ní následuje tradiční „nedělní škola“
pro děti a mládež).
Připravujeme: Jednou za měsíc
v sobotu* bychom se scházeli
k přednášce z křesťanské mystiky
a duchovní vědy. *Podrobnosti již
brzy na našich webových stránkách.
Oznámení: Farní úřad CČSH
v Kojetíně (Husova 796, kancelář
v přízemí) je k dispozici členům
i veřejnosti od pondělí do středy od
9 do 15 hodin Jinak dle dohody. Volejte, laskavě, na tel. č. 777 706 511
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 nebo
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.
Jiří Pleva

Hromnice
Dne 2. února - Toho dne se v kostele světily před mší svíce, kterým se
také říkalo hromničky. Pobožní lidé
takto vysvěcené „hromničky“ zapalovali při bouřích, modlíce se přitom

k Bohu za odvrácení možné pohromy. Také bývalo zvykem dávat
hromničku do ruky umírajícímu člověku. Světlo hromničky mělo jeho
dušičce svítit na cestu do nebe.
Na Chodsku věřili, že kdo by na

Hromnice tancoval, ten by zemřel
bez světla.
Na Chrudimsku zas obcházel hospodář s posvěcenou hromničkou
třikrát za sebou úly a přitom se
modlil, což mu mělo zajistit zdravé
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Církev Československá husitská
včely a hojnost medu.
V den Hromnic se nesmělo šít ani
nic přišívat. Mělo se za to, že jehla
přitahuje „Boží posly“ - blesky.
Staroslovanské zvyky
Od druhého novoluní očekávali
naši předci dle původního lunárně
- solárního staroslovanského kalendáře příchod boha Peruna. Perun byl představitelem plodivé síly
a přicházel na pomoc nedávno narozenému mladému bohu Jarovítovi
nebo Svarožici, aby mu pomohl zvítězit nad temnými silami a svrhnout
vládu zimy. Jeho příchod byl očekáván v podobě jarního zahřmění.
Jarním bleskem, jako dotknutím
kouzelného proutku, probouzela
se božstva a příroda se otevírala
novému životu. Věřilo se, že před
hromovým rachotem jarního Peruna prchají zlí duchové a zalézají do
svých skrýší.
U starých Slovanů byla tomuto prvnímu zahřmění věnována velká pozornost a lidé tento úkaz provázeli
mnohými rituály. Při prvním jarním
hřmění lidé klekávali na zem a líbali ji. Lidé přemisťovali ve světnicích židle a stoly, hýbali nádobím,
na dvorku nadzvedávali a otáčeli
vozy, divoce mávali polním nářadím a před vraty usedlosti zatínali
do země sekery (sekera je atribut
Peruna). Lidé tak pomáhali Perunu

vyhánět zlé duchy ze svých stavení. Tyto zvyklosti byly zaznamenány až do 19. století.
Předpověď trvání zimy
Zajímá vás, jak dlouhá bude ještě
letošní zima, sledujte 2. února pečlivě počasí. Je-li jasno, svítí-li sluníčko, pak bude zima trvat nejméně dalších šest týdnů. Pokud je ale
zamračeno a případně sněží nebo
prší, potom lze očekávat rychlý nástup jara.
Možná jste viděli americký film "Na
Hromnice o den více", kde je zmíněna zajímavá a do dnešního dne dodržovaná tradice, kdy k předpovědi
využívají sviště. Ten pokud po zaklepání vyleze z nory a vidí svůj stín
(tzn., že sluníčko svítí), pak zima
potrvá minimálně dalších šest týdnů.
Pranostiky
- Na Hromnice o hodinu více (noci
se zkracují, dny se prodlužují, blíží
se jaro).
- Na Hromnice jasná noc – bude
ještě mrazů moc.
- Zelené Hromnice – bílé Velikonoce.
- Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout.
- Na Hromice, zimy polovice.
Zdroj: http://www.ceske-tradice.cz/
tradice/zima/hromnice
Seznam postních nedělí
1. neděle postní – Invocavit:

„Bude mě volat a já mu odpovím,
v dobách soužení budu s ním, vysvobodím jej a oslavím.“ Žalm 91,15
2. neděle postní – Reminiscere:
„Pamatuj, Hospodine, na soucit
svůj a na svou lásku, která je od
věků.“ Žalm 25,6
3. neděle postní – Oculi: „K Hospodinu stále mé oči hledí, on moje
nohy z pasti vyprostí!“ Žalm 25,15
4. neděle postní – Laetare:
„S Dcerou jeruzalémskou se veselte, všichni, kdo ji milujete, jásejte! Radujte se, radujte spolu s ní,
všichni, kdo jste nad ní truchlili!“
– „Když pak byl Ježíš v Betanii
a stoloval v domě Šimona Malomocného, přistoupila k němu žena
(Marie Magdaléna!) s alabastrovou nádobkou velmi vzácné masti
a vylila mu ji na hlavu.“ Izaiáš 66,10
a Matouš 26,6-7
5. neděle postní – Judica:
„Zjednej mi právo, Bože, buď mým
obhájcem před bezbožným národem, zachraň mě před lstivým
a podlým člověkem!“ Žalm 43,1
6. neděle postní – Palmarum
(Květná): „Povězte Dceři sionské:
Hle, tvůj král přichází k tobě, mírný,
sedící na oslu, na oslíku, osličím
hříbátku.“ – „Hosana, Synu Davidův!“ „Požehnaný, jenž přichází
v Hospodinově jménu!“ „Hosana na
výsostech!“ Matouš 21,5.9
Jiří Pleva

Sbor doborovolných hasičů Kojetín
Děti dětem potřetí
Děti ze Sboru dobrovolných hasičů
a jejich vedoucí děkují touto cestou
všem těm, kteří si v předvánočním
čase našli chvilku a přinesli spoustu hraček a oblečení. Bez těchto
darů dětí, maminek, tatínků, babiček
a dědečků, by se tato sbírka nemohla
ani uskutečnit. Velké díky patří také
kojetínským skautům, kteři uskutečnili vlastní sbírku, kterou připojili
k té hasičské. Díky moc. Nemůžeme
opomenout ani hasiče z Oplocan,
kteří se s námi na sbírce rovněž
spolupodíleli. Předání darů proběhlo
21. prosince 2015 v kroměřížském
Klokánku. Za náš sbor se zúčastnila delegace dětí, jejich vedoucích
a starosta sboru, který podepisoval
darovací smlouvu. Děti, spolu s te-
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tami (vychovatelkami), nás přivítaly
s velkou radostí, ukázaly nám své
bydlení a všichni jsme ochutnali cukroví, které pro nás napekly.
Děti z Klokánku se zajímaly o činnost hasičů, nás přítomné naopak
zajímalo, jak se v jejich náhradním
domovu žije, jak probíhají Vánoce

a jak se řeší aktuální situace s nedostatkem financí v těchto zařízeních.
Odjížděli jsme všichni moc spokojení, že jsme mohli takhle udělat radost dětem. Tato radost by nebyla
bez vás, bez vás všech, kteří jste
jakkoliv přispěli. Díky vám všem.
SDH Kojetín
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Petr Polák Univers centrum

Prodej
suchého
palivového dřeva

buk, dub, habr (33 cm a 50 cm)
cena 1600 Kč/1 PRM

(prostorový metr skládaný do bedny 1x1x1m)

cena 1000 Kč/1 PRMS
(prostorový metr sypaný)

Ušetříte 160 Kč na 1 prm oproti čerstvému
dřevu, které vám seschne cca o 10% objemu!

Nabízíme dovoz.
752 01 Kojetín II – Popůvky 71
Telefon: 581 763 761 Mobil: 603 259041
e-mail: stolarna.polak@seznam.cz
www.drevenydum.estranky.cz
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Kojetínské náměstí na starých fotografiích
Náměstí s pohledem na radnici v roce 1908

Náměstí s pohledem k pivovaru v roce 1908

Dům číslo popisné 30, hostinec U Valtrů patřící E. Dudíkovi, který vyhořel 18. dubna roku 1906.
Dudíkovi jej ještě v květnu toho roku prodali Františku Hylákovi. Fotografie před vyhořením pochází z roku 1900.
Dnes je na tomto místě prodejna nábytku.

Inzerce
Navštivte webové stránky
Městského kulturního střediska Kojetín

WWW.MEKSKOJETIN.CZ
Naleznete zde informace o kulturním dění
a akcích na Sokolovně,
Vzdělávacím a informačním centru,
městské knihovně, městském muzeu
i v zájmových souborech...
Nechybí ani stránky Divadelního Kojetína,
Kojetínských hodů, Kojetínského hudebního léta
Jsme i na facebooku - přidejte se:

MěKS Kojetín, Městská knihovna MěKS Kojetín,
Městské muzeum MěKS Kojetín, Vzdělávací
a informační centrum MěKS Kojetín, Divadelní Koječák
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Vítání občánků - omluva
Redakční rada Kojetínského zpravodaje se tímto omlouvá

Jakubu Behancovi
za špatně uvedené příjmení v minulém čísle.
Jakoubku, hodně zdraví!

Vzpomínky
Očím ses ztratila, ale v srdcích zůstaneš navždy.
Dne 2. února 2016 vzpomeneme 30. smutné výročí úmrtí naší drahé maminky a babičky

paní Františky Krybusové
S láskou stále vzpomínají dcery Hana a Jitka s rodinami.
A proto přece konec nemůže být, i když už nemůžeš žít…
Dne 14. února 2016 vzpomeneme nedožitých 37 let
a 18. března 2016 čtvrté smutné výročí úmrtí našeho syna

pana Jiřího Vaculy
S láskou stále vzpomínají rodiče, sestra Naďa s rodinou, děti Lucie, Nikola a Matyas,
babičky, ostatní příbuzenstvo a kamarádi.
A lesy stále šumí, které jsi měl tolik rád. Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal.
Stromy rostou a kytky stále voní, jen ten, kdo zažil, porozumí.
Dne 17. února 2016 by se dožil 75 let

pan Milan Rumplík
Vzpomíná družka Emilie, dcery Jana a Lenka s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Ruku Ti už nepodáme, abychom Ti mohli k narozeninám přát.
Jen kytičku Ti na hrob dáme a na Tebe budeme stále vzpomínat.
Dne 25. ledna 2016 by se dožil 55 let

pan Vladimír Svozil z Kojetína
S láskou vzpomínají maminka a sestry s rodinami
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