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Přání do roku 2017
Vážení spoluobčané,
rok 2016 se stal minulostí a rok 2017 pomalu začíná
psát své první události a okamžiky.
Dovolte mi, abych vám popřál do nového roku jménem
Města Kojetín i jménem svým pevné zdraví, osobní spokojenost a pohodu. Na škodu nikdy není trocha štěstí, a pokud se vám nebude dařit úplně podle představ,
pak věřte, že s optimismem a úsměvem na tváři se dají
mnohdy vyřešit i zdánlivě těžké situace.
Vážení spoluobčané, přeji vám všem na prahu roku, do
kterého jsme právě vstoupili, dobrý život v našem Kojetíně. Budeme se spolu s týmem mých kolegyň a kolegů snažit, aby se naše město nadále rozvíjelo a bylo ke
svým obyvatelům i návštěvníkům příznivé.
Jiří Šírek, starosta
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na své 46. schůzi konané dne 30. listopadu 2016
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila navýšení příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kojetín o částku 90 tis. Kč, dle žádosti
DDM Kojetín, p. o.,
- schválila navýšení příspěvku
zřizovatele na provoz příspěvkové organizace MěKS Kojetín, p. o.
o částku 30 tis. Kč, dle žádosti
MěKS Kojetín, p. o.,
- schválila rozpočtové opatření
č. 17/2016, kterým dochází pouze
k přesunům v rámci schváleného
rozpočtu a nenavyšují se celkové
příjmy ani výdaje rozpočtu,
- vzala na vědomí žádost ředitelky
DDM Kojetín, p. o. o souhlas zřizovatele se zapojením DDM Kojetín,
p. o. do Integrovaného operačního
programu, výzvy č. 57 „Infrastruktura
pro zájmové vzdělávání, neformální
a celoživotní vzdělávání“,
- souhlasila se zapojením DDM
Kojetín, p. o. do projektu „Infrastruktura pro zájmové vzdělávání,
neformální a celoživotní vzdělávání“, v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě a přiloženém rozpočtu
projektu,
- souhlasila se spoluúčastí Města
Kojetína na spolufinancování projektu do výše 10 % z rozpočtované
částky projektu a nákladů na administraci, max. do celkové výše 200
tis. Kč v případě schválení poskytnutí dotace,
- souhlasila s úhradou nákladů na

administraci projektu do max. výše
18.150 Kč z rozpočtu města, v případě, že by projekt nebyl schválen,
- souhlasila se zveřejněním záměru
prodeje pozemku parcely č. 3453/523,
orná půda o výměře 436 m2,
- souhlasila s realizací projektu
řízené infiltrace na části pozemku
p. č. 4931/1 orná půda o výměře
cca 100 m2,
- uložila starostovi města podepsat
souhlas s využitím části pozemku
p. č. 4931/1, pro realizaci projektu umělé infiltrace včetně souhlasu dočasného vstupu na pozemky
Města Kojetína,
- schválila pronájem nebytových
prostor v objektu polikliniky v Kojetíně 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, jako prostor určených
k podnikání, za účelem provozování nehtového studia,
- souhlasila se stanovením sazby
místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok
2017 v celkové výši 550 Kč,
- schválila personální změny v organizaci v rámci zřízení jednoho
pracovního místa na pozici pracovníka přímé péče (pečovatelka)

s úvazkem 0,5 z institutu Veřejně
prospěšných prací k umístění uchazečů o práci u Centra sociálních
služeb Kojetín, příspěvkové organizace, na období od 2. 1. 2017 do
31. 12. 2017,
- schválila Zplnomocnění společnosti BM – BAUMAS, spol. s r. o,
Praha 4, k zastupování před stavebním úřadem a před orgány státní správy a organizacemi dotčenými v územním a stavebním řízením
v rámci přípravy realizace stavby
„ZUŠ Kojetín – stavební úpravy
a přístavba “ a v rámci přípravy realizace stavby „Rekonstrukce ZŠ
náměstí Míru v Kojetíně“,
- schválila uzavření dodatků:
- Dodatek č. 4 ke smlouvě o obstarání správy a provozu veřejných
pohřebišť,
- Dodatek č. 8 ke smlouvě o poskytování odborných služeb,
- Dodatek č. 9 ke smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností,
- Dodatek č. 4 ke smlouvě o obstarání správy a provozu sběrného
dvora odpadů a smlouvy o výpůjčce
mezi Městem Kojetín a Technis Kojetín spol. s r. o.,
- vzala na vědomí informaci o činnosti MěÚ Kojetín ve věci výkupu
pozemků, vybudování infrastruktury umožňující zastavění Lešetína
a území za hřbitovem, dle zpracované urbanistické studie.

Rada Města Kojetín se na své 47. schůzi konané dne 14. prosince 2016
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila rozpočtové opatření
č. 19/2016, kterým dochází pouze
k přesunům v rámci schváleného
rozpočtu a nenavyšují se celkové
příjmy ani výdaje rozpočtu,
- schválila uzavření Smlouvy
o právu provést stavbu „Most ev.
č. 436-003, Kojetín“ mezi Městem
Kojetínem, jako vlastníkem a Olo-

mouckým krajem, jako stavebníkem. Části pozemků p. č. 6985/13
ostatní plocha – jiná plocha
a p. č. 6953/147 orná půda,
- souhlasila s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. Praha
4, Základní školou Kojetín, Svatopluka Čecha v rámci projektu Obě-

dy pro děti ve výši 1.320 Kč,
- schválila uzavření smlouvy o dílo
na poskytování technické podpory
geografického informačního systému MISYS objednatelem Městem
Kojetín a zhotovitelem GEPRO spol.
s r. o., Praha 5, s nabídkovou cenou ve
výši 47.400 Kč/ rok bez DPH. Smlouva
je uzavírána na dobu neurčitou.

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém 14. zasedání konaném dne 14. prosince 2016
zabývalo těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
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- schválilo rozpočet města Kojetína na rok 2017, který zahrnuje:
příjmy ve výši
103.382,04 tis. Kč
výdaje ve výši
96.968,59 tis. Kč

financování
-6.413,45 tis. Kč,
- schválilo rozpočtový výhled na
roky 2018 a 2019,
- uložilo radě města zabezpečit

hospodaření Města Kojetína v roce
2017 podle schváleného rozpočtu,
- svěřilo radě města pravomoc
schvalovat a provádět v průběhu
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Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
roku 2017 změny schváleného rozpočtu formou rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč v rámci jednoho závazného ukazatele a dále
schvalovat a provádět rozpočtová
opatření k veškerým průtokovým
transferům určeným pro zřízené
příspěvkové organizace,
- stanovilo závazné ukazatele hospodaření zřízeným příspěvkovým
organizacím na rok 2017,
- uložilo ředitelům zřízených příspěvkových organizací zajistit dodržení stanovených závazných
ukazatelů rozpočtu na rok 2017,
- vzalo na vědomí informaci
o vyhodnocení provozu koupaliště
v Kojetíně za rok 2016,
- schválilo poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 500.000 Kč společnosti Technis Kojetín s. r. o., za
účelem kompenzace nákladů vynaložených k zajištění služeb obecného hospodářského zájmu „Provoz
letního koupaliště“ v roce 2016,

- schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 100.000
Kč žadateli Technis Kojetín s. r. o.,
- schválilo poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu roku
2016 ve výši 1 000 000 Kč žadateli
Kanoistika Kojetín, z. s.,
- schválilo rozpočtové opatření
č. 18/2016, kterým se zapojují do
rozpočtu:
nové příjmy ve výši 1 000 tis. Kč
nový výdaje ve výši 1 000 tis. Kč,
- vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů,
- vzalo na vědomí výroční zprávy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Základní školy Kojetín,
Svatopluka Čecha 586 a Mateřské školy Kojetín za školní rok
2015/2016,
- schválilo termínový a obsahový

plán jednání Zastupitelstva města
Kojetína na rok 2017,
- vzalo na vědomí termínový a obsahový plán jednání Rady města
Kojetína na rok 2017,
- schválilo 3. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na
období let 2017–2019,
- vzalo na vědomí zprávu o realizaci investičních akcí v roce 2016,
- vzalo na vědomí informaci, že
předpokládané finanční náklady na
zajištění investiční akce Biocentrum
Kojetín, činí 1 421 331 Kč vč. DPH.
Předmětné náklady jsou stanoveny
na základě zadání studie proveditelnosti projektu, výběrového řízení
pro výběr zpracovatele projektové
dokumentace a uzavření příkazních smluv k administraci projektu
a zajištění výběrového řízení na
dodavatele stavebních prací akce
Biocentrum Kojetín.

v loděnici se vedly diskuse i na
stránkách našeho zpravodaje. Myslím, že sami kanoisté dali svým přístupem k celé věci ráznou odpověď
– stavbu si navrhli, sehnali na její
vybudování finance od Olomouckého kraje, od města i své vlastní
a sami si podstatnou část stavby
vybudovali. To dnes není úplně
běžné a doufám, že to bude ku prospěchu hlavně mladým kojetínským
kanoistům.
● Díky našemu kronikáři Luďku
Fíkovi jsem vybral pár zajímavých
výročí, která se k roku 2017 vážou.
Jde například o 90 let od zahájení
budování Sokolovny a sokolské zahrady, dokončena byla v roce 1928.
70 let od dokončení opravy silničního, tzv. Panského, mostu (1947).
V tomtéž roce kojetínský rodák
Gustav Vožda sestavil směs tanců
s názvem Hanácká beseda. 50 let
uplyne od rekonstrukce kojetínského mlýna, výstavby průmyslového
závodu Ingstav a návštěvy vrchního rabína, stejně tak od kolaudačního řízení novostavby 48 bytových
jednotek domu v Nové ulici 12171220 (30. 8. 1967).
Před 20 lety (1997) byl v Kojetíně
ukončen provoz kina a ve dnech

5. - 16. 7. 1997 nás zasáhly katastrofální záplavy na řece Moravě.
Před deseti lety (2007) probíhaly
rozsáhlé opravy kanalizace v Kojetíně a 15. 6. 2007 navštívil Kojetín
prezident Václav Klaus v rámci cesty po Olomouckém kraji.
Přejme si, aby se k roku 2017 vázaly jen dobré okamžiky v historii
našeho města!
Jiří Šírek

Jiří Šírek

Ve zkratce
● Zastupitelé schválili v prosinci
2016 rozpočet našeho města na
letošní rok. Je potěšitelné, že jde
o rozpočet přebytkový, a to ve výši
cca 6 mil. Kč. Osobně mě těší, že
s rozpočtem souhlasili všichni přítomní zastupitelé bez ohledu na
příslušnost k opozici či ke koalici.
Vážím si jednotné podpory, zvlášť
u tak důležitého materiálu, jakým
rozpočet města beze sporu je.
● Schválením tzv. odpadové vyhlášky na rok 2017 byla potvrzena
stávající cena na jednoho obyvatele za svoz odpadu, tedy platit budeme stejně, jako v roce minulém 550
korun na osobu.
● Zastupitelé se shodli také na poskytnutí dotací. Tou první je vyrovnání ztráty z provozu koupaliště
za rok 2016, kdy oproti smlouvě
doplácíme 100 tisíc korun. Loňské
léto výrazným návštěvám koupaliště moc nepřálo, takže rok 2015 se
v tomto směru bohužel neopakoval.
Chyběly hlavně tropické dny a stálejší počasí. Další dotací, a to jedním milionem korun přispívá Město
sportovcům z oddílu kanoistiky na
výstavbu nového zázemí, které by
mělo úspěšným vodákům sloužit
mnoho let. O podobě nové stavby

Starosta města Kojetína
zve na
15. zasedání

Zastupitelstva
města
Kojetína
které se uskuteční
v úterý 24. ledna 2017
od 16.00 hodin
v sále Vzdělávacího
a informačního centra,
Masarykovo náměstí 8, Kojetín.
Jiří Šírek, starosta města
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Co se událo v Kojetíně v roce 2016
V následujícím přehledu uvádím výběr větších
oprav a investic, které se realizovaly v našem městě
v loňském roce. Celkem činil objem těchto akcí přes
17 mil. Kč. Kompletní přehled oprav a investic vzalo

na vědomí zastupitelstvo města na svém zasedání
14. prosince 2016 a je k dispozici na webových
stránkách města (www.kojetin.cz).
Jiří Šírek

Vybudování nového dětského hřiště a beach zóny na koupališti
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Oprava chodníků v ulici Podvalí

Výsadba u sportovní haly

Opravy místních komunikací v Kojetíně, zde u pálenice

Renovace kaple sv. Anny u silnice do Měrovic
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Co se událo v Kojetíně v roce 2016

Asfaltování cest navazujících na ulici Podvalí

Opravy komunikací v Kovalovicích a Popůvkách

Renovace učeben na ZŠ náměstí Míru

Opravené dětské hřiště v areálu sokolské zahrady

Opravy parkovišť na sídlišti Sever a Jih

Úpravy dopravního značení a nové veřejné osvětlení

Opravy domů zajištěné vlastníky bytových jednotek
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V prosinci se po letech do Kojetína vrátila tradice Business plesu
Iniciátorem obnovy a jedním
z manažerů plesu byl předseda
pořádajícího SK Kojetín 2016
Leoš Ptáček.

Co vás vedlo ke znovuvzbuzení
této kulturní akce?
Spolupráce veřejného a podnikatelského sektoru je velmi důležitá pro
každé město. Lidé, činní ve veřejné
sféře, dokážou být velmi vnímaví
k potřebám občanů, zatímco podnikatelé jsou zpravidla nositeli dynamických kroků. Toto jsme v Kojetíně v posledních letech možná malinko podceňovali. Právě Business
ples může být každoročně jednou
z vhodných příležitostí k setkání
lidí, kteří mají zásadní vliv na rozvoj
města ve všech oblastech.
Co je vlastně SK Kojetín 2016?
Většina občanů nejspíš toto
slovní spojení vůbec nezná.
Asi prozatím nezná, toto se ale brzy
změní. V letošním roce jsme založili
neziskovou organizaci, která je přímým pokračovatelem jedné z částí
TJ Sokol. Zatím sdružujeme bezmála 160 členů, kteří v létě sportují
na sokolské zahradě a v zimě okupují naši nádhernou sportovní halu.
V krátké době je to, po slavnostech piva, druhá, zdá se, podařená akce, organizovaná v režii SK
Kojetín…
Myslím, že jste to formulovali velmi
přesně. Obě akce, Septemberfest
i Business ples, se povedly zcela
podle našich představ a díky spokojeným klientům a zejména partnerům z řad podnikatelů, se nám
z výnosu pohodlně podaří financovat letošní sezónu.
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Lidé, činní ve veřejné sféře,
dokážou být velmi vnímaví
k potřebám občanů, zatímco
podnikatelé jsou zpravidla nositeli dynamických kroků.
Dokázali jste v konkurenci tolika
tradičních plesů v Kojetíně kulturní sál na sokolovně zaplnit?
Je asi vhodné nejprve říci, že Business ples si s ostatními plesy
nekonkuruje. Vstupenky vůbec nešly do prodeje. Zástupce bezmála
sedmdesáti partnerů z řad podnikatelů našeho regionu doplnilo nejširší vedení města, z Olomouce nás
poctili návštěvou tři členové rady
kraje, náměstek hejtmana a dál
jsme již narazili na samou hranu kapacity sokolovny. Všem pozvaným
jsme nabídli celou sérii kulturních
vystoupení, hlavní hvězdou večera
byl Martin Chodúr.
Ples tedy nebyl organizovaný
pro veřejnost?
Takto to říct nelze, my jsme se dostali opravdu kapacitně na hranu
a navíc jsme z tohoto důvodu dokonce nepřizvali několik dalších
místních živnostníků, kterých si
velmi vážíme. Snad jsme se nikoho
nedotkli a pozvání přijme v příštím
roce.
V tradici tedy chcete pokračovat?
Jistě a to platí i o Septemberfestu!
Mimo to nás čeká na přelomu března a dubna pořadatelství finálového
turnaje Mistrovství České republiky
ve volejbalu žáků a 20. května první
ročník Velké ceny města Kojetín ve
společenských tancích. Od května
do září máme naplánováno nejméně deset turnajů v beachvolejbalu
pro různé věkové kategorie na plážových hřištích v areálu koupaliště.
Velká cena města Kojetín ve společenských tancích je i pro nás
nová informace!
Je to úplně nový projekt, to proto…
Od loňského září jsme ve spolupráci s DDM přivedli do Kojetína

Na přelomu března a dubna nás
čeká pořadatelství finálového turnaje Mistrovství České republiky
ve volejbalu žáků a 20. května
první ročník Velké ceny města
Kojetín ve společenských tancích.

Martin Chodúr na Business plesu
taneční školu KST Swing, působící
v Kroměříži. Prozatím se věnujeme
přípravě dětí. Taneční soutěží bychom chtěli tento sport v Kojetíně
více zpropagovat a přiblížit veřejnosti.
Jak se stane, že městečko na
střední Hané bude pořádat finále MČR ve volejbalu? Nedává mi
logiku, že se elita z Prahy nebo
Českých Budějovic sjede k nám
a není to opačně…
Logiku to postrádá jen zdánlivě.
V březnu loňského roku se před
námi sklonila celá republika a titul
v žácích dosud držíme v Kojetíně.
Shodou okolností ve stejný víkend,
kdy jsme pořádali Business ples,
chlapci vyhráli turnaj Českého poháru ve Svitavách a kvalifikovali se
mezi finálovou osmičku, která bude
bojovat o celkové vítězství. Tyto výsledky, stejně jako naši sportovní
halu a stejně jako kvalitu organizačního zabezpečení všech, v Kojetíně
dosud pořádaných, soutěží nelze
přehlédnout ani v Praze ani v Českých Budějovicích.

Výsledky, stejně jako naši sportovní halu, nelze přehlédnout
ani v Praze ani v Českých Budějovicích.
Nezasvěcený by řekl, že Kojetín
se stává městem sportu!
Kojetín je městem sportu a byl
i v minulosti. V posledních letech se
úsilí mnoha obětavých lidí stupňuje
a gradují i výsledky v mládežnických kategoriích zejména v kanoistice, ve volejbalu a v kopané.
Děkujeme za rozhovor a přejeme celému týmu ze sokolské zahrady, ať se vám podaří udržet
tradice všech pořádaných akcí
i v příštích letech!
Otázky: Redakční rada KZ
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XX. Lékařské sympozium v Kojetíně
Městské
kulturní
středisko v Kojetíně již po dvacáté poskytlo své
prostory lékařům,
odborným pracovníkům ve zdravotnictví, farmaceutickým firmám.
XX. Lékařský seminář byl slavnostně zahájen 25. listopadu 2016
v 9 hodin.
Poté následoval bohatý dvoudenní
program v sále i v předsálí kulturního střediska.
První den sympozia byl členěn do
pěti odborných bloků. Své zkušenosti a poznatky představili lékaři
z různých oborů medicíny.
Zastoupena byla chirurgie, interní
lékařství, urologie, kožní lékařství,
oční lékařství, lymfologie…
Sesterská sekce se zaměřila především na problematiku seniorů.
Účastníky seznámila se svými novými, praxí ověřenými postupy ošetřování a možnostmi další kvalitní
péče, kterou lze poskytovat v péči
o naše starší spoluobčany. To vše
bylo doloženo názornými ukázkami
formou videozáznamu.
Svůj prostor na sympoziu mají
i farmaceutické firmy. Nepostradatelným a každoročním účastníkem je firma Lohmann-Raucher. Ta
představila nejen své produkty, ale
přispěla do odborného programu
i přednáškami.

První náročný den poskytl zúčastněným prostor pro odpočinek
a relaxaci. Večerní prohlídka zámku
v Tovačově určitě přispěla k osvěžení a obohacení kulturním zážitkem.
Následující sobotní den opět pokračoval přednáškovými aktivitami,
tentokrát rozvržených do čtyř bloků.
Poslední přednáška skončila v 16
hodin. Definitivně se tak ukončilo
dvoudenní setkání.
Za hladkým a příjemným průběhem
celé akce se skrývá práce mnoha
ochotných a obětavých lidí. Přispění každého jednotlivce pomohlo
k zajištění velmi kvalitní úrovně
sympozia.
Poděkování patří všem aktivním
účastníkům z řad lékařů.
Obsluha audiovizuální techniky pod
vedením J. Stona byla bezchybná.
Je nutno ocenit vysokou úroveň cateringových služeb firmy B. Medunové Conti Catering.
Nemohu opomenout farmaceutické
firmy, ty přispěly k zajištění akce formou svých sponzorských darů.
Máme před sebou celý rok k načer-

pání nových zkušeností a poznatků.
Rok pro další nápady, inovace, podněty…
Těším se na společné setkání
v roce 2017.
P. Matoušek, organizátor sympozia

Webové stránky Městského kulturního střediska Kojetín

WWW.MEKSKOJETIN.CZ

Naleznete zde informace i novinky o kulturním dění a akcích na Sokolovně,
Vzdělávacím a informačním centru, městské knihovně, městském muzeu, kině
i v zájmových souborech... Dále - Galerii rodáků, pronájmy i Kojetínský zpravodaj...
Najdete nás také na facebooku, tak se přidejte:
* MěKS Kojetín * Vzdělávací a informační centrum MěKS Kojetín *
* Městská knihovna MěKS Kojetín * Městské muzeum MěKS Kojetín *
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Anketa
V lednové anketě jsme věnovali pozornost přicházející zimě.
Kojetínským spoluobčanům jsme položili tyto otázky:
1. Jak si představujete ideální zimu?
2. Máte nějaký oblíbený zimní sport, kvůli kterému jste se těšili na zimu?
3. Máte raději zimu, nebo léto? Proč?

Alena Šmídová

oblečení.
Karel Káňa

1. V nížinách bez
sněhu, ale chladno, a na horách
hodně sněhu.
2. V zimě žádný,
jenom gaučing.
3. Léto. Miluju
teplo, horko, nemusím nosit tolik

1. Hlavně hodně
sněhu, mráz, a to
mi stačí.
2. Lyžování.
3. Určitě léto,
protože se dá
koupat. Ale zima
je taky dobrá.

Petra Staňková

1. Plno sněhu,
sáňkování, Vánoce.
2. Mám ráda jenom lyžování.
3. Léto, je teplo,
nemusíme
být
tolik
oblečení,
můžeme chodit
k vodě, jsou prázdniny.

Pavla Junaštíková
1. Sníh, aby nefoukalo, i sluníčko může svítit.
2. Já jsem antisportovec, takže
jenom procházky
s dětmi.
3. Nejradši mám
jaro, protože mi
vadí jak velké horko, tak moc velká
zima. Ale vybrala bych si spíš léto
kvůli sluníčku.

Petr Žák

1. Tak rozhodně
sníh, což v posledních letech
moc nebylo, ale
aby
nemrzlo
a bylo jen málo
pod nulou.
2. Lyžování, nic
jiného neumím

ani nesleduju.
3. Mám radši léto, protože se pořádá hodně hudebních festivalů.

František Krček

1. Asi tak jaká začíná teď. Okolo
0 stupňů, nejhorší mrazy okolo
-20, největší teplo okolo 10 stupňů, ale sníh.
2. Měl jsem, teď
už mám přes 80
let, takže už nesportuju. Ale dřív
jsem hodně bruslil u nás na Jordáně, to bylo naše kluziště v Kojetíně.
Taky jsem rád lyžoval, narodil jsem
se ve Frenštátě pod Radhoštěm,
takže jsme měli blízko hory a hodně
sněhu.
3. Léto, léto, léto. Mám rád sluníčko, i teď, když je mráz, tak se rád
otočím na sluníčko…, už aby to hřálo, na létě mám rád teplo.

Ptali se
Tomáš Stav a Radim Špalek
sexta GKJ

Pozvánka
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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Mateřská škola Kojetín
Vánoční atmosféra
v MŠ Kojetín
Konec roku a celé prosincové období až do Štědrého dne je spojeno
s časem adventním, časem očekávání a sváteční atmosféry... Ke
sváteční náladě přispívala u nás
i vánoční výzdoba v obou školách
i jednotlivých třídách.
Příchod Mikuláše byl jednou z nejvíce očekávaných událostí. V pondělí
5. prosince 2016 a v úterý 6. prosince 2016 proběhla v obou budovách
mateřské školy mikulášská nadílka.
Děti Mikulášovi a andělům zarecitovaly a zazpívaly veselé písničky.
A co by to bylo za Mikuláše, kdyby
s sebou neměl nějakou tu dobrotu,
na kterou se děti samozřejmě těšily.
Ve středu 7. prosince 2016 děti ze
třídy „Pastelek“ v prostorách Školní
jídelny Kojetín popřály svým pásmem krásné Vánoce bývalým zaměstnancům MěÚ Kojetín.
Druhý a třetí adventní týden byl
u nás slavnostní, protože v obou
mateřských školách jsme přivítali
své nejbližší na vánočních besídkách. V každé třídě měly děti připravený vánoční program a nechyběl ani vánoční dáreček jako malá
pozornost.
V průběhu prosince také všichni využili možnost prohlédnout si
tradiční adventní výstavu Betlémy
a Hrůzostrašné sklepení v budově
Vzdělávacího a informačního cen-

Besídka - Berušky

tra Kojetín. „Pastelky“ a „Sluníčka“
měly možnost se dokonale vyřádit ve sportovní hale při vánočním
turnaji ve florbale. Všichni soutěžili s plným nasazením, a tak každý
účastník turnaje byl za svou snahu
oceněn drobnou odměnou.
„Rybičky“ ve čtvrtek 15. prosince
2016 poděkovaly všem zaměstnancům MěÚ Kojetín za celoroční
spolupráci a stejně tak i děti ze třídy
„Srdíček“ v pátek 16. prosince 2016
zaměstnancům Školní jídelny Kojetín.

Mezi děti nakonec v obou mateřských školách naposledy v letošním
roce zavítal Kašpárek s maňáskovou pohádkou, kterou si pro děti
opět připravily učitelky.
Prosinec plný zážitků je za námi
a na prahu roku 2017 nezbývá,
než popřát všem dětem, rodičům
a zaměstnancům mateřské školy
i čtenářům zpravodaje spoustu radostných okamžiků, pevné zdraví,
mnoho štěstí a úspěchy v roce nadcházejícím!
vedení MŠ

Mikuláš ve školce

Besídka - Sluníčka

Vánoční pečení - Berušky

Vystoupení na radnici

Základní škola náměstí Míru Kojetín
Máme slavici!
Počátkem listopadu 2016 se v Přerově konal již XIV. ročník regionální
pěvecké soutěže Slavíci z Přerova.
V kategorii žáků I. stupně předsta-

vila svůj talent také Eliška Bělková,
žákyně třetího ročníku naší školy.
A potvrdila kvality, o kterých ve
škole již víme. S lidovou písní Teče
voda, teče s přehledem nad ostatními soutěžícími své kategorie zví-

tězila.
Elišce tímto ještě jednou gratulujeme a přejeme jí mnoho dalších pěveckých úspěchů!
Renata Pěchová
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
Plavecký výcvik
žáků 2. a 3. tříd
V měsících září až listopadu 2016
se konal v rámci tělesné výchovy
plavecký výcvik žáků 2. a 3. tříd.
Probíhal každý čtvrtek na krytém
bazéně v Kroměříži, vždy ve dvouhodinovém vyučovacím bloku.
Výcvik vedli kvalifikovaní instruktoři plavání, kteří dbali na správnou
techniku plavání a poskytovali dě-

Vánoční volejbalový
turnaj
ZŠ nám. Míru Kojetín uspořádala
dne 12. prosince 2016 již 8. ročník
Vánočního turnaje neregistrovaných hráčů - „plácalistů“.
Turnaj proběhl ve Sportovní hale
Kojetín. Všechny týmy předvedly
v příjemném prostředí a na vynikajícím povrchu velmi slušné a velice
vyrovnané výkony.

tem i čas na vodní hrátky a relaxaci.
Svým trpělivým přístupem odbourávali obavy dětí a vedli je k radosti
z pohybu ve vodě.
Jistě i teplý podzim přispěl k tomu,
že většina dětí absolvovala výcvik
bez nemocí a nachlazení.
Těšíme se na další spolupráci s týmem instruktorů plaveckého bazénu v Kroměříži.
Vyučující 2. a 3. ročníků
Výsledky:
1. Gymnázium Kojetín – studenti
2. ZŠ nám. Míru – pedagogové
3. Gymnázium Kojetín – bývalí studenti
4. Policie ČR Kojetín
5. Gymnázium Kojetín – pedagogové
6. ZŠ nám. Míru – žáci
Těšíme se na příští rok a rádi mezi
námi přivítáme i další zájemce rekreačního volejbalu.
Pavlíček Rudolf, ředitel školy

Všem žákům, rodičům,
našim zaměstnancům,
příznivcům školy i ostatním
přejeme
v nadcházejícím roce 2017
pevné zdraví, hojnost síly,
přízeň štěstí, umění radovat se
z maličkostí a vůli překonávat
všechny nesnáze.
Za ZŠ náměstí Míru v Kojetíně
vedení školy

Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
Kouzelná Praha
Je skutečně pravda, že Praha je
malý Řím. Kdo neviděl vyzdobenou Prahu, ať to udělá. Je to nepopsatelný zážitek. Nádhera, kouzlo
a čaro dohromady. Člověk chodí
s otevřenou pusou a neví, co má
dřív sledovat. Z každé strany na

Vánoční den
V úterý 13. prosince 2016 žáci naší
školy prezentovali projekt Objevujeme Evropu a svět, tentokrát zaměřený hlavně na arabské země,
které jsou pro nás svou kulturou
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něho dýchá krása a kouzlo Vánoc.
A stromeček? Nedá se popsat, jednoduše to musí člověk vidět.
Nám, žákům ZŠ Sv. Čecha v Kojetíně a pedagogické asistentce se to
díky výhře ve výtvarně-literární soutěži Romano suno povedlo.
Dne 9. prosince 2016 jsme se zúčastnili vyhlášení vítězů. Žáci obsa-

dili 1. a 2. místo. V kategorií dospělých vyhrála 1. místo pedagogická
asistentka Klára Pompová.
Věřím, že i těmito malými krůčky
jsme zviditelnili Kojetín a přispěli
ke zdolání bariér a ukázali možnou
cestu k dobrého spolužití.
Přeji požehnané vánoční svátky
a zdárný vstup do nového roku.
K. Pompová

neznámé. Zaměřili jsme se na jejich zvyky, způsob života a typická
jídla. Tento projekt je na naší škole již po čtvrté. Vždy si vybíráme
prezentaci zemí, které jsou pro nás
určitým způsobem zajímavé. Příští
rok bychom se chtěli zaměřit na ho-

locaust.
Protože je před Vánocemi, tak jsme
si na závěr zazpívali několik koled
a starší žákyně upekly všem vánoční perníčky.
Olga Odehnalová, ředitelka školy
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Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
Skvělý úspěch
v literární soutěži
V 19. ročníku literární a výtvarné
soutěže Romano suno, jejímž cílem
je podpořit ty, kteří mluví romsky
k tomu, aby tento jazyk používali
i v psané podobě, dosáhla naše
škola vynikajicích úspěchů. V kategorii 4. – 6. ročník se umístil Adrian
Miko na velmi pěkném druhém mís-

tě, téhož umístění dosáhla Tereza
Gogová v kategorii pro 7. – 9. ročník. Cenu středoškolských studentů
v této kategorii získala Renata Kalejová. V kategorii mluveného slova
pro 4. – 6. ročník vystoupal Pavel
Ondič na stupínek nejvyšší, což se
povedlo v kategorii pro 7. – 9. ročník
Kláře Pompové a Tereze Gogové.
Asi nejpříjemnějším překvapením
pro nás všechny však bylo 1. místo

v kategorii dospělých, na něž dosáhla asistentka Klára Pompová.
Všem výhercům se dostalo zaslouženého ocenění při vyhlášení
v Americkém centru v Praze, na
něž dorazil i velvyslanec USA Andrew Schapiro.
Všem našim oceněným gratulujeme a doufáme, že i příští rok se této
soutěže zúčastní.
Pavel Navrátil, výchovný poradce

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

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

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

Lekce přípravného kurzu proběhnou pod vedením
zkušených vyučujících matematiky a českého jazyka
a literatury z řad pedagogů gymnázia.
Lekce jsou pro uchazeče zdarma a uskuteční se
v učebnách Gymnázia v Kojetíně,
každá bude mít dvě části (matematiku a český jazyk)
oddělené přestávkou.
Vyplněnou přihlášku ke kurzu, kterou naleznete
na www.gkj.cz v sekci
INFORMACE PRO UCHAZEČE,
zašlete elektronicky do 20. 1. 2017 na adresu:
j.krejcirova@gkj.cz
Pro zákonné zástupce doprovázející žáky
na kurzy je připraveno příjemné prostředí
v učebnách GKJ.
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Gymnázium Kojetín
„Zelená škola“
Titul Zelená škola se každý rok uděluje těm školám v Olomouckém kraji, které se ve výuce i při školních
aktivitách věnují environmentální
výchově (EVVO) a globálnímu rozvojovému vzdělávání (GRV). Školy musí vyplnit podrobný dotazník,
v němž odpovídají na otázky týkající se terénních exkurzí, přírodovědných kroužků, výuky ekologických
praktik, účasti a umístění v přírodovědných soutěžích, míry zapojení učitelů do dalšího vzdělávání,
atd. Aby byla soutěž zajímavá pro
všechny typy škol, je vyhlašována
ve třech kategoriích, tj. samostatně
pro mateřské, základní a střední
školy.
V kategorii středních škol letos zvítězilo Gymnázium Kojetín. Za tímto
úspěchem stojí snaha školy vést
studenty k pozitivnímu vztahu k přírodě, ale i k střízlivému pohledu na
svět, který není ani růžový ani černý. Studenti kojetínského gymnázia
absolvují za své studium nespočet
exkurzí do přírody, množství besed,
projekcí a projektových dnů s tematikou EVVO a GRV.
V loňském školním roce se Gymnáziu Kojetín podařilo získat dotaci
na přípravu a pořádání projektového dne „Voda – sucho – záplavy“,
přičemž byla vytvořena nová me-

todika tohoto projektového dne.
Škola také uspořádala sbírku pro
děti v kambodžském sirotčinci společně s kroměřížskou organizací
S.O.S. Děti Kambodži a jedna ze
studentek odjela sbírku dětem do
Kambodže předat. Při terénních
exkurzích studenti navštívili například školní polesí Střední lesnické
školy v Hranicích, národní přírodní rezervaci Žebračka, Moravský
kras, přírodní rezervaci Království
a Strejčkův lom.
Díky těmto a mnoha dalším aktivitám se Gymnázium Kojetín zapojilo
do nového projektu Světová škola,
který zaštiťuje olomoucká organizace ARPOK společně s Člověkem

v tísni a Multikulturním centrem
v Praze. Pokud se projekt podaří
dotáhnout do konce, pojede si zástupce gymnázia v červnu převzít
do Prahy další ocenění.
Dana Dýmalová

Základní umělecká škola Kojetín
ZUŠ Kojetín
v čase adventním
Čas předvánoční je obdobím, které je obdařeno mnoha přívlastky.
Pro někoho je časem inspirujícím,
povznášejícím, pro jiného obdobím
hodnotícím, bilancujícím, někoho
zklidní, jiný se nechá strhnout vírem
spěchu. Adventní čas však jistě patří mezi nejkrásnější období v roce
a k adventu patří hudba. Bez hudby
si lze vánoční atmosféru představit jen stěží. Právě hudba dotváří
atmosféru, náladu, emotivní obsah
chvíle. Doufám, že ZUŠka vytvořila svými vystoupeními pro každého
právě to, co hledal, očekával nebo
dokázal ve vystoupeních objevit. Ať
už to bylo na celé řadě vánočních
koncertů a besídek žáků naší školy,
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muzicírování u Rozsvěcení vánočního stromu, vánočně laděném programu pro seniory na akci Centra
sociálních služeb, Předvánočním
vyhrávání v dvouhodinovém koncertu jednotlivců, komorních souborů, rodícím se pěveckém sboru
ZUŠ. Dechový orchestr ZUŠ se
svým vánočním programem šířil

dobré jméno kojetínského hudebního školství nejen v Kojetíně, ale
také na řadě akcí blízkého či vzdálenějšího regionu. Pedagogové
ZUŠ předvedli své umění na tradičním Vánočním koncertě učitelů
a hostů. Ať už své výkony prezentují žáci školy, nebo ostřílení profesionálové, svůj um předávají ostat-
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Základní umělecká škola Kojetín
ním pro radost, pro potěšení. Jsou
za tím hodiny a hodiny přípravy, ale
výsledek snad stojí za to. Nejen
něco umět, dokázat vystoupit před
ostatními a předvést své umění, ale
především cesta vedoucí k výsledku je obrovsky cenná. Byli jste opět
skvělí. Díky patří žákům, rodičům
za jejich trpělivost, podporu a pří-

zeň, pedagogům ZUŠ za odvedenou práci a představitelům města
za jejich podporu.
Jménem ZUŠ Kojetín vám přeji
úspěšný a pohodový rok 2017 se
spoustou radosti z hudby a dovednosti vašich dětí.

Vánoční koncert učitelů
ZUŠ nadchnul
Sokolovnu

ty, na kterých se představili mimo
jiné také v Kroměříži a v Dubu nad
Moravou.
Toto vystoupení bylo vyvrcholením
tradičního Vánočního koncertu, který už více než patnáct let přináší kojetínským posluchačům velmi kva-

Dne 6. prosince 2016 se uskutečnil tradiční Vánoční koncert učitelů
ZUŠ a jejich hostů.
Oblibu tohoto koncertu potvrdil zaplněný sál Sokolovny. Jako každý
rok měli možnost posluchači slyšet
výborné výkony pedagogů ZUŠ.
V letošním roce byl hostem Smíšený pěvecký sbor Konzervatoře
P. J. Vejvanovského v Kroměříži
pod vedením sbormistryně Lenky
Poláškové. Sbor má za sebou řadu
domácích i zahraničních úspěchů.
Program kojetínského vystoupení
smíšeného pěvecké sboru byl sestaven převážně z vánočních písní
a koled, které si mladí zpěváci připravili pro letošní adventní koncer-

Mojmír Přikryl, ředitel ZUŠ Kojetín
litní hudební výkony a příjemnou
předvánoční atmosféru.
Dovolte na závěr popřát všem
úspěšný vstup do nového roku
2017 a spoustu krásných kulturních
zážitků, spojených s naší základní
uměleckou školou.
Vaše ZUŠka

Školní jídelna Kojetín
Týden „Vaříme
z regionálních potravin“
Snažíme se našim strávníkům jídelníčky zpestřovat, vařit zdravě a chutně. Co víc jim můžeme dát, než pokrmy vařené z čerstvých surovin bez
použití konzervačních prostředků.
Jsme jídelna v srdci úrodné Hané
a čerstvé suroviny nám rostou přímo
za humny. Nakupujeme sice běžně
od pěstitelů a chovatelů z blízkého
okolí, ale chtěli jsme vyzkoušet, zda
by bylo možné sestavit jídelníček
tak, abychom využili surovin přímo
z Kojetína, popřípadě nejbližšího
okolí. Oslovila jsem místní podnikatele v oblasti rostlinné i živočišné
výroby a setkala se s opravdu velmi vstřícnou odezvou. A tak jsme
mohli na týden od 19. do 23. září
2016 sestavit pestrý regionální jídelníček. Použité potraviny byly
z místních a okolních polí, zahrad

a farem. Maso, mouka, některá zelenina a veškeré brambory byly přímo z Kojetína, jiná zelenina od chropyňského zelináře, ovoce ze Střílek
a Troubek, ryby z Tovačovských
rybníků, čerstvá kuřata z Radslavic,
vepřové maso z kojetínského chovu
a hovězí od místního farmáře, vejce
z drůbežárny z Troubek, mák z Výšovic, aj. Od některých dodavatelů
jsme odebírali suroviny i dříve, jiné
kontakty jsme získali nově.
A co na to strávníci? Ohlasy byly
kladné a jídlo z tak kvalitních a čerstvých surovin bylo opravdu dobré.
Co se týká finanční bilance: -1.550
Kč za celý týden, což při počtu 700
obědů denně je částka zanedbatelná. Stačilo by nahradit některé
dražší suroviny za levnější (např.
červená čočka, atd.) a finanční bilance by byla plusová.
Chtěli jsme touto akcí ukázat, že se
dá vařit z čerstvých surovin místních

zdrojů a že je to to nejlepší, co našim strávníkům můžeme dát.
Hana Rohová
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Školní jídelna Kojetín
Halloween
ve školní jídelně
Zvyky Halloweenu, jak praví encyklopedie, se rozvinuly v Irsku na
základě zvyků oslavy svátku Všech
svatých, který byl přenesen do Irska
z Říma. Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, zvané jack-o'-lantern.
U nás však nejde o tradiční svátek. Některé domácnosti si před
dům symbolicky dávají vyřezávané
dýně. V těchto dnech se v gastronomických zařízeních připravují pokrmy, jejichž základní surovinou je
dýně. I my jsme chtěli našim strávníkům tento svátek přiblížit dýňovými specialitami. Pro svůj obsah je
dýně označována jako „oranžový
zázrak“ pro naše zdraví. Má v sobě
celou paletu vitamínů, vitamín C, B1
a B2, betakaroten (provitamin A),
kyselinu pantotenovou, nikotinovou
a fruktózu, stejně tak hodně minerálů, jako například měď, železo,
hořčík a draslík.

Od místního zelináře jsme koupili
140 kg dýní a fantazie našich kuchařek mohla pracovat. Sestavili
jsme jídelníček od 24. do 28. října
2016, který se oranžovou tykví přímo barvil. Je pravdou, že po zveřejnění takového jídelníčku se objevily
hlasy typu „no to naše děti nebudou
jíst“. Zarážející je, že rodiče předem
věděli, že dýňové speciality jejich
děti jíst nebudou, aniž by je kdy zkusily. Podobné názory jsme slyšeli
i od některých dospělých strávníků.
O to větší radost jsme měli, když
se ohlasy po uvaření a konzumaci
změnily a strávníci byli spokojeni.
Je pravdou, že příprava pokrmů
byla náročnější, neboť zpracovat
víc jak „metrák“ dýní dalo zabrat.
Taková práce se musí dělat se zapálením a láskou. Halloweenskou
atmosféru jsme podbarvili dýňovou
výzdobou, kterou zaměstnankyně
jídelny pro děti vytvořily. Zůstaly
v jídelně odpoledne a při drobném
občerstvení, v duchu dobré nálady
čarodějné dýně vyřezaly. A tak na-

DDM Kojetín informuje
Rozsvícení vánočního
stromu
V pátek 25. listopadu 2016 v rámci
akce Městského kulturního střediska Kojetín „Rozsvícení vánočního
stromu“ proběhly dvě tvořivé dílny
v prostorách VIC. Děti si mohly vyrobit vánoční lucernu a sáček na
vánoční dárek. Také mohly napsat
dopis Ježíškovi.

Plavaná
s Jirkou Hrazdilem
V sobotu 10. prosince 2016 se vypravil rybářský kroužek Cyprinus
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Carpio na tradiční rybolov do Brna.
Své zkušenosti v rybolovné technice – plavaná – mladým rybářům
předával u řeky Svitavy Jiří Hrazdil.
ddm

konec byl nejen strávník spokojen,
ale i my si užily „Halloweenského
strašení“.
Hana Rohová
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Odjezdy autobusů z Kojetína

Platí od 11. prosince 2016 do 9. prosince 2017
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Odjezdy vlaků z Kojetína
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DDM Kojetín informuje
Připravujeme v lednu 2017
20. ledna 2017
Pohádkové dopoledne
„O kocourovi v botách“
Keramické výukové programy
Šťastná osmička – 3. úkol
Zaslat nebo donést
do 10. ledna 2017 na DDM Kojetín
originální foto s jehličím

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

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
Prosinec v knihovně
Vítej Karle
Interaktivní literární beseda věnovaná Karlu IV. pro 2. třídy ZŠ.
Knihovnické lekce
On-line katalog knihovny, souborný
katalog ČR, pokročilé vyhledávání,
praktická cvičení pro žáky 6. tříd ZŠ
a gymnázium.

Vánoce v knihovně
Vánoční program v dětském oddělení pro školní družiny, Kroužek malých čtenářů z Polkovic a všechny
malé čtenáře – čtení, soutěže, luštění
a tvořivá dílnička (výroby vánočního přáníčka a záložky do knih).
Jitka Lorencová

PŘIPRAVujeme pro vás:
Nakresli, vyrob, napiš
příběh stromů
Slavnostní vyhlášení
a předání cen vítězům
- dětské oddělení
První čtení, to nic není
Literární beseda
- pro žáky 1. tříd ZŠ

Tříkrálové putování
Čtenářská soutěž pro děti
- dětské oddělení
Knihovnické lekce
On-line katalog knihovny,
základní vyhledávání,
praktická cvičení
- pro žáky 4. tříd ZŠ

Novoroční setkání
dobrovolných knihovníků
střediska Kojetín
Více se dozvíte na webových
stránkách MěKS Kojetín:

www.mekskojetin.cz/mestska-knihovna

facebooku a rajče.net – Městská
knihovna MěKS Kojetín

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

Oddělení pro dospělé
út, čt
8 – 12, 14 – 17 hodin
pá
8 – 12 hodin
so
8 – 11 hodin
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Jak na to? On-line
katalog knihovny
Katalogy neodmyslitelně patří ke
knihovně stejně tak jako knihy. Je
to důležitý nástroj sloužící k přesnému zobrazení knihovního fondu
a orientaci v něm. Během let katalogy měnily svoji podobu. Původní
lístkové kartotéky, které umožňovaly vyhledání pouze z jednoho
předem určeného hlediska (jména,
názvu, znaku MDT, předmětového
hesla, byly nahrazeny moderní for-

mou - on-line katalogy, kdy dochází
ke sdílení katalogizačních záznamů v internetovém prostředí, a to
směrem knihovna – uživatel nebo
knihovna - knihovna. To přináší čtenáři velké množství výhod. Katalog
své oblíbené knihovny má stále po
ruce (samozřejmě za předpokladu
vlastnictví počítače s přípojením
na internet, či „chytrého telefonu“),
a ten nabízí nepřeberné možnosti
vyhledávání dle různých hledisek
i jejich vzájemných kombinací. Další možností je ovládání svého čte-

nářského konta, získání aktuálních
informací o svých výpůjčkách, jejich
prodlužování, možnost rezervací, či
odložení knih. A to původní lístkové
katalogy opravdu „neuměly“. On-line katalog se ovládá jednoduše
a intuitivně (nechybí krátká nápověda). Pokud si přesto nebudete
vědět rady, rády se vám budeme po
domluvě individuálně věnovat, aby
pro vás práce s naším katalogem
byla po všech stránkách příjemná
a pohodlná.
Jitka Lorencová

Z akcí MěKS Kojetín
Benátky pod sněhem
Ve středu 7. prosince 2016 se
v rámci divadelního předplatného
představilo divadlo Amadis z Brna.
V minulosti v Kojetíně vystoupil
Amadis například s úspěšnými inscenacemi Plný kapsy šutrů nebo
Souborné dílo Williama Shakespeara. Francouzská komedie autora Gillese Dyreka Benátky pod
sněhem, kterou režíroval Tomáš
Hradil, zaujala diváky především
svojí lehkostí a vtipem. Mladý idylický pár, jenž tvoří Jean-Luc (Tibor
Líbl) a Natálie (Radka Schardová)
pozvou na přátelskou večeři Jean-Licova kamaráda ze studií Christopha (Josef Širhal) s jeho přítelkyní

Mikuláš

18

Tak jako každý rok i letos se vydala v předvečer před svátkem sv.
Mikuláše do ulic Kojetína nebeská
družina se svatým mužem v čele.
Po cestě se k nim přidali čerti vylezlí přímo z pekla pod Sokolovnou
a všichni společně chodili ulicemi
Kojetína a hledali hodné děti, které
by mohli za případnou básničku, či
písničku odměnit nějakým drobným
dárkem nebo sladkostí. Letos tři
speciální mikulášské družiny navštívily na šest desítek domácností, kde zhodnotily hříchy dotyčných
dětí. Zajímavostí bylo, že po třiceti
letech zavítal Mikuláš i na hájenku
do Včelína, kde si vyslechl příznačnou tematickou písničku „Já do
lesa nepojedu, já do lesa nepůjdu“.
Všechny děti byly až na malé hříchy hodné, proto letos čerti odešli

Patricií (Eva Židlíková). Před touto
návštěvou se Christopher s Patricií
pohádají, takže uražená Patricie
z počátku zarytě mlčí. Z toho hostitelé usoudí, že je nejspíš cizinka
a francouzsky nerozumí. To temperamentní Patricii naštve ještě víc
a přes Christopherův nesouhlas se
vžívá do role chudé dívky odněkud

z Jugoslávie, která sbírá charitativní prostředky pro svou zemi. Vzápětí se rozehrává děj plný vtipných
dialogů, konverzačního humoru
a bizarních situací, které vygradují
v překvapivý konec. Divadlo Amadis
opět nezklamalo a doufáme, že se
s nimi zase vbrzku setkáme.
-miza-

do pekla pod Sokolovnou bez dětských duší, za to však s bohatou
výslužkou v podobě ohnivé vody,

o kterou se podělili i se svatým Mikulášem a jeho andělskou družinou.
-miza-
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Z akcí MěKS Kojetín
Závěrečná
kolona tanečních
V pátek 9. prosince 2016 se v sále
Sokolovny Kojetín konala závěrečná kolona tanečních kurzů. Na
úvod zazněly známé zvuky slavnostní polonézy, při níž letošní mladí absolventi vtančili do sálu. Poté
se známí i nejbližší příbuzní mohli
na vlastní oči přesvědčit jak účastníci tanečních zvládli výuku klasických i moderních tanců. Obohacením večera byla ukázka tanečního
umu profesionálních členů klubu
Henzély-Swing z Kroměříže. Ti se
záhy také ujali soudcování v soutěži o nejlepší tanečníky z řad ab-

Premiéra
Kojecké betlém
Ve čtvrtek 15. prosince 2016 sál
Sokolovny ožil rozvernou fraškou
Kojecké betlém aneb Jak to bylo
doopravdy. V této hře autora Milana Zahradníka se představila kojetínská dětská divadelní skupina
Mimoni, kterou diváci mohli prvně
spatřit na letošní březnové divadelní přehlídce ve scénce Šílení puberťáci. Po další květnové scénce
Kojecká májka, byl Kojecké betlém
jejich třetí letošní úspěšnou premiérou. V této úsměvné frašce se diváci dozvěděli, co všechno provázelo
narození Ježíška, jaké trable potkaly Josefa s Marií a jak nakonec
dopadl zlý král Herodes. Herecké
výkony všech protagonistů byly vyvážené, děti se dobře popasovaly
s jevištním projevem a dokázaly, že
i v jejich podání může být scénka
s klasickou vánoční tematikou vtipná a záživná. Neméně zdařilý byl

Vánoční koncert
V pátek 16. prosince si přišli návštěvníci navodit vánoční náladu
na koncert pěveckého sboru Cantas, který si letos pozval na adventní muzicírování kapelu Countrio.
V bohatém a vyváženém programu zazněly jak klasické české
a moravské koledy, tak i spirituály
a vánoční písně z celého světa. Posluchači si tak mohli v podání holek
z Cantasu vychutnat skladby jako

solventů. Na mladících i slečnách
bylo vidět, že dávali dobrý pozor
při výuce etiky a taktu. Sám lektor Igor Henzély byl nadmíru spokojený s výkony svých svěřenců.

K tanci hrála napříč všemi žánry hudební skupina Benny-Q. Doufejme,
že i letošní absolventi využijí své
získané dovednosti v nadcházející
plesové sezóně.
-miza-

i zpěv herců, kteří potěšili diváky
v rámci představení několika koledami. Celá tato scénka vznikala pod
režijním vedením Milana Zahradníka, Jakuba Šírka a Hany Svačinové. Za vynikající kostýmy patří dík
Janči Novákové a Kateřině Krčmařové. Mladí herci pak oslavili spolu
s pořadateli a rodinnými příslušníky
zdařilou premiéru nealkoholickým

šampaňským a sponzorskou pizzou
z Bowlingu. Za herecké výkony byli
odměněni i pracovníky MěKS Kojetín tričky s postavičkami Mimoňů.
Doufáme, že další divadelní sezóna se ponese ve stejném duchu
a Mimoni vytvoří v Kojetíně další hereckou generaci, která bude
město Kojetín reprezentovat i mimo
něj.
-miza-

Bílé Vánoce, Adeste Fideles, Starej Havlík nebo píseň Tisíc Andělů,
která dala název i celému koncertu
a zároveň novému kompaktnímu
disku, jehož křest byl součástí programu. O tom že byl koncert opravdu úspěšný svědčil i zaplněný sál
a bouřlivý potlesk diváků za každou
vydařenou písničkou. Průvodního
slova se ujal Lubomír Krobot, lídr
kapely Countrio z Hodonína. Ten se
postaral i o ozvučení celého koncertu a se svou kapelou se ujal i křtu

výše jmenovaného CD. Hudební
doprovod na klavír obstarala sbormistrová a zpěvačka v jedné oso-
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Z akcí MěKS Kojetín
bě Zuzana Zifčáková. Ta si střihla
i několik zdařilých sólových vstupů.
Křest prvního vánočního disku tohoto sboru probíhal ve vzpomínkovém duchu na zesnulou kamarádku
a členku Cantasu Janu Bartkovou.
Většina písniček, které slyšeli diváci na koncertě, se objevila i na CD
Tisíc Andělů, které je volně v prodeji ve Vzdělávacím a informačním
centru na Masarykově náměstí. Děkujeme holkám z Cantasu, Countriu
a všem, kteří se podíleli na tomto
zvukovém nosiči a stejnojmenném
koncertu.
-miza-

Hudba a zpěv v Kojetíně II - 10. díl
Big-beatová skupina
„Get Ready“
~1970 až ~1974

(skupina absolvovala hudební
přehrávky a hrávala pod záštitou
Osvětové besedy v Kojetíně).
Vedoucí: František Melichárek.
Obsazení: František Melichárek
(bicí), Miroslav Prokeš (baskytara),
Dobromil Malý a Vladimír Michálek
(kytary), zpěv: Pavel Daniš
Poznámka: Skupina “Get Ready”
vznikla z předchozí skupiny “Rising Stars”, kterou v roce 1969 založili Dobromil Malý, Miroslav Prokeš a Jiří Lev, kterého ale brzy za
bicími vystřídal Ilja Kocián.
V roce 1970 nastoupil do skupiny František Melichárek (kytara
a zpěv), který později po odchodu Ilji Kociána působil ve skupině
jako bubeník. Možnost zkoušet
měla skupina na faře Husitského
kostela v Kojetíně.
V roce 1970 s nástupem Vladimíra Michálka (kytara) se skupina přejmenovala na “Get Ready”
s možností působit pod záštitou
Osvětové besedy v Kojetíně.
Skupina hrávala převážně převzatý repertoár od skupin Cream,
J. Hendrixe, Beatles, CCR, ale
také samozřejmě i populární hity
českých skupin, včetně několika
vlastních skladeb.
Skupina zkoušela od roku 1971
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v sále Okresního domu v Kojetíně
a vystupovala především na tanečních zábavách v Kojetíně a okolí.
Do roku 1973 pořádala skupina pod záštitou Okresního domu
v Kojetíně Beatové festivaly, převážně pro skupiny z Kojetína
a okolí. Zde také hrávali na nedělních odpoledních čajích, kde pravidelným učinkujícím býval i DJ Ivan
Kreps, který na oplátku zval skupinu do klubů v Brně.
V roce 1973 přibyl do skupiny i sólový kytarista Ilja Kočí, známý svými zvukovými experimenty, takže
skupina hrávala se dvěma sólovými kytaristy.
Big-beatová skupina „Get Ready“
se rozpadla koncem roku 1974 po
onemocnění Miroslava Prokeše
a po odchodu vedoucího Františka
Melichárka z Kojetína.

Městské kulturní středisko Kojetín
počítá s vydáním brožované publikace, proto prosíme a vyzýváme
všechny pamětníky, hudebníky,
zpěváky, bývalé i současné kapely, aby sledovali na stránkách
zpravodaje pojednání o kojetínské hudbě a zpěvu a pokud by
poznali nám neznámé tváře nebo
právě jejich hudební počin zde nebyl obsažen, ať se, prosím, zkontaktují s MěKS Kojetín (kancelář
nám. Republiky 1033, telefon:
581 76 20 46, 774 001 405) pro
doplnění. Předem děkujeme!

Zaznamenal
zpracoval
František Nikodým
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Kam za kulturou

Plesová sezóna 2017
PLES GYMNÁZIA KOJETÍN
pátek 13. ledna 2017, Sokolovna Kojetín
MYSLIVECKÝ PLES
pátek 20. ledna 2017, Sokolovna Kojetín

DĚTSKÝ KARNEVAL V KOVALOVICÍCH
sobota 25. února 2017 od 14 hodin
Kulturní dům - zámeček Kovalovice

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

DĚTSKÝ KARNEVAL
neděle 26. března 2017, Sokolovna Kojetín
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Centrum sociálních služeb Kojetín informuje
Beseda – návštěva Asie
V letošním roce jsme v naší víceúčelové klubovně přivítali již po
několikáté milého hosta, kterým
byla cestovatelka a spisovatelka
Naďa Karlická. Měli jsme možnost
zaposlouchat se do jejího vyprávění plného zážitků z návštěvy Asie.
V rámci přednášky jsme se podívali
na sever do Vnitřního Mongolska,
kde se Naďa Karlická zúčastnila dvou svateb, navštívila Peking
a pak se přesunula na jih do Hang
Zhou k Západnímu jezeru. Vyprá-

„Čertovské posezení“
Stejně jako v minulých letech, tak
i v letošním roce jsme pokračovali
v naší tradici a uspořádali v předvánočním čase setkání pro naše seniory. Tentokrát pod názvem „Čertovské posezení“. Pro velký úspěch
z loňska jsme si opět pozvali pěvecký sbor Ladies BuDu z Buchlovic. Tento sbor vede již dvanáctým
rokem Antonín Gajdoš, vedoucí
Domova pro seniory Buchlovice
a vrchní sestra Ludmila Hájková. Každoročně vydávají vlastní
CD. Pěvecký sbor skládající se
z osmnácti seniorů to umí řádně rozparádit a při poslechu jejich
vlastních textů na známé melodie jsme se vůbec nenudili. Přišli
nás potěšit i děti ze ZUŠ Kojetín.
S učitelkou Lenkou Čechovou si
připravily pestrý vánoční program
skládající se z básní, koled a zároveň nám představily i hru na několik
hudebních nástrojů. Po celou dobu
setkání měl několik vstupů muzikant Jiří Leszczynski, který nás

Dekorace
na vánoční stůl
Začátkem prosince 2016 jsme se sešli
s našimi seniory jednotlivě na všech
DPS při výrobě vánoční dekorace,
abychom si potrénovali jemnou motoriku, kreativitu a představivost. Tentokrát jsme vyrobili dekoraci na vánoční
tabuli. Základem nám posloužil kousek polystyrenu ve tvaru obdélníku.
Ten jsme obalili balícím papírem, abychom na něj mohli dále lepit dekorace
– baňky, svíčky, sušené pomeranče,
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věni Nadi Karlické je vždy plné
vtipu, zajímavých postřehů a doplněno fotografiemi z běžného života
a dění navštívené země. Necháme

se překvapit, kdy se opět s touhle
dobrodružnou cestovatelkou sejdeme a kterou zemi navštíví tentokrát.
Ž. H.

svou hrou na klávesy a zpěvem
přiměl k tanci. Samozřejmostí byl
příchod Mikuláše a anděla s čerty.
Ti přinesli pro naše seniory drobné
dárečky v podobě krásně zdobených perníčků. Napřed však přišlo
zúčtování z Knihy hříchů. I pro letošní rok musíme přiznat, že žádné
hříšníky v našich řadách nenašel.
O velmi chutné občerstvení se postarali zaměstnanci Školní jídelny
Kojetín, o obsluhu všech 130ti návštěvníků akce se postarali žáci
z Odborného učiliště Křenovice.
Tímto jim děkujeme za pomoc.

Poděkování také patří všem účinkujícím a budeme rádi, když se
s našimi seniory potkáme na některé
z dalších pořádaných akcí.
Ž. H.

stužky atd. Každý kousek byl originál a velmi zdařilé dílo, které bude
zdobit domácnost a navnadí tak na
vánoční čas. Při společném vyrábění

jsme měli možnost si také společně
popovídat, zavzpomínat na Vánoce
a vyměnit si recepty na vánoční cukroví.
Ž. H.
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Centrum sociálních služeb Kojetín informuje
Závěrečná hodina
„Dějiny oděvní kultury“
Ve středu 14. prosince 2016 jsme
se sešli v naší víceúčelové klubovně se studenty Virtuální univerzity
třetího věku. Společně jsme zhlédli
poslední z přednášek kurzu Dějiny oděvní kultury. Na tomto setkáni si studenti vybrali další téma
a rozhodli se pokračovat dál ve stej-

ném duchu a zvolili si pokračování
Dějiny oděvní kultury ll. Studenti si
splnili své povinnosti, absolvovali úspěšně všech šest dílčích testů
i shrnující závěrečný test. Zakončení bylo pro pět studentů z celé studijní třídy s 29 studenty o to slavnostnější, že tímto semestrem završili
tříletý studijní cyklus Svět kolem nás
a pojedou v lednu 2017 na slavnostní promoci do Prahy.
Ž. H.

Charita Kojetín
DŮM SVATÉHO JOSEFA

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

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

PROGRAM NA MĚSÍC LEDEN 2017

PRO VŠECHNY SENIORY A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Úterky 10., 17., 24. 1. 2017 od 10.00 hodin
Pátky 13., 20., 27. 1. 2017 od 10.00 hodin
Přijďte si s námi procvičit
mozkové závity!
Můžete se těšit na:
• Antonyma, synonyma, homonyma • Rčení a přísloví
• Skrývačky a slovní hrátky • Přesmyčky a zkratky
• Obrázky, fotografie, karty
• Jak si zapamatovat nákupní seznamy
• Čísla a číselné řady • Doplňování textu básní a písní
• Mnemotechnické pomůcky

Čtvrtek 26. 1. 2017 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 d 9.00 do 10.00 hodin
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
v tělocvičně v Domě sv. Josefa.
Cena za jednu lekci je 20 Kč.
Možnost i cvičení na rotopedech.

Město Kojetín finančně přispívá na činnost Domu sv. Josefa.

Ukázka povídky
na jedno písmeno
Ranné ráno. Rumem rozjařená Renata radostně ryčí: "Rychleji, Radoslave, rychleji. Rozjeď Renaulta.
Roluj!" Rumem rovněž rozevlátý

Radoslav rozmítá: "Ropucha rozcuchaná, roupy rejdí, rychleji? Rozmáznu repasovaného růžového
Renaulta!" Rotmistrův radar reaguje. Ručička radaru reakcí rupne.
Rázně rozrazí roští, rychle rozjíždí
rovera. Rachotina. Rotmistr rezignovaně rozhodí ruce. Radoslav

riskantně roluje Renaulta rozespalým Rakovníkem. Rychlost Renaultu riziková. Rána Renault roztočí.
Renata - Rozdrcená. Rmut rodičů.
Radoslav - roztržené rameno, roční
regenerace. Repasovaný Renault Recyklace. Radoslav radí: Rychle?
Raději rozvážně!
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Charita Kojetín
„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.

Církev Československá husitská
NÁBOŽENSKÁ OBEC KOJETÍN A TOVAČOV
Program svátečních setkání v lednu 2017 (v čase Nového roku a „Zjevování“ Páně)
Ježíš řekl: „Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě; ať jsou i oni jedno v nás, aby svět uvěřil,
že jsi mě poslal.“ Jan 17,21
1. 1. 2017 Neděle – Nový rok; Jména Ježíš
slavnostní bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

15. 1. 2017 Neděle – 2. po Zjevení Páně
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

8. 1. 2017 Neděle – Tři králové;
97. výročí znovuzaložení husitské církve
slavnostní bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

22. 1. 2017 Neděle – 3. po Zjevení Páně
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

8. 1. 2017 Neděle – Tři králové;
97. výročí znovuzaložení husitské církve
slavnostní bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

29. 1. 2017 Neděle – 4. po Zjevení Páně
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

„Nemožné u lidí je u Boha možné.“ Lukáš 18,27
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Srdečně zveme k návštěvě našich
pravidelných setkávání: Úterý: Duchovní péče o děti a mládež; výuka
husitského náboženství a duchovní výchovy – na faře a v klubovně
(modlitebny). Středa: Klub dětí
a mládeže „Dobrá zpráva“ v klubovně modlitebny (1. středa v měsíci).
Středa: Modlitby a zpěvy z Taizé
v Husově sboru (1. středa v měsíci). Čtvrtek: Biblická hodina s besedou na faře v kanceláři. (poslední
čtvrtek v měsíci - promítání). Neděle: Bohoslužby ve sboru (1. neděle
v měsíci - rodinné bohoslužby, po
jejich skončení následuje tradiční
„nedělní škola“ pro děti a mládež).
Oznámení: Farní úřad CČSH
v Kojetíně (Husova 796, kancelář
v přízemí) je k dispozici členům
i veřejnosti od pondělí do středy od
9 do 15 hodin. Jinak dle dohody.
Volejte laskavě na tel. č. 777 706
511 nebo pište na email: ccsh.kojetin@centrum.cz

Podrobnější informace a aktuální
data setkání i mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách:
http://ccshkojetin.cz/ a v aktuálním
čísle Kojetínského zpravodaje.
„Všem čtenářům, členům, příznivcům a sympatizantům, srdečně přejeme úspěšný, požehnaný
a šťastný nový rok LP 2017.“
Epifanie – Zjevení Páně, příchod
tří králů mudrců
Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný
sv. tří králů, je svým obsahem téměř
totožný se svátkem Narození Páně.
V obou jde o to, že se Bůh zjevuje jako člověk, dokonce jako právě
narozené dítě. K tomuto dítěti nejprve přiběhnou prostí pastýři, kteří
slyší jásající anděly ohlašující slávu Boží na výsostech a dobrou vůli
a pokoj lidem na Zemi. Ti přijdou
pohnuti vnitřním puzením, které
vychází z jejich srdce. Jdou za tím,

kdo je jako oni, kdo patří do Izraele.
K témuž dítěti o něco málo později
dorazí i králové-mudrci, kteří z pohybu a postavení hvězd neomylně
vyčtou, že se narodí velký král, a to
v Izraeli. Jsou to cizinci a jinověrci.
Je úsměvné, jak tito mužové vědy,
moderně řečeno intelektuálové,
kteří se dobrali poznání o narození krále králů složitými výpočty
a věděli o něm dříve, než k narození
došlo, přijdou pozdě. Prostí pastýři
jsou už zase zpátky u svých stád,
když do Betléma vstupují učenci.
Je tu skryto jakési ponaučení. Cesta rozumu může vést ke spásnému setkání s Bohem, ale je složitá
a dlouhá, protože vede všemi možnými oklikami pochyb. Cesta srdce
je daleko přímější, ale vyžaduje,
aby srdce bylo citlivé a vnímavé.
V druhém svátku se tedy Kristus
zjevuje pohanům a v postavách
svatých králů je zosobněno přijetí
Krista za krále všech.
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Církev Československá husitská
Tento svátek zjevení mohli bychom
z hlediska lidstva chápat jako svátek přijetí nebo uznání Krista. Scéna
klanění králů přinášejících dary připomíná holdování velmožů a králů
vazalských zemí nově korunovanému králi. V linii tohoto uznání Kristovy vlády stojí dodnes to, že v tento
den znamenáme dveře svých domů
a domovů trojím křížkem a písmeny
C, M a B. Tímto znamením se totiž
přihlašujeme k obnovenému království Božímu a vymezujeme prostor, v němž uprostřed rozlámaného, zlého a hříchem opanovaného
světa chtějí křesťané žít plně podle
řádu a zákona Božího. Tato znamení tedy vymezují prostor pravdy
a spravedlnosti. Jsou ovšem i znaky
žehnání, které mají ostrůvky Kristova království hájit před náporem
nepřítele. Tři známé litery,začáteční
písmena jmen králů: Kašpar, Melichar, Balthasar. Tyto tři starobylé
litery jsou zkratkou požehnání, které znamená Pán (řecky Kyrios) či
Kristus (Christos) obydlí (latinsky
mansionem) ať žehná (benedicet).
Jak se stalo, že prvou literou je C,
není dost jasné. Může to být odsunutím h z písmene ch, může to být
latinský přepis řeckého k. Mnoho
na tom nezáleží. Tato zkratka znamená „Pán žehnej tomuto domu“.
Hluboký smysl svátku zjevení Páně
přibližují nám obrazy gotických
malířů. Je jich mnoho, jsou možná
nejčastějším vánočním malířským
tématem. Známe je z mnoha reprodukcí, které se používají na
vánočních gratulacích. Ne vždy je
to, co bude dále popsáno, přesně
stejné, ale základní smysl zůstává,
ač podán v mnoha variantách. Pro
tento výklad přidržíme se na symboly bohatého, krásného, ale dobře
čitelného obrazu z oltářního cyklu
Mistra Vyšebrodského.
Na jeho desce vidíme Ježíška sedět na klíně Mariině. Ta oblečena
jako královna sama sedí na trůně.
Maria, lidská dcera reprezentuje zde zemi a celé stvoření. Kristus na jejím klíně je králem všeho
stvořeného. V horní části obrazu
jsou ovšem vidět andělé, služebníci
Boží, kteří vedou krále a vlastně je
ke Kristu uvádějí. Králi země slouží
andělé, což jasně ukazuje, že je to
Bůh, nebeský král.

Postavy králů mají celou řadu významů. Předně znamenají tři fáze
lidského života. Jeden je mladý,
druhý je zralý muž, třetí je stařec.
Říká se tím, že Kristus je Pánem
každého života od počátku do konce. Králové jsou však i vladaři všeho pozemského času. Mladý král je
králem budoucnosti. Na našem obraze je oblečen do zeleného roucha
naděje. Překvapivé je, že králem
přítomnosti je král stařec. Ten na
obrazech zpravidla klečí u Ježíška
a něco koná.
Na našem obraze jednak líbá ručku
dítěte, jednak mu podává dar zlata.
Králem přítomnosti, tohoto právě
probíhajícího děje, je král stařec
proto, že jsoucí okamžik brzo přejde do velikého prostoru minulosti. Právě tak jako stařec upadne
do spánku smrti. Zralý muž, který
stojí trochu nakloněn nad ním, je
pak králem minulosti. Nedejme se
zmást tím, že se jeví oproti starci
velmi mladě. Zralost a plnost žití
přichází v gotické představě teprve
v hodině smrti. Smrt také zastavuje čas života, takže v této plnosti
uzrání již navždy zůstaneme. Dalo
by se říci, že každý v plné síle své
osobnosti. Tento král je králem snědé, až i černé tváře. To ovšem není
způsobeno sluncem, jak zpívá sazemi umouněný chlapec při tříkrálové koledě. Je to způsobeno stínem smrti, který leží nad minulostí.
Tvář jejího krále je ve stínu. V tomto
smyslu ukazují králové, že Kristus
je Pánem veškerého času, je králem věčně.
Také dary, které králové přinášejí,
mají symbolický význam. Jsou to
substance v té době všech známých skupenství. Zlato zastupuje

jako dokonalý kov všechno, co je
skupenství pevného. Kadidlo zastupuje vše, co je skupenství plynného, a kapaliny zastupuje myrha. Tu
přináší král s temnou tváří, neboť
to byla mast užívaná při pohřbech.
Není nic a nikdo, co by se vymykalo
z Kristovy Boží suverenity.
Chceme-li o vánocích přemýšlet
o našem vlastním životě, mohli bychom se dát vést tímto obrazem
a ptát se: Je opravdu Kristus Pánem mého života? Odevzdávám
mu opravdu všechen čas a patřím
mu, ať bdím, či spím, ať jdu, či sedím, ať pracuji, či odpočívám? Jsou
moje práce udělány a činy vykonány tak, že mají hodnotu ryzího
zlata? Jsou moje myšlenky vonné
jako líbezný dech kadidla a stoupají tak moje chvály k nebi? Je řeč,
která vytéká z mých úst, když mne
sevře bolest a starosti, ohlašovatelky údělu smrti, hojivá vonná píseň
odevzdanosti? Anebo je to jinak?
Je obydlí, které značím jako Kristovo království, vskutku místem harmonického pobývání lidí, kteří se
řídí příkazem o vzájemné lásce?
Budete-li při odpovědích poctiví,
přeji Vám, abyste zažili něco takového jako já. Kladl jsem si ty otázky a byl jsem stále více zahanben.
A tu zazvonil zvonek a stály tam
děti, zpívaly tříkrálovou koledu
a černý vzadu vystrkoval bradu a já
mu záviděl, že ho za chvíli čapne
maminka a umyje ho a dá ho spát.
A tu mě napadlo, že snad i mně
jednou, rozjizveného a umazaného
tak umyjí a uloží spát a až se probudím, budu se usmívat při pomyšlení, že jsem měl černou tvář.
http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/
Tri-kralove.html; Jiří Pleva
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Popůvky - místní část Kojetína
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych
po nějakém čase opět přispěchal
s připomínkou, že náš život nejsou jen velké události plnící titulní
strany bulvárních i seriózně se tvářících deníků, ale že i v občas pozapomenutých výspách civilizace
se odehrává mnoho zajímavého
a pozitivního. Možná si to v tu chvíli ani neuvědomujeme, ale věřím
tomu, že pro naše osobní životy
jsou bezprostřední zážitky, kterými
si dokážeme zpříjemnit a obohatit
naše prožívání světa, nakonec ty
nejdůležitější.
Obyvatelé Popůvek, hrdé to místní
části Kojetína, po úspěšné sklizni
v podzimním čase opět s vděkem
začali nasávat prameny tanečního
umu předávaného Monikou a Markem Štecovými. Letošní kurs se
nesl ve znamení samby, v jejímž
rytmu se někteří představitelé zemitého hanáckého lidu vyloženě našli.
Něžná část místní populace potom
zvyšovala svoji kondici a odolnost
při Cvičení s Eliškou. Kulturní podzim v Popůvkách vyvrcholil nácvikem a následnou prezentací zpěvu
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koled na Štědrý den v místní kapličce pro potěchu ucha a povznesení
ducha všech přítomných.
Skutečně harmonické prolnutí
všech generací obyvatel Popůvek
nastalo v závěrečný den roku při
dětské hudební párty za laskavé
hudební podpory J. Krejsy. Příjemným pokračováním silvestrovského večera byla tradiční novoroční
vycházka za hojné účasti obyvatel
Popůvek k místní studánce, popíje-

ní pramenité vody bylo pro některé
vítanou kompenzací předešlé konzumace alkoholických nápojů, pro
některé připomínkou naděje v čase
po zimním slunovratu.
Uzavřením roku se ovšem nijak
neuzavírá dění v Popůvkách, v nejbližší době nás čeká skvělá myslivecká taneční zábava, tradiční turnaj ve stolním tenise a pokračování
řady zajímavých aktivit. Budeme se
těšit na setkání.
PT

1/17

Kojetínský zpravodaj

Inzerce

27

Kojetínský zpravodaj

1/17

Inzerce

ZDARMA PROVEDEME
TEST AUTOBATERIE
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Inzerce

Kde zakoupíte Kojetínský zpravodaj
* Informace - Vzdělávací a informační centrum
Masarykovo náměstí 8, Kojetín
* Městská knihovna MěKS Kojetín, Masarykovo 8
* MěKS Kojetín - Sokolovna,
nám. Republiky 1033, Kojetín
* Potraviny Dobrůtky od Verunky,
nám. Republiky, Kojetín
* Potraviny DO LABUŽ, Masarykovo náměstí 54, Kojetín
* Potraviny ENAPO, Sladovní ulice, Kojetín
* Potraviny, ulice Padlých hrdinů, Kojetín
* Ivana Krejčiříková, Kovalovice 45

Ceník inzerce
v Kojetínském zpravodaji
A4 (275 x 190 mm)
= 1 800 Kč
1/2 A4 (190 x 137 mm) = 900 Kč
1/4 A4 (137 x 95 mm)
= 450 Kč
1/8 A4 (95 x 68 mm)
= 225 Kč
1/16 A4 (68 x 47 mm)
= 110 Kč
menší velikost
= smluvně
Uzávěrka čísla:
vždy k 20. předešlého měsíce...

VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM KOJETÍN
Masarykovo náměstí 8

"I" - INFORMAČNÍ CENTRUM - GALERIE VIC - MUZEUM - KNIHOVNA
NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:
- výstavy, expozice muzea, strašidelné sklepení, provoz knihovny
- podávání informací, předprodej vstupenek na akce v Kojetíně,
prodej měsíčníku Kojetínský zpravodaj, kopírování (i barevné), skenování pro veřejnost,
laminování a kroužková vazba, prodej propagačních materiálů, cyklomapy,
prodej zboží a suvenýrů, výlep plakátů v Kojetíně, pronájem sálu, bistra, klubovny,
učebny a nádvoří VIC, průvodcovské služby, internet pro veřejnost, wifi v budově zdarma...
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Blahopřání
Kdo je pořád veselý, ničeho se nebojí, žádný pláč a žádné stesky, vždyť život je přeci tak hezký.
Kdo se dívá kolem sebe, vidí kytky, nebe, toho tedy těší svět, ten tu bude do sta let.

Dne 5. ledna 2017 oslaví 85. narozeniny

paní Zdenka Šímová
To ti přejí dcery a synové s rodinami.
Zároveň vzpomeneme 5 let od úmrtí

pana Augustina Šímy
Bez tebe, tatínku, těžce životem se kráčí, při vzpomínce na tebe slzy tvář smáčí.
Moc jsme ti chtěli pomoci s nemocí se prát, tys nám ještě neměl umírat.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínky
Čas neúprosně plyne, bolest v srdci zůstává.

Dne 27. ledna 2017 vzpomeneme třetí smutné výročí úmrtí
našeho tatínka a dědečka

pana Stanislava Pechy
S láskou vzpomínají manželka Jaroslava, dcery Jaroslava, Věra a Petra s rodinami.
Dne 7. ledna 2017 to bude 28 let, co zemřel náš bratr
a dne 9. února 2017 by se dožil 77 let

pan Antonín Večerka
Stále vzpomínají sestry Zdeňka a Růža s rodinami.
Když zemře maminka, sluníčko zajde, v srdcích se uhnízdí smutek a chlad.
Po celém světě, ach, sotva se najde, kdo by jak maminka uměl mít rád.

Dne 29. ledna 2017 si připomeneme 2. smutné výročí úmrtí

paní Marie Vystavělové
S láskou a úctou vzpomínají dcery Hana a Milena s rodinou,
synové František, Ladislav a Jan s přítelkyněmi, vnoučata a pravnoučata.
Dne 5. ledna 2017 vzpomeneme 4. smutné výročí, kdy nás navždy opustila

paní Marie Hajdová
Loučení žádné, nezbyl ti čas, jen bolest v srdci nechalas v nás.
Největší bolest zmírnil čas, přišla však lítost a bolí zas.
Navždy nám zůstane nejhezčí vzpomínka na bytost nejdražší, tou byla maminka.
S láskou vzpomíná manžel František, dcera a synové s rodinami.
S úsměvem na tváři tě každý znal, všem, kteří potřebovali, jsi ochotně pomáhal.
Zhasly tvoje oči, utichl tvůj hlas, měl jsi rád práci, život i nás.
Tak, jak ti z očí zářila láska a dobrota, tak nám budeš chybět do konce života.
Miloval život a v něm všechno krásné. Lidi, přírodu a slunce jasné.
Odešel od všeho, co měl rád, však dál žije v našich srdcích a vzpomínkách.

Dne 4. ledna 2017 si připomeneme 1. výročí úmrtí

pana Zdeňka Řeháka
S láskou vzpomínají manželka Blanka, dcery a syn s rodinami.
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