Kojetínský
ZPRAVODAJ

Ročník XVIII

Číslo 10

říjen 2017

12,- Kč

Divadlo žije!

Už několik let chystáme na Sokolovně
v Kojetíně divadelní předplatné, v jehož
rámci se snažíme nabídnout, nejen kojetínským, lahůdky amatérské i profesionální divadelní scény.
V minulých letech mohli diváci zhlédnout řadu představení především amatérských souborů, jejichž výkony byly
takřka profesionální a mnohdy by se od
nich měli „profíci“ co přiučit. Vzpomeňme
například na Kočovné divadlo Ad Hoc
s operní komedií Zmrazovač nebo naše
sousedy z Divadelního spolku Kroměříž
s dramatickou inscenací Veroničin pokoj.
Letošní divadelní předplatné se nese
v neméně atraktivním a rozmanitém duchu stejně jako v letech minulých. Divadlo ožilo už ve středu 20. září 2017 hudební performancí Inferno aneb Konec
legrace v podání Divadla Dostavník Přerov, které si do personálně náročného
kusu přizvalo Divadlo Stodola z Jiříkovic.
Další inscenace, která nás v dohledné době čeká, je toliko sicilská gangsterka Maria III. aneb Godmother ve
stínu své krve. Ve středu 11. října
2017 nám ji zahraje Divadlo Šumperk
a D 123. Ještě v letošním roce, a to
v pátek 3. listopadu 2017, k nám do Kojetína zavítá opět Divadlo Stodola Jiříkovice s úspěšnou muzikálovou hrou
Rebelové ze stodoly, na motivy známé
filmové předlohy. Po krátké vánoční
a novoroční přestávce se můžeme těšit
ve středu 17. ledna 2018 na hudební komedii Utíkej, Nituško v provedení Divadelního spolku Kroměříž. S předplatným
se pak rozloučíme ve středu 21. února
2018 komedií s drobnými zápletkami Miláčku, už mě nes.r a napiš komedii!
Divadlo Hvozdná nám tedy humorně
zakončí tento divadelní maraton a doufáme, že u jeho cíle budete vy, diváci,
spokojeni.
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MěKS Kojetín pořádá

Středa 20. září 2017 - 20.00 hodin
DOSTAVNÍK PŘEROV A STODOLA JIŘÍKOVICE
Z. Hilbert: INFERNO aneb Konec le g race
Vstup: 90 Kč

Hudební performance na motivy Danteho Pekla.
Cesta až na samotné dno duše, k nejtemnějším obavám
a k základním otázkám lidského života.

Středa 11. října 2017 - 19.30 hodin
DIVADLO ŠUMPERK A D 123
Leontýna T.: MARIA III.

Vstup: 90 Kč

aneb Godmother ve st í nu sv é krve
Gangsterka toliko sicilská o několiko málo dějstvích...
Rodinné drama o vdově po mafiánském bossovi, který na Sicílii proslul
obchodováním s vínem. Kdo z jejích tří synů převezme rodinný podnik?
Vstup: 90 Kč

Pátek 3. listopadu 2017 - 20.00 hodin
DIVADLO STODOLA JIŘÍKOVICE

REBELOV É ZE STODOLY

Muzikálová hra dle slavné filmové předlohy. Příběh vojáků na útěku
za snem o svobodě a setkání s maturantkami. To vše, s nadsázkou,
humorem i lehkým mrazením, na pozadí srpnové okupace 1968.

Středa 17. ledna 2018 - 19.30 hodin
DIVADELNÍ SPOLEK KROMĚŘÍŽ
L. Feldek: UT Í KEJ , NITU Š KO

Vstup: 90 Kč

Hudební komedie, kde kostelní varhaník je ve skutečnosti
utajeným operetním autorem, matka představená majorem,
poručík subretou a klášterní schovanka operní divou.
Vstup: 90 Kč

Středa 21. února 2018 - 19.30 hodin
DIVADLO HVOZDNÁ

MIL ÁČ KU , U Ž M Ě NES.R
A NAPI Š KOMEDII!

Jeden byt, jeden páteční večer a návštěva souseda, která se tentokrát
protáhne. Komedie drobných zápletek a překvapení s trochou šlehačky.
Jednotlivá představení se konají v sále Sokolovny Kojetín, nám. Republiky 1033, Kojetín
Cena předplatného: 350 Kč, cena na jednotlivé představení: 90 Kč
Info a předprodej vstupenek i předplatného: Vzdělávací a informační centrum Kojetín
Masarykovo náměstí 8, telefon: 581 202 202, 774 001 403 www.mekskojetin.cz

Jak říká tedy podtitul našeho divadelního předplatného, neseďte
doma a pojďte do divadla. I v dnešní hektické době je možné se na
chvíli zastavit a podívat se na život skrze prkna, která znamenají
svět.
Milan Zahradník
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 63. schůzi konané dne 13. září 2017
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- zřídila Komisi pro přípravu rozpočtu Města Kojetína na rok 2018,
- jmenovala předsedu a členy této
komise,
- uložila výše uvedené komisi předložit I. pracovní verzi návrhu rozpočtu Města Kojetína na rok 2018
na jednání RM 11/2017,
- zřídila Hlavní inventarizační komisi (HIK), na funkční období od 1. 10.
2017 do 30. 9. 2018, inventarizační
komise (IK) k provedení jednotlivých inventur za rok 2017,
- jmenovala předsedu a členy
HIK,
- stanovila Plán inventur za rok
2017,
- uložila ředitelům příspěvkových
organizací (ZŠ Sv. Čecha, ZŠ nám.
Míru, DDM, MŠ, ŠJ, MěKS, CSS)
předložit finančnímu odboru MěÚ
v termínu do 30. 10. 2017 Plán inventur za rok 2017; předložit finančnímu odboru MěÚ v termínu do 11.
1. 2018 úplný přehled majetku svěřeného příspěvkové organizaci zřizovatelem k hospodaření; předložit
finančnímu odboru MěÚ v termínu
do 27. 1. 2018 závěrečnou zprávu
o provedené inventarizaci majetku
a závazků za rok 2017,
- schválila rozpočtové opatření
č. 12/2017, kterým se zapojují do
rozpočtu:
nové příjmy ve výši 709,00 tis. Kč

nové výdaje ve výši 709,00 tis. Kč,
- schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 31 tis. Kč
žadateli SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kojetín,
- schválila zveřejnění záměru pachtu části pozemku parc.
č. 204/1, ostatní plocha, o výměře cca 97 m2, na ulici Sladovní,
v k. ú. Kojetín, za podmínek pachtu
na dobu neurčitou, výši pachtovného min. 5 Kč/m2/rok, za účelem
využití jako zahrádka pro pěstování
zeleniny a květin,
- schválila zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 657/2,
ostatní plocha, o výměře 4.924 m2,
v k. ú. Kojetín, se všemi součástmi
a stavbami na pozemku vybudovaných, za podmínek nájmu na dobu
neurčitou, výši nájemného min.
1.000 Kč/rok, v případě, že zájemce bude plátcem DPH, bude výše
nájemného navýšena o DPH v platné základní sazbě,
- schválila uzavření Nájemní smlouvy mezi Olomouckým krajem, v zastoupení Správou silnic Olomouckého
kraje, jako pronajímatelem, a Městem
Kojetín, jako nájemcem, za účelem
pronájmu části silnic v rámci úpravy
napojení místních komunikací na krajskou komunikaci II/436 na ulici Tržní
náměstí a na silnici III/04718 na ulici
Podvalí v Kojetíně,

- schválila uzavření Dodatku
č. 1 ke „Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje“ uzavřené
mezi Městem Kojetínem a Olomouckým krajem, zastoupeným Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje,
p. o. za cenu ve výši cca 490.000 Kč
s DPH, pro období od 1. 1. 2018 do
31. 12. 2018,
- schválila zplnomocnění Ing. Lindy Smítalové k zastupování před
stavebním úřadem a před orgány
státní správy a organizacemi dotčenými v územním a stavebním řízením v rámci přípravy realizace stavby „Rekonstrukce ulice Blanská“,
- schválila personální změny v organizaci Centrum sociálních služeb
Kojetín, příspěvkové organizaci, od
1. 10. 2017: zřízení pracovní pozice
Vedoucí pečovatelské služby (dále
PS) s úvazkem 0,3; zřízení pracovní pozice Vedoucí odborného soc.
poradenství (dále OSP) s úvazkem
0,1 (Poradna pro seniory),
- schválila Organizační strukturu
Centra sociálních služeb Kojetín,
příspěvkové organizace, s účinností od 1. 10. 2017,
- odvolala z funkce člena Komise
školství RM Mgr. Jaroslava Šišku,
- jmenovala členem Komise školství RM Mgr. Josefa Plesníka.

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na 20. zasedání konaném dne 26. září 2017
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
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- vzalo na vědomí zprávu o hospodaření Města Kojetína za období
1–7/2017, včetně informace o stavu
pohledávek k 30. 6. 2017,
- vzalo na vědomí informaci o hospodaření zřízených příspěvkových
organizací za období 1. pololetí
2017,
- schválilo přijetí kontokorentního
úvěru ve výši 7,000.000 Kč s dobou splatnosti do jednoho roku od
poskytnutí,
- schválilo uzavření Smlouvy
o kontokorentním úvěru mezi Českou spořitelnou a. s., jako věřitelem
a Městem Kojetínem, jako dlužníkem,
- schválilo účast Města Kojetína

v elektronické dražbě dle dražební
vyhlášky č. j. 124EX 16515/11-371,
vydané Exekutorským úřadem Litoměřice, za účelem koupě pozemku
p. č. st. 991 – zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 230 m2, jehož
součástí je stavba – budova s č. p.
606 - rodinný dům, a pozemku p. č.
640/2 - zahrada, o výměře 125 m2,
včetně všech součástí a příslušenství,
- pověřilo Radu Města Kojetína
stanovením maximální výše podání
v rámci schváleného rozpočtu,
- zplnomocnilo starostu města
k zastupování Města Kojetína
v elektronické dražbě č. 124EX
16515/11-371 a pověřilo ho činit

podání v dražbě dle podmínek dražební vyhlášky, do stanovené maximální výše podání,
- schválilo rozpočtové opatření
č. 13/2017 dle přílohy a důvodové
zprávy tisku Z/161, kterým se zapojují do rozpočtu:
nové příjmy ve výši 920,00 tis. Kč
nové výdaje ve výši 920,00 tis. Kč,
- schválilo bezúplatný převod části
pozemku p. č. 657/35, ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha o výměře cca 32 m2, se všemi
součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Města Kojetína do vlastnictví
SK Kojetín 2016. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem tj. geometrický plán, právní
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Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
služby a správní poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí,
- schválilo uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
na stavbu „Využití odpadního tepla
z kogenerační jednotky bioplynové stanice Kojetín“ mezi Městem
Kojetínem a Olomouckým krajem.
Předmětem zřízení služebnosti je
dotčení části pozemku p. č. 5693/1,
ostatní plocha - silnice stavbou „křížení silnice II/367 v ul. Olomoucká
v Kojetíně protlakem“ za účelem
uložení trubního vedení topné vody,
- schválilo uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu „Městský optický kabel
Kojetín, dopojení koupaliště“ mezi

Městem Kojetínem a Olomouckým
krajem. Předmětem zřízení služebnosti je dotčení části pozemku
p. č. 5682/2, ostatní plocha - silnice, stavbou „křížení silnice II/436
v ul. Tržní náměstí v Kojetíně protlakem“,
- vzalo na vědomí informaci
o povinnosti obcí podle § 178
z. č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) stanovit školské obvody,
- vydalo OZV č. 1/2017, kterou se
stanoví školské obvody základních
škol zřízených městem Kojetín,
- vzalo na vědomí zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZM ze
dne 6. 9. 2017, zápis o kontrole

Smlouvy o dílo na poskytování
úklidových služeb se společností
TECHNIS Kojetín spol. s r. o., zápis
z jednání Finančního výboru ZM ze
dne 20. 9. 2017,
- schválilo poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 750.000 Kč
žadateli Kanoistika Kojetín, z. s.,
- zvolilo do funkce přísedících
Okresního soudu v Přerově - Marii
Nakládalovou, Mgr. Jaromíra Růžičku, Vratislava Chovance, Dušana Chovance, JUDr. Bohumila Kuchaříka,
- vyslovilo poděkování Františku
Koppovi za dlouholetou aktivní práci ve funkci přísedícího Okresního
soudu v Přerově.
Jiří Šírek

Ve zkratce k nové OZV týkající se školských obvodů v Kojetíně
Zastupitelé města Kojetína schválili obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2017, která se týká školských
obvodů v našem městě. Protože jsem obdržel řadu dotazů
a žádostí o vysvětlení, jak to bude
v Kojetíně se základními školami vypadat, v následujícím textu
využívám podstatnou část důvodové zprávy k tomuto materiálu.
V žádném případě nebudeme
v Kojetíně nijak slučovat základní
školy, naopak vše zůstane pro rodiče a jejich děti stejné, jako nyní.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů v § 178 ukládá každé obci povinnost zajistit
podmínky pro plnění povinné
školní docházky dětí s místem
trvalého pobytu na jejím území.
Město Kojetín k zajištění této povinnosti zřizuje na svém území dvě
základní školy, které svou kapacitou plně dostačují potřebám města. Školský zákon dále pro případ,
že město zřizuje více základních
škol, stanoví povinnost stanovit
pro tyto školy školské obvody,
a to obecně závaznou vyhláškou.
Z uvedeného vyplývá, že v krajní
situaci (např. při ohrožení plnění
povinné školní docházky v některé
z okolních obcí) může dojít k tomu,
že by školské obvody i v rámci Kojetína vytvořil KÚ, přičlenil k nim

část některé z obcí a vytvořil tak
společné obvody.
Stěžejním zájmem vedení města
je zajistit maximální spokojenost
svých obyvatel, tzn. mimo jiné zajistit, aby si každý z rodičů v Kojetíně mohl zcela svobodně vybrat ve
městě školu, na kterou své dítě zapíše, a rovněž aby mu toto bylo garantováno. Děti z okolních obcí pak mohou využít pouze volné kapacity na
jednotlivých školách. Zejména na ZŠ
Sv. Čecha je tato kapacita dostačující.
Bude-li u obou ZŠ ve městě školským obvodem celé území města
(viz daná OZV), pak je ředitel školy
povinen přednostně k zápisu přijmout děti s trvalým bydlištěm v Kojetíně, ale po předešlém důkladném
propočtu vývoje počtu dětí, které do
škol nastupují, školy ukončují, přechází na gymnázia apod.
Zákon vymezení zcela stejných
školských obvodů pro více škol nevylučuje a nestanoví přesný postup
pro vytvoření obvodů (např. rozdělením ulic atd.). I podle metodiky MŠMT by překážkou mohla být
pouze nedostatečná kapacita škol,
která by pak bránila naplnění práva zapsat dítě právě do konkrétní
školy. Z uvedeného důvodu MěÚ
za spolupráce s řediteli škol připravil propočet, na základě kterého lze
zcela důvodně předpokládat, že kapacita obou škol bude pro přijetí do
1. třídy všech zájemců s trvalým pobytem v Kojetíně dostačující a prá-

vo na svobodný výběr ZŠ pro občany města tak bude zajištěn. Vývoj
počtu žáků bude město samozřejmě sledovat a v případě výrazných
demografických změn, přistoupí
k jinému řešení.
Problematikou školských obvodů
se na svém zasedání v květnu a následně v září 2017 zabývala i Školská komise zřízená Radou města
Kojetína a dospěla k názoru, že by
město Kojetín rozhodně nemělo být
rozděleno do školských obvodů podle ulic a doporučilo OZV stanovit
pro obě ZŠ stejné školské obvody
– celé území města.
Návrh OZV byl konzultován s odborem veřejné správy, dozoru
a kontroly MVČR, který posuzuje
zákonnost vydávaných OZV obcí.
Dle jejich vyjádření není navrhovaná OZV v rozporu se zákonem.
Rada města na svém jednání
23. srpna 2017 uvedenou problematiku projednala, zvážila všechny
možnosti a nedoporučuje zastupitelstvu stanovovat školské obvody
rozdělením území města a doporučila schválit OZV č.1/2017, což se
na zasedání zastupitelstva města
26. září 2017 také stalo.
Stejná povinnost vytvořit školské
obvody se týká i mateřské školy.
Město Kojetín však zřizuje pouze
jednu mateřskou školu, tzn. jejím
školským obvodem je přímo ze zákona území města, OZV tedy vydávat není potřeba.
Jiří Šírek
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Oznámení o době
a místě konání voleb
do Poslanecké
sněmovny Parlamentu
České republiky
Starosta města Kojetína podle § 15
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky
a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se
uskuteční:
v pátek, dne 20. října 2017, od
14.00 do 22.00 hodin a v sobotu, dne 21. října 2017, od 8.00 do
14.00 hodin.
2. Místem konání voleb:
 ve volebním okrsku č. 1 je místnost v Kulturním domě Sokolovna
Kojetín, náměstí Republiky 1033,
Kojetín, Kojetín I–Město pro voliče
bydlící v ulicích: Dudíkova, Kuzníkova, Nádražní, náměstí Republiky,
Padlých hrdinů, Rumunská,
 ve volebním okrsku č. 2 je místnost v Základní škole Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín, Kojetín I–Město
pro voliče bydlící v ulicích: Družstevní, Husova, Křenovská, náměstí
Míru, náměstí Svobody, Palackého,
Pořadí, Tyršova, Vyškovská,
 ve volebním okrsku č. 3 je místnost v Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín, Kojetín
I–Město pro voliče bydlící v ulicích:
Blanská, Komenského náměstí,
Kroměřížská, Nová, Růžová, Ztracená,

 ve volebním okrsku č. 4 je místnost v Základní škole Kojetín, Sladovní 492, Kojetín, Kojetín I–Město
pro voliče bydlící v ulicích: Jana
Peštuky, Sladovní,
 ve volebním okrsku č. 5 je
místnost v budově Vzdělávacího
a informačního centra, Masarykovo
náměstí 8, Kojetín, Kojetín I–Město
pro voliče bydlící v ulicích: Masarykovo náměstí, Mlýnská, náměstí Dr.
E. Beneše, Olomoucká, Podvalí,
Přerovská, Příční, Samota, Stružní, Tržní náměstí, Včelín, Zahradní,
Závodí,
 ve volebním okrsku č. 6 je místnost v budově Gymnázia Kojetín,
Svatopluka Čecha 683, Kojetín,
Kojetín I–Město pro voliče bydlící
v ulicích: Bří Šmejdovců, Čsl. legií,
Dvořákova, Havlíčkova, Hanusíkova, Chytilova, Jiráskova, Marie Gardavské, Polní, Sadová, Svatopluka
Čecha, Stan. Masara, 6. května,
Tvorovská,
 ve volebním okrsku č. 7 je místnost v Kulturním domě Popůvky
37, Kojetín, Kojetín II–Popůvky pro
voliče bydlící v Kojetíně II–Popůvky,
 ve volebním okrsku č. 8 je místnost v Kulturním domě Kovalovice
1, Kojetín, Kojetín III–Kovalovice
pro voliče bydlící v Kojetíně III–Kovalovice.
3. Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány tři
dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
Možnost volit na voličský průkaz:
Voliči, který nebude moci volit ve
volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad
na jeho žádost voličský průkaz.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení
voleb, a to:
1) osobně na pracovišti matriky
MěÚ do 18. října 2017 (do 16 hodin),
2) podáním, doručeným nejpozději sedm dnů přede dnem voleb,
tj. do 13. října 2017, Městskému
úřadu Kojetín.
Podání musí být v listinné podobě
s úředně ověřeným podpisem, nebo
v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky.
Městský úřad voličský průkaz nejdříve patnáct dnů přede dnem voleb, tj. od 5. října 2017, předá voliči
nebo osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče,
žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu
do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR v jakémkoliv volebním okrsku, popř. zvláštním volebním okrsku.
Jiří Šírek
starosta města Kojetín

Informace pro občany
Komunitní plánování
sociálních služeb
ve městě Kojetíně
Plánování sociálních služeb ve
městě Kojetíně probíhá od roku
2007 metodou komunitního plánování. Jedná se o zjišťování skutečného stavu nabízených sociálních služeb a potřeb občanů, které

4

nejsou naplněny. Potřeby občanů
jsou zjišťovány prostřednictvím realizace veřejných setkání v zařízeních poskytujících sociální služby
(Centrum sociálních služeb Kojetín,
p. o., Charita Kojetín) a v jednotlivých domech s pečovatelskou službou. Před aktualizací komunitního
plánu probíhá dotazníkové šetření
k určení potřeb uživatelů sociálních
služeb a také veřejnosti. Na zákla-

dě zjištěných potřeb je plánována
nabídka sociálních služeb tak, aby
lidé měli k dispozici takové sociální
služby, které jsou nezbytné, kvalitní
a snadno dosažitelné pro všechny
zájemce. V procesu komunitního
plánování sociálních služeb v Kojetíně byl zpracován již 3. komunitní
plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2017–2019.
V rámci komunitního plánování
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byla rozšířena nabídka činností poskytovaných sociálních služeb, jak
Centrem sociálních služeb Kojetín
p. o., tak i Charitou Kojetín, dochází
k neustálému zkvalitňování poskytovaných služeb a prodlužování jejich provozní doby dle požadavků
klientů. Důraz je kladen především
na rozvoj terénních služeb prováděných v domácnostech klientů
k setrvání občanů v domácím prostředí co nejdéle.
U polikliniky je pro rodiny s dětmi
vybudováno hřiště s herními prvky
uzpůsobenými pro děti se zdravotním postižením, jsou rozšiřovány volnočasové aktivity pro rodiny
s dětmi i seniory, z. s. Kappa-Help

Přerov provozuje na poliklinice
v Kojetíně Poradenské centrum pro
problémy se závislostmi.
Od 1. ledna 2018 bude Charitou
Kojetín poskytována na území Kojetína a okolních obcí terénní odlehčovací služba, která umožní odlehčit osobám pečujícím o seniory
a osoby se zdravotním postižením,
a to zastoupením pečujících osob
a poskytnutím nezbytného času
k jejich regeneraci nebo vyřízení
osobních či pracovních záležitostí.
V rámci komunitního plánování je
vydáván Katalog poskytovatelů sociálních služeb ve městě Kojetíně, ve
kterém jsou uvedeny informace na
sociální služby poskytované na úze-

mí Kojetína a jeho místních částí.
S Katalogem poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína, Komunitním plánem sociálních služeb ve
městě Kojetíně či dalšími dokumenty zpracovanými v rámci procesu
Komunitního plánování sociálních
služeb ve městě Kojetíně se můžete seznámit na webových stránkách
města Kojetína http://www.kojetin.
cz/kpss/, (www.kojetin.cz) nebo
na odboru vnitřních věcí, školství
a kultury MěÚ Kojetín, úseku sociálních věcí.

Co dělat při nálezu
použité injekční
stříkačky

ní stříkačka jsou malé a mohou se
snadno přehlédnout.
Obrátit se můžete rovněž na terénní pracovníky organizace KAPPA–
HELP z. s. na telefonní číslo 773
821 006 nebo 773 821 007, kteří
v Kojetíně působí v rámci Poradenského centra pro problémy se závislostmi každou středu od 14 do 17
hodin, přičemž od 14 do 16 hodin
prochází ulicemi Kojetína a poradna je otevřena od 16 do 17 hodin.

Sběr infekčního materiálu a výměnný program probíhá pouze v terénu,
nikoliv na poradně. Na facebookových stránkách Terénní programy
KAPPA-HELP pracovníci uvítají
vaše podněty a postřehy.
Strážníci a pracovníci organizace
jsou vybaveni prostředky k bezpečnému odstranění injekčních stříkaček a jehel, provedou jejich sběr
a následně je předají k bezpečné likvidaci.
Alice Přehnalová

Ke svozovým vozům přineste vytříděné nebezpečné odpady:

Svoz velkoobjemového
a biologického odpadu
bude zajištěn v pátek 3. listopadu
a v sobotu 4. listopadu 2017.
Pravidelný svoz biologického odpadu bude zajištěn do pátku 24. listopadu 2017, poté můžete biologický odpad vozit jen na Sběrný dvůr
nebo kompostovat.

Při nálezu pohozené použité injekční jehly nebo stříkačky se jí nedotýkejte a nález ihned oznamte Městské policii Kojetín na telefonní číslo 776 737 287. Setrvejte na místě
nálezu do příjezdu hlídky a místo
ukažte, protože jehla nebo infekč-

Upozornění
na mobilní
sběr odpadů
mobilní sběr nebezpečného odpadu vozidly společnosti BIOPAS, Kroměříž spol.
s r. o. proběhne ve čtvrtek 26. října 2017.
Stanoviště sběru odpadů a doba
přistavení:
1) Padlých hrdinů, bývalé uhelné
sklady 14:15–14:35
2) Blanská – parkoviště u Kroměřížské ul. 14:40–15:00
3) Tržní náměstí – u čerpací stanice 15:05–15:25
4) Olomoucká – parkoviště u Jordánu 15:30–15:50
5) náměstí Svobody – parkoviště
u hřbitova 15:55–16:15
6) nám. Republiky – u Centra žilní
chirurgie 16:20–16:40
7) Popůvky–u zastávky autobusu
16:50 – 17:10
8) Kovalovice–u kapličky
17:20 – 17:40

Znečištěné prázdné obaly: plechovky od laku, staré barvy a lepidla, zabarvené a nalakované předměty jako hadry, štětce, kalíšky,
stěrky, hůlky na míchání.
Prostředky na ochranu rostlin:
postřiky všeho druhu ze zahrad,
pěstování ovoce, zeleniny a zemědělství.
Barvy – laky: spreje – nátěry na
dřevo, mořidla, laky ve spreji.
Ředidla od nátěrových hmot: čistící benzin, terpentýn, rozpouštědla.
Baterie: tužkové baterie, knoflíkové baterie, baterie z osobních, nákladních aut a traktorů.
Staré léky, teploměry.
Chemikálie: používané v domácnostech a domácími kutily jako
laboratorní misky, ustalovače, bělidla, kyseliny, louhy, zvláštní lepidla.
Starý olej: motorový, mazací, převodový, fritovací oleje.

Alice Přehnalová
odbor vnitřních věcí,
školství a kultury

Termín přistavení kontejnerů:
v pátek 3. listopadu 2017 od 8 do
18 hodin a v sobotu 4. listopadu
2017 od 8 do 14 hodin.
1) v ulici Olomoucká – za posledním domem po pravé straně
2) na náměstí Svobody – parkoviště u hřbitova
3) v ulici Chytilova – u školní jídelny
4) v ulici Přerovská – u pálenice
5) v ulici Polní – u kotelny
6) v Popůvkách u kulturního domu
7) v Kovalovicích u kapličky
Do kontejneru patří pouze:
listí, tráva, plevel, větve stromů do
délky 1 m, ovoce, zelenina a jiný
odpad rostlinného původu.
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Upozornění

Pro likvidaci odpadů, které vám
vzniknou při úklidu vašich domů
a zahrádek, můžete využít služeb
SBĚRNÉHO DVORA v Družstevní
ulici v Kojetíně.
Ve sběrném dvoře je možné uložit
tyto odpady a elektrozařízení určená ke zpětnému odběru:
Nebezpečné odpady - baterie,
akumulátory, zářivky, léčiva, barvy,
lepidla, pryskyřice, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné
(plechovky, plastové nádoby, skleněné nádoby od laku, barev, lepidel).
Odpady ostatní - papír, sklo, plast,
železo, textilní materiály, pneumatiky (zdarma pneumatiky osobních
automobilů, přívěsů, motocyklů
atd.), dřevo, velkoobjemový odpad,
odpad ze zahrad), stavební suť,

tonery, elektrické a elektronické
zařízení neobsahující nebezpečné
látky.
Zpětný odběr elektrozařízení
- vyřazené elektrické a elektronické
zařízení: televizory, monitory, rádia,
elektrotechnické přístroje a zařízení, pračky, ledničky, mrazničky, vrtačky, vysavače apod.
Uložení odpadů a výrobků zpětného odběru je pro občany Kojetína
a místních částí Popůvky a Kovalovice bezplatné – mimo uložení stavební suti a pneumatik větších rozměrů (traktory, nákladní automobily
atd.), uložení těchto odpadů hradí
i občané města a místních částí.
Provozní doba
Úterý: 13:00 – 17:00 hodin
Středa - Pátek:
8:30 – 12:30 a 13:00 – 17:00 hodin
Sobota: 8:00 – 12:00 hodin

Kroměřížská dráha z. s.
Zvláštní vlaky na výlov
Hradeckého rybníka
v Tovačově
Už by to v našem kraji snad ani nebyl ten správný podzim, kdyby se
po jinak po většinu roku opuštěných
kolejích lokálky z Kojetína do Tovačova opět nerozjely zvláštní vlaky,
kterými se můžete svézt na tradiční
slavnostní výlov Hradeckého rybníka v Tovačově.
Letošní říjnové zvláštní vlaky budou
vedeny některou z legendárních
"Zamračených", tedy lokomotivou,
která byla řadu let všedním úkazem
i na kojetínském nádraží, ale dnes
už je většina těchto oblíbených strojů vyřazena z provozu či sešrotována. Dodnes provozní muzejní kusy
však jsou hojně vyhledávány přáteli
železnic z celého světa pro jejich
nezaměnitelný bublavý zvuk, který
si tedy nyní můžete vychutnat také
vy, a to bez ohledu na to, příjdete-li se s námi svézt (za což budeme
rádi), nebo se jen příjdete s dětmi
podívat k trati nebo na nádraží.
Soupravu vlaku bude tvořit kapacitní souprava větších historických
vozů, dostatek místa bude také pro
kočárky a vaše objemná zavazadla
– zejména tašky s rybami (nejen)
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na vánoční stůl, které už ke koloritu
výlovových zvláštních vlaků za deset let jejich pravidelného vypravování prostě patří.
Předběžný jízdní řád vlaků je uveden níže, protože ale v době uzávěrky Kojetínského zpravodaje ještě nebyl schválen ze strany SŽDC,
raději se ještě před jízdou na našich
webových stránkách www.prototypy.
cz/tovacovka ujistěte, zda u vámi vybraných spojů nedošlo ke změně.

Žádáme vás, abyste se řídili pokyny pracovníků sběrného dvora, dodržovali provozní dobu a neukládali
odpady mimo stanovené plochy ve
sběrném dvoře.
Podrobnější informace o možnosti
uložení odpadů na sběrném dvoře
můžete získat na tel. č. 581 275 005.
Upozorňujeme, že předpisy na
ochranu životního prostředí mimo
jiné stanoví, že se za jejich porušení ukládá sankce. V některých
případech se může jednat o částku
velmi vysokou, u fyzických osob až
do 50 tis. Kč, u právnických osob
nebo fyzických osob oprávněných
k podnikání o částku pohybující se
v milionech Kč.
Eliška Izsová
referent odboru výstavby,
životního prostředí a dopravy
tel. 581 277 471, 776 639 536
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Kroměřížská dráha z. s.
Ceny jízdného zůstávají shodné
s předešlými deseti lety – tedy 50
Kč za zpáteční jízdenku pro dospělého a 30 Kč pro dítě od 6 do 15
let. Podrobné informace k jízdám
najdete taktéž na výše uvedených
webových stránkách tovačovské
trati, nebo na plakátech ve městě.
Jezdíme samozřejmě za každého
počasí, bude-li třeba, určitě vám
i zatopíme.
Na shledanou ve vlaku se těší
Rostislav Kolmačka, KMD z. s.

Hudba a zpěv v Kojetíně II - 15. díl
Hudební skupina De-To
od roku 1994

Dlouhodobě oblíbená, stále aktivní
hudební skupina v Kojetíně i jeho
okolí.
Vedoucí: Petr Vacek
Skupina do svého širokého repertoáru zařadila nejžádanější
a oblíbené skladby z oblasti pop,
rock, country, ale i skladby lidového žánru, a to nejen vokální, ale
i náročné instrumentální skladby,
hlavně díky skvěle zvládnuté hře
na saxofony Petrem Vackem, jinak
také dlouholetým ředitelem ZUŠ
v Kojetíně v letech 1986 až 2014.
Složení „tria“ členů skupiny je od založení neměnné: mimo Petra Vacka
(saxofony, klávesy a zpěv) a Františka Přikryla (kytara, klávesy, zpěv
a autor názvu skupiny) ve skupině
zpívá Marie Šubíková.

Zaznamenal a zpracoval
František Nikodým

Městské kulturní středisko Kojetín děkuje Františku Nikodýmovi za jeho dlohoudobý sběr
a mapování hudby v Kojetíně.
MěKS 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!
MěKS Kojetín
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Anketa k začátku školního roku
V dnešní anketě jsme se vydaly do prvních ročníků Gymnázia Kojetín.
Položily jsme tři otázky týkající se jak nového roku, tak i letmého pohledu
do budoucnosti. Pojďte se tedy společně s námi podívat,
jak studenti na položené otázky odpověděli.
Otázky zněly následovně:
1. Proč sis vybral/a zrovna Gymnázium Kojetín?
2. Jaké plány a cíle máš po vystudování gymnázia?
3. Jak jsi spokojený s novým třídním kolektivem?
Jiří Kotouč
(prima)
1. Gymnázium
jsem si vybral
hlavně proto,
že tady mám
spoustu kamarádů a taky ho
nemám daleko
od domu.
2. Už dlouhou dobu se zajímám
o informatiku, baví mě počítačové
hry, a proto bych se rád stal programátorem počítačů a založil si
počítačovou společnost s vlastní
značkou.
3. S kolektivem jsem spokojený, jak
už jsem řekl, mám tu spoustu kamarádů.

Sára Kurowská
(prima)
1. Gymnázium
mi doporučila
paní učitelka
ze
základní
školy. Moji rodiče s nápadem souhlasili
a byli velmi
šťastní, když jsem v přijímacích
zkouškách uspěla.
2. Po gymnáziu se rozhodně chci
přihlásit na vysokou školu. Láká mě
práce psychiatra nebo praktického
lékaře.
3. Třídní kolektiv mám ráda, nestěžuji si, pořád si říkám, že mohlo být
hůř.

Michaela
Hošťálková
(prima)
1.
Dostala
jsem nabídku
buď stále setrvat na základní škole, nebo
zkusit gymnázium. To mi nakonec vyšlo, což mě velice potěšilo.
2. Strašně ráda maluji, takže bych
po gymnáziu ráda pokračovala ve
studiu výtvarných umění a chtěla
bych začít profesionálně malovat.
3. Kolektiv na základní škole nebyl
tak dobrý jako ten na gymnáziu,
jde vidět, že si všichni více rozumíme.

Štěpán Heinz
(1. ročník)
1. Gymnázium jsem si vybral kvůli nově otevřené třídě s rozšířenou
sportovní výukou. Oproti ostatním
třídám jsme měli možnost mít jako
volitelný předmět Všeobecnou
sportovní přípravu. V té se chci jako
aktivní sportovec dozvědět co nejvíce o všech sportech.
2. Po dokončení gymnázia bych
rád pokračoval ve studiu na vysoké
škole, která by mi pomohla v tom
stát se učitelem zeměpisu a tělocviku. Také bych se však nadále chtěl
věnovat fotbalu a i tam se snažit dostat co nejdál.
3. Nebudu lhát, první dny naše třída tvořila skupinky a dvojičky žáků,
kteří se navzájem znali z minulých
škol, ale po velmi povedeném seznamovacím kurzu se naše třída
stmeluje čím dál tím víc a já tak
můžu hrdě říct, že jsem s naším kolektivem nadmíru spokojený.

Karolína Machová
(1. ročník)
1. Gymnázium jsem si vybrala kvůli
nabídce s rozšířenou tělesnou výukou a také díky spokojenosti mých
kamarádů z vyšších ročníků, kteří si
školu a přístup učitelů velmi chválí.
2. Chtěla bych jít samozřejmě na
vysokou, ale stále se však rozhoduji, zdali půjdu na medicínu nebo na
fyzioterapeuta.
3. S třídním kolektivem jsem spokojená. Přiznám se, že jsem měla velký strach z toho, jak spolu budeme
vycházet, ale nakonec můžu říct, že
náš kolektiv je super.

Město Kojetín
tajemník městského úřadu
vyhlašuje

Anketu vypracovaly a osoby vyzpovídaly Kristýna Nedomová,
Kateřina Petříčková a Petra Fryšáková z 2. ročníku Gymnázia Kojetín.
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pozici

Referent všeobecné správy
vnitřních věcí státu
Městského úřadu Kojetín
Druh práce:
zajišťování matriční agendy,
evidence obyvatel,
Czech POINT,
legalizace a vidimace,
organizace voleb.
Bližší informace na
http://www.kojetin.cz

SLEDUJTE
AKTUÁLNÍ DĚNÍ VE MĚSTE NA

www.kojetin.cz
***************

www.mekskojetin.cz
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Mateřská škola Kojetín
Září v MŠ Kojetín
Září za námi a s ním i plno povinností, které se nahrnuly jak na ty „naše“
malé předškoláky, tak zejména na
ty, kteří poprvé přicházejí do mateřské školy. Po bezstarostném létě
si všichni zase museli zvykat na
brzké ranní vstávání, nové učitelky
i kamarády ve třídě. Září však patří
k nejnáročnějším měsícům nejen
pro nováčky, ale i pro jejich rodiče.
Slziček ale postupně ubývalo, a tak
jsme u nás mohli přivítat Kašpárka
s první maňáskovou pohádkou, kterou si pro děti v obou mateřských
školách připravily učitelky.
Ve čtvrtek 21. září 2017 nejstarší
děti z obou mateřských škol odjely autobusem do Kroměříže na
dopravní hřiště. Nejdříve si hřiště
prošly pod vedením členů Městské
policie v Kroměříži a seznámily se

s pravidly v silničním provozu. Poté
už si mohly vše prakticky vyzkoušet
na kolech a koloběžkách. A postupně si roli řidičů vyměnily za chodce,
aby si procvičily všechny dopravní
situace.
Od pátku 22. září 2017 začal pro
velkou část nejstarších dětí tříměsíční předplavecký výcvik v plaveckém areálu v Přerově, který potrvá
až do 8. prosince. Děti mají možnost
se jedenkrát týdně seznamovat
s vodou, učí se základům plavání,
novým pohybovým dovednostem
a celkově si vytvářejí kladný vztah
k vodě a plavání. Bezpečnost dětí
zajišťují kvalifikovaní lektoři a náš
pedagogický dohled. Po ukončení
kurzu dostanou již tradiční „Mokré
vysvědčení“.
V rámci povídání o našem městě
děti ze třídy „Pastelek“ navštívily
jednu z nejstarších památek Ko-

jetína - Židovský hřbitov. Seznámily
se tak s kouskem historie našeho
města.
A co nás čeká v říjnu? Všechny
děti z obou MŠ se těší na pravidelné cvičení ve sportovní hale a začne nám i výuka anglického jazyka
v odpoledních hodinách pro nejstarší děti. Tradiční říjnovou akcí bude již
13. ročník „drakiády“, který proběhne v areálu školní zahrady u hlavní
budovy. Součástí bude nejen pouštění draků, ale i společné opékání
u táborového ohně, zpívání písniček a tvůrčí dílna. Termín bude
včas zveřejněn. Těšíme se tedy na
velkou účast rodičů s jejich dětmi
a věříme, že podzimní počasí nezklame a budeme moci využívat
obě školní hřiště až do konce října.
vedení MŠ

Základní škola nám. Míru Kojetín
Začínáme
nový školní rok
Jako každý školní rok začínáme několika novinkami. Narostl nám počet
tříd na celkových jedenadvacet; třináct tříd prvního a osm tříd druhého
stupně. Letošní prvňáčci byli uvedeni
do tří tříd, šesťáci pak do dvou. Počet
žáků se tak blíží kapacitě školy – 460.
Také mezi pedagogy vítáme nové tváře. Věříme, že se brzy zapojí do běžného školního života.
Snažíme se modernizovat učebny,
které ještě neprošly renovací. Nové
podhledy s kompletním osvětlovacím
LED systémem se objevily ve dvou
učebnách, interaktivními systémy
jsme doplnili další čtyři. Vzhledem
k potřebám školy jsme vybudovali
i zázemí pro efektivní výuku. Novinkou je v tomto školním roce i přechod
na elektronickou žákovskou knížku

v 6. – 9. ročníku. Rodiče mají možnost
získat aktuální přehled o výsledcích
jejich dětí v různých předmětech.
Od 1. září 2017 také vstupujeme do
projektu „Podpora ZŠ Kojetín, náměstí Míru formou šablon“. Náplní projektu
je podpora žáků ve výuce – čtenářské
kluby, kroužky logiky a podpory žáků
s výukovými problémy i vzdělávací
moduly pro vyučující a roční působení školního psychologa. Celý projekt
je plánovaný na 24 měsíců.
Čekáme také na vyhodnocení žádosti o vybudování vestavby (žadatelem
je Město Kojetín). Pokud by nám tato
výzva zařadila projekt mezi úspěšné,
podaří se prostory školy posunout na
vyšší úroveň.
Přejeme všem žákům i pracovníkům
školy do nového školního roku hodně
zdraví a úspěchů. Děkujeme našemu
zřizovateli i všem partnerům za dosavadní podporu.
Zdeněk Šípek

ZŠ nám. Míru nabízí k pronájmu
prostory tělocvičny v budově školy,
cena 150 Kč/h. Přijďte si zahrát
badminton, volejbal, nohejbal,
kopanou nebo florbal.
Kontakt pro zájemce: 731 483 561
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Začal školní rok
Nový školní rok začal na ZŠ Sv. Čecha slavnostním uvítáním prvňáčků
a dětí do přípravné třídy. Všechny
žáky čekala pěkně vyzdobená, vymalovaná škola se dvěma novými
učebnami. O prázdninách jsme vybudovali novou jazykovou učebnu
a zmodernizovali učebnu výpočetní
techniky. Za zlepšení podmínek pro
vzdělání žákům a zlepšení pracovního prostředí pro pedagogy děkuji
radním a následně zastupitelům,
kteří podpořili vybudování učeben
finančně.
V tomto školním roce se budeme
opět věnovat inkluzivnímu vzdělávání, na škole pracuje pět asistentů pedagoga, kteří jsou nápomocni
žákům s výukovými potížemi.
Škola se zapojila do projektu financovaného EU, tzv. šablon – v rámci
tohoto projektu jsou žáci připravování na výuku, rozvíjí čtenářskou
gramotnost, navštěvují klub zábav-

Exkurze
do kojetínského muzea

né logiky a deskových her. Pro pedagogy jsou organizována školení.
Stali jsme se součástí velkého celostátního projektu s názvem Výuka přírodních věd nově, v rámci
tohoto projektu jsme získali učební
pomůcky pro výuku přírodopisu, fyziky a chemie.
Další projekty se týkají zdravé výživy dětí – odebíráme mléčné výrobky a ovoce, které dostávají všechny
děti zdarma.
Děti ze sociálně slabých rodin jsou
zahrnuty do celostátního projektu
„Obědy pro děti zdarma“.
Naší snahou je, aby pobyt ve škole

byl pro žáky a zaměstnance příjemný, aby se výuka stala zajímavou
a přitažlivou. Vždy, když odejdou
žáci 9. třídy a následně se v září
zastaví, máme z toho dobrý pocit.
Olga Odehnalová, ředitelka školy

Děkujeme za pěknou hodinu strávenou v muzeu.
Žáci 6. třídy ZŠ Kojetín, Sv. Čecha

V rámci hodiny dějepisu jsme zavítali do kojetínského muzea s cílem ujasnit si v praxi co je památka
hmotná a písemná. Zajímavý výklad Milana Zahradníka žáky velmi
zaujal. V jazyce českém se zrovna
učíme o nářečích a Milan Zahradník nám názorně přednesl hanácké
říkadlo. Na závěr jsme navštívili pro
pobavení strašidelné sklepení.

DDM Kojetín informuje
Připravujeme v říJNU 2017
6. 10. 2017
Outdoorový závod
10. 10. 2017
VP KERAMICKÝ 5.A

Podzimní prázdniny

11. 10. 2017
VP keramický – MŠ Polkovice

26. 10. 2017
Výlet do VIDA! Brno

14. – 15. 10. 2017
Sraz táborníků LT Nejdek

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

18. 10. 2017
VP keramický – MŠ Uhřičice
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21. 10. 2017
Dýňová slavnost
ve spolupráci s Hanáckým dvorem Polkovice
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DDM Kojetín informuje
Pohádkový bronz
z Jičína
Účastnice zájmového výtvarného
kroužku Lea Hönigová získala
ocenění ve výtvarné soutěži na
téma „S Rumcajsem za českými
tradicemi“ v Pohádkovém městě
Jičín. Z velkého množství prací
se jí podařilo získat v kategorii dětí ve věku 12–15 let krásné
třetí místo. Její práce jako jedna
z nejkrásnějších, nejoriginálnějších
a nejzajímavějších děl byla oceněna v sobotu 16. září 2017 ve 13.30
hodin na hlavním pódiu na Valdštejnově náměstí v Jičíně. Cenu si jela

převzít osobně s rodinou, pogratuloval jí i zpěvák Petr Kotvald.
Vítězné a další vybrané práce byly
vystaveny v obřadní síni jičínského
zámku v průběhu celého letošního
ročníku pohádkového festivalu
(tj. od 13. do 17. září), v Knihovně

Václava Čtvrtka v Jičíně či na webových stránkách festivalu. Děkujeme za reprezentaci výtvarného
zájmového kroužku a naší organizace DDM Kojetín! Přijďte mezi nás
a zkuste vyniknout v tom, co vás
baví a přináší radost!
-po-

Rodinnou oslavu nebo svatbu můžete slavit v prostorách VIC kojetín

K těmto příležitostem MěKS Kojetín krátkodobě pronajímá sál, bistro i nádvoří
Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Informace na telefonech: 581 202 202, 774 001 403 nebo 581 76 20 46, 774 001 405
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Září v knihovně
Kabelkový veletrh – sběrné místo v knihovně
Organizace Dobré místo pro život
uspořádá na podzim i v letošním
roce Kabelkový veletrh, jehož výtěžek bude určen pro Aktivační centrum „Jsme tady“ v Přerově (organizace pečující o těžce nemocné).
Naše knihovna funguje jako sběrné
místo pro tuto akci. Děkujeme, že
pomáháte.
Den pro prvňáčka
Den otevřených dveří v knihovně pro letošní prvňáčky. Návštěva
knihovny s programem pro začínající čtenáře. Seznámení s knihovním fondem, pravidly půjčování,
společné čtení a tvořivá dílnička
– výroba přáníček. Akce proběhla
25. září 2017 a byla připravena pro
žáky 1. tříd.
Klub malých čtenářů z Polkovic
Naše knihovna 26. září 2017 opět
přivítala šikovné, malé čtenáře ze
ZŠ v Polkovicích. Připraven byl zábavný program formou sdíleného
čtení a výtvarné dílničky.
Kam dojedeš aneb Tajemstvím
opředená místa Kojetína 3
V rámci „Evropského týdne mobility“ jsme připravili třetí cyklistický
výlet pro starší děti. Tentokrát jsme
se vypravili po stopách loupeživého rytíře Havla Drastila z Kojetína.
V pátek 22. září 2017 po 16 hodině se vybraná skupina dvaceti dětí
a doprovodu vydala na zajímavou
cestu. První zastavení bylo u Mariánského sloupu a sochy sv. Floriána a sv. Vendelína na kojetínském
náměstí. Dále jsme pokračovali
k ZŠ Sv. Čecha, kde jsme si povídali o farním kostele Nanebevzetí
Panny Marie a děti zde vyslechly
pověst „O tvarohové nevěstě“, která se k této lokalitě váže.

Naše putování pokračovalo k ulici
Blanská (dříve Žabokrky, dnes používané označení Žabák). O tomto místě vypráví pověst „Vojákova
milá“, kterou jsme si zde přečetli.
Poté jsme se polními cestami vydali do oblasti „Suché louky“. Tam,
v Hájence, při čtení o lapkovi a loupežníkovi Havlu Drastilovi, jsme
zatoužili stát se taky loupežníky
a začali se cvičit ve střelbě. Stříleli
jsme z praku, luku a vzduchovky.
Až soumrak nás přinutil k cestě
zpátky. Poslední zastavení v části
„Lešetín“ bylo věnováno osvobozování Kojetína za 2. světové války. Večerní program pokračoval
v budově VIC, nejdříve společnou
večeří a následně zábavným soutěžením na motivy knihy Petry Braunové „Dům doktora Fišera“. Akci
hodnotíme jako velmi povedenou
a přínosnou - ve smyslu kladného
vztahu k místu, kde žijeme.
Chtěla bych touto formou poděkovat všem, kteří nám při její realizaci
byli nápomocni, našim manželům
a synům – Luďkovi Fíkovi, Petru
Lorencovi a Pepovi Kusákovi.
Děkuji Mysliveckému sdružení Morava Kojetín, o. s. za svolení ke
vstupu do objektu „Hájenka Suché
louky“, Dušanu Medunovi za výbornou večerní pizzu a Domu dětí
a mládeže Kojetín za zapůjčení
„střelných zbraní“.
Jitka Lorencová, vedoucí knihovny
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Městská knihovna MěKS Kojetín
PŘIPRAVujeme na říJEN A LISTOPAD 2017:
Týden knihoven
2. – 8. října 2017
V letošním roce proběhne
21. ročník Týdne knihoven!
Tuto celostátní akci vyhlašuje
pravidelně Svaz knihovníků
a informačních pracovníků (SKIP).
Letošní Týden knihoven bude
věnován primárně a mediálně
práci knihoven s předškolními
dětmi a jejich rodinami.
Naše knihovna připravuje v této
oblasti celou řadu aktivit
probíhajících po celý rok
(spolupráce s MŠ, sdílené čtení,
pravidelný prázdninový program...)
a téma tedy pro nás nebude nijak
nové či obtížné. Zaměříme se na
podporu čtenářství.
Týden by se také měl stát úvodem
k plánovanému zahájení
celorepublikového projektu
Bookstart v březnu 2018.

Upozornění
Upozorňujeme naše čtenáře
na uzavření knihovny
dne 7. října 2017
(sobota)
Děkujeme za pochopení!

Dětské oddělení
Připraveny budou hry, soutěže,
luštění a tvoření, vyhlášení
výsledků soutěže „Prázdniny
v knihovně“ a předání cen
(porota z řad dětských čtenářů).
Dospělé oddělení
Pro nové zájemce je připravena
bezplatná registrace do konce roku
2017! Čtenářská amnestie
(platí pro obě oddělení) a exkurze
žáků 9. tříd a gymnázia
do dospělého oddělení.
Využijte nabídky a navštivte naši
knihovnu! Těšíme se na vás!
Nezoufejte! Jsou
ještě horší děti
než ty vaše
10. října 2017 v 10.15 hodin
Dům sv. Josefa Kojetín
19. října 2017 ve 14.00 hodin
Centrum sociálních služeb
J. Peštuky Kojetín
Veselá literární beseda
o rodičovství a dětech, od jejich
narození až po dospělost.
Vzpomínky na dobu, kdy jsme se
stali rodiči. Na naše první dítě, na
další děti, kterými nás život či osud
obdaroval a které nám převrátily
život naruby.

Setkání dobrovolných
knihovníků střediska
Kojetín
18. října 2017 v 15.00 hodin
bistro VIC Kojetín
Lekce
informační výchovy
říjen, pro žáky 7. tříd ZŠ
Naučná literatura – třídění, stavění
podle MDT, praktická cvičení.
Halloween v knihovně
říjen, dětské oddělení
strašidelný program
(čtení, luštění, tvoření)
Expedice Altiplano
Monika a Jirka
Vackovi
8. listopadu v 17.30 hodin
sál VIC, Masarykovo nám. 8, Kojetín
14.224 km na kole
přes devět zemí Jižní Ameriky!
Obrázky, videa a povídání z celé
osmi a půl měsíční expedice.
Podíváme se i na Galapágy,
Velikonoční ostrovy a Antarktidu!
Zpestřením bude také svatba
v Buenos Aires.
Cestovatelská beseda
s promítáním.

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

Stolní kalendář Kojetín 2018
Stolní kalendář Kojetín 2018 - firmy působící v Kojetíně
Kalendář vydala firma Jaroslava Krejčířová - KALENDARIUM ve spolupráci s Městem Kojetín.
Foto: Jiří Šírek, archív MěKS Kojetín, cena: 25 Kč
Kalendář si můžete zakoupit na informacích Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,
Masarykovo náměstí 8, Kojetín (po - pá: 9 - 11.30 a 12.30 - 17 hodin)
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Z akcí MěKS Kojetín
Cyklovýlet se starostou
Kojetína do Křenovic
v rámci ETM
V rámci Evropského týdne mobility
pořádá každoročně Městské kulturní
středisko Kojetín cyklovýlet za krásami okolí Kojetína. Letos, v sobotu
9. září 2017, jsme se vydali do sousedních Křenovic. Ráno přivítal na
Masarykově náměstí všechny kolaře starosta Jiří Šírek kalíškem dobrého moku. Celou dobu byli všichni
zúčastnění pod dozorem zkušené
městské policie, takže tento drobný
doping byl dovolen. Po organizačních záležitostech všichni nasedli
na své bicykly a vyrazili směrem na
Bezměrov, kde se posléze napojili
na zpevněnou polní cestu vedoucí do Zlobic. Další terénně náročný
úsek vedl přes Bojanovice do nedalekých Kovalovic, kde se všichni
výletníci mohli pokochat krásným
výhledem na hanáckou krajinu
i díky tomu, že počasí bylo v daný
den jako ze žurnálu. Po zdolání kovalovských vršků se vydali cyklisté
na obslužnou cestu lemující dálnici
na Brno, po které plynule dorazili až
do vytouženého cíle v Křenovicích.
Tím bylo místní pohostinské zařízení Snack bar, kde všechny dorazivší vřele přivítal hostinský Vladimír

Divadlo žije! - Inferno
aneb Konec legrace
Ve středu 20. září 2017 jsme zažili
na Sokolovně „peklo“ v podání Divadla Dostavník Přerov. Zajímavě
pojatý námět Dante Alighieriho bezesporu zapůsobil na přítomné diváky. Scénář k této hudební performanci vytvořil Zdeněk Hilbert, který
se ujal také hudební složky, režie
a ztvárnil hlavní roli ega i alter ega.
V náročné inscenaci vystoupilo
mimo známých členů Dostavníku
i Divadlo Stodola Jiříkovice a také
kojetínský herec Jan Raclavský.
Diváci v hledišti ocenili progresivní
ztvárnění tohoto klasického díla.
Podmanivá hudba i náročné choreografické variace podtrhovaly náladu celého představení od začátku
až do konce.
Divák si spolu s herci mohl projít
hierarchií neřestí, zažít strach ze

Vymětal slovy: „Tož vás tady vítám,
oheň máte rozdělané, špekáčky donesu a možete si dat sodovku nebo
pivo!“ Záhy už si někteří opékali špekáčky u praskajícího ohně, jiní si za-

zpívali pěkně od plic s harmonikou
a ti ostatní si sdělovali své zážitky
z podařeného a pěkně prožitého
podzimního dne.
-miza- foto: J. Bělka

smrti a přesvědčit se o tom, že peklem si můžeme procházet i v reálném životě.
Produkce vybízela k zamyšlení, že
mimo smrtelných hříchů je největší
ten, který pácháme sami na sobě,
kdy jenom my sami si můžeme poskytnout rozhřešení a odpuštění.
-miza-
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Dobré duše vol. 2
V sobotu 23. září 2017 se uskutečnila již podruhé naše dobročinná
akce Dobré duše, která se letos
konala na podporu léčby Samuela
Pavlíčka. Sešlo se velké množství
lidí, které neodradilo ani nepříznivé
počasí. Touto cestou bychom chtěli
poděkovat všem sponzorům, kteří
přispěli nejen formou darů do tomboly, ale také finančním darem. Velké díky patří všem kapelám, které
předvedly pořádnou show bez nároku na honorář.
Děkujeme, že se vás sešlo tolik se
srdíčkem na pravém místě.
Velké díky,
s pozdravem Dobré duše
foto: Andrea Dušková

Máš rád(a) tanec, hry a zpěv
do Sluníčka spěchej hned!
Městské kulturní středisko Kojetín
v letošním roce otevírá

DĚTSKÝ FOLKLÓRNÍ SOUBOR
SLUNÍČKO

pro všechny děti od 4 do 15 let.
Pravidelné zkoušky
budou probíhat každou středu od 17 do 18 hodin
v sále Sokolovny Kojetín.
Přihlášky a informace:
Městské kulturní středisko Kojetín,
náměstí Republiky 1033, 752 01 Kojetín
Kateřina Krčmařová, telefon: 581 76 20 46
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Kam za kulturou v Kojetíně
Stálá celoroční expozice muzea

ZTRACENÁ TVÁŘ HANÉ (Ze života na Hané)
Dnes již jinak vypadající kroje i krojové součástky, keramika, porcelán, sbírky hodin,
původní hanácký nábytek a jiné skvosty, kterými je vybavena i improvizovaná hanácká jizba.
Koutek se zemědělským nářadím, originály obrazů Marie Gardavské a předměty spojené s lidovými řemesly.
Expozice je oživena krojovanými figurami. Expozice muzea VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
Stálá celoroční expozice

HRŮZOSTRAŠNÉ SKLEPENÍ (atrakce, která má vzbudit strach)
Jedná se o atrakci, která má v návštěvnících vzbudit strach - ovšem ne strach v pravém slova
smyslu, ale strach spojený s příjemným mravenčením, zábavou a jistotou, že všechno je jen jako.
Expozice sklepení není nijak historicky podložena, ani spjata s Kojetínem, slouží pouze k pobavení.
Sklepní prostory VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
Výstava obrazů k 80. výročí úmrtí akademické malířky

MARIE GARDAVSKÁ MALÍŘKA HANÉ
Výstava obrázků ptáků k publikaci

PTAČÍ ZPĚVY V LIDOVÉM PODÁNÍ NA HANÉ
Výstavy otevřeny do konce roku 2017.
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

VIC otevřeno: po – pá 9 –11.30 a 12.30 – 17 hodin, so a ne po telefonické dohodě – mobil: 774 001 403
Divadelní předplatné

DIVADLO ŽIJE! ANEB NESEĎTE
DOMA - POJĎTE DO DIVADLA!
září 2017 - únor 2018
Sokolovna Kojetín
Program na říjen - leden na straně: 18
Divadlo pro děti z mateřských škol
a 1. stupně základních škol

Pohádky
z pařezové chaloupky

pondělí 9. října 2017 - 8.15 a 10.15 hodin
Účinkuje: Divadlo Scéna Zlín
Veselá pohádka plná hravosti, humoru a písniček.
Sokolovna Kojetín
Bethrayer a MěKS Kojetín uvádí
rockový hudební festival

BETHRAYER MEATFLY FEST 2017
sobota 14. října 2017 - 17.00 hodin
Sokolovna Kojetín
Podrobný program na straně: 16

Agentura Pohodáři Pelhřimov uvádí přednášku
pro žáky 2. stupně základních škol
a studenty gamnázia

Polsko – země kříže,
podzemí, divočiny a srdce

úterý 7. listopadu 2017 - 8.00 a 10.00 hodin
Plně digitální projekce tradičně s živým komentářem.
Autor pořadu říká, že je to země tak velká,
že si zde každý najde to, co ho zajímá.
Sokolovna Kojetín

8. ročník

Setkání pěveckých souborů
Kojetín 2017
"S písničkou se mládne"
sobota 11. listopadu 2017
Program bude sestaven z přihlášených souborů...
Sokolovna Kojetín

Americká legenda metalu
se na svém evropském turné zastaví i v Kojetíně!!!

PRO-PAIN v kojetíně

čtvrtek 23. listopadu 2017
Co napsat... snad jen PRO PAIN...
Společně s nimi dojedou Übergas (ger)
a ELEPHANTS (fra).
Dále zahraji ROUTE TO THE OTHER SIDE
a HANNIBAL LECTER.
Je to jejich jediná zastávka na Moravě,
tak pojdme do toho a udělejme borcům pořádnej
kotel, protože si ho zaslouží. Díky za podporu - HL
Sokolovna Kojetín
Tradiční akce oznamující příchod adventu

Adventní jarmark

pátek 24. listopadu 2017 - 10.00 hodin

Výstava Betlémy - vernisáž
pátek 24. listopadu 2017 - 16.00 hodin

Rozsvícení
vánočního stromu
v Kojetíně

pátek 24. listopadu 2017 - 17.00 hodin
Masarykovo náměstí Kojetín

17

Kojetínský zpravodaj

Divadelní předplatné Divadlo žije! 2017 - 2018

18

10/17

10/17

Kojetínský zpravodaj

Centrum sociálních služeb informuje
Návštěva místních
kostelů v rámci ETM
V letošním roce jsme si připravili pro naše seniory v rámci již 16.
ročníku „Evropského týdne mobility“ dvě akce. První z nich se konala dne 18. září 2017 pod názvem
„Návštěva místních kostelů“. Sešli
jsme se u římskokatolického kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde
nás očekával farář Pavel Ryšavý.
Společně jsme vstoupili do chrámu,
kde se nám dostalo podrobného výkladu o místním katolickém svatostánku. V úvodu jsme se dozvěděli
něco o založení kostela, jeho historii či požáru, jak už to ke každé historické budově nebo památce patří.
Ve výkladu se pan farář zmínil, že
za mramorovým oltářem se nachází vzácný obraz Panny Marie, která
je tzv. „Madonnou města Kojetína“.
Soška, nacházející se před tímto
obrazem, je Panna Marie držící Ježíška, který stojí jednou nohou na
hlavě hada a znázorňuje tak porážku zla. Soška byla původně umístěna v kapli sv. Anny. Před 250 lety
byla přemístěna do kostela. Jednou
z dalších zajímavostí byla zmínka
o vitrážním okně, které je stejné jako
okno velké baziliky na Velehradě.
Po prohlídce kostela jsme se přesunuli k bývalé synagoze. Tam jsme
se od našich průvodců, Františka
Řezáče a kazatele Jiřího Plevy,

Návštěva zámku
Chropyně v rámci ETM
Naší druhou akcí v rámci ETM byla
návštěva zámku v nedaleké Chropyni. Sraz jsme si dali 20. září 2017
na autobusové zastávce na náměstí v Kojetíně, odkud jsme se dopravili do Chropyně. Na zámku nás
čekala velmi milá průvodkyně, která nám zprostředkovala prohlídku

Nordic Walking v Teplicích nad Bečvou
Je to již rok, co jsme v naší organizaci uskutečnili první procházku
s holemi – Nordic Walking. K tomuto výročí jsme si s malou skupinou
účastníků vyjeli za krásami naší republiky. Naším cílem bylo lázeňské

dozvěděli, že synagoga v minulosti
musela být vzdálena od katolického
kostela minimálně 1800 m, což není
v tomto případě dodrženo. Také
jsme se dozvěděli, že židé do Kojetína přišli v roce 1453 a založili si svou
synagogu. Období II. světové války
znamenal zánik zdejší židovské
obce (nucený odsun v roce 1942)
a v roce 1953 synagogu znovuotevřela jako Husův sbor Církev československá husitská. Prohlídku
s výkladem jsme zahájili v nejstarší
části kostela, ve které se dnes nachází kolumbárium, včetně pietní
urny s hrstí hlíny z Osvětimi. Oproti
kostelu katolickému je Husův sbor
CČSH velmi prostý. Nejzdobenější
částí kostela je strop zobrazující
vinné hrozny. Dochovaný židovský
nábytek v kostele není původní,
ale pochází ze zrušené synagogy
v Tovačově. Největší část výkladu byla věnována židovské náboženské obci, židovské ulici, židovskému hřbitovu a především pak

významným židovským rodinám
města Kojetína. Po prohlídce hlavní
části jsme se přesunuli do prvního
patra sboru, do nové modlitebny,
kde se konají bohoslužby převážně
v zimním období. Po rekonstrukci
v roce 2013 působí tato místnost
moderním dojmem a oproti jiným
částem kostela je v zimě vytápěna. I tyto prostory mají svou historii
a z návštěvy víme, že původně se
zde nacházela tzv. ženská galerie, kde se scházely židovské ženy
a malými okny naslouchaly a přihlížely bohoslužbě, zatímco židovští
muži slavili svou bohoslužbu v hlavním sále synagogy.
Z návštěv obou duchovních stánků jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Oba kostely
patří mezi klenoty našeho regionu
a svou historií i současností vytvářejí identitu našeho města. Jsme
rádi, že nám průvodci věnovali svůj
čas a připravili si pro nás tolik zajímavostí.
Ž. H.

místní památky. Zámek je pro nás
známý legendárním hanáckým králem Ječmínkem. V rámci komentované prohlídky jsme si také připomněli život a dílo chropyňského
rodáka Emila Filly. Všem návštěvníkům se nejvíce líbil rytířský sál
s velikou sbírkou zbraní. Návštěvou
chropyňského zámku jsme si zpříjemnili den a zároveň se dozvěděli
mnoho nového.
Ž. H.
město Teplice nad Bečvou, které
jsme si vybrali nejen proto, že je
možno se tam pohodlně dopravit
vlakem, ale i pro množství vhodných tras pro chůzi s holemi pro
naše seniory. Krajina okolo Bečvy
vyloženě láká k procházkám a turistickým výletům. Zvolili jsme si trasu,
na které jsme se nejen pokochali
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krásným výhledem, nadýchali čerstvého vzduchu, ale také se mírně
zapotili při výšlapu do kopců. Po
vydatném aktivním výkonu jsme
si společně pochutnali na obědě,
vyzkoušeli několik lázeňských pramenů a poté odjeli domů s pocitem
dobrého výkonu a společně stráveného dne. Chůze s holemi je velice

Charita Kojetín

20

jednoduchá a přitom
vysoce efektivní aktivita. Již nyní se těšíme na její další ročník
a jiné krásné místo
naší republiky, které
tímto způsobem poznáme.
Ž. H.
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Charita Kojetín
DŮM SVATÉHO JOSEFA

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

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

PROGRAM NA MĚSÍC ŘÍJEN 2017
PRO VŠECHNY SENIORY A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Úterý 10. října 2017 od 10 hodin
POSEZENÍ S KNIHOU
„Nezoufejte! Jsou ještě horší děti než ty vaše!“
Humornou formou nám knihovnice z Městské
knihovny MěKS Kojetín přiblíží různé rodinné peripetie.

Čtvrtek 26. října 2017 od 9 hodin
MŠE SVATÁ
za Charitu Kojetín, její pracovníky, uživatele
i dobrodince. V případě zájmu je možná doprava
charitním automobilem.

Úterý 24. října 2017 od 10 hodin
Středa 25. října 2017 od 10 hodin
DUŠIČKOVÉ VĚNEČKY
Přijďte si s námi vyrobit věnečky malé i větší na uctění
památky zesnulých.

Každé úterý a pátek od 9 do 10 hodin
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
v tělocvičně v Domě sv. Josefa
Cena za jednu lekci je 20 Kč.
Možnost i cvičení na rotopedu.

Město Kojetín finančně přispívá na činnost Domu sv. Josefa.

Církev Československá husitská
NÁBOŽENSKÁ OBEC KOJETÍN A TOVAČOV
Program setkání v říjnu 2017
„Jsem vděčný Tomu, který mě zmocnil - Kristu Ježíši, našemu Pánu - že mě poctil tou výsadou,
abych mu mohl sloužit.“ 1. Timoteova 1,12
1. 10. 2017 Neděle – Díkůvzdání za úrodu
bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru
4. 10. 2017 Středa – Klub dětí a mládeže
„Dobrá zpráva“
od 16.00 hodin v klubovně modlitebny
4. 10. 2017 Středa – Celosvětový den modliteb
modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru
8. 10. 2017 Neděle
Den čs. armády - Jana Žižky z Trocnova a Kalicha
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru

15. 10. 2017 Neděle
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
22. 10. 2017 Neděle (99. výročí vzniku ČSR)
SLAVNOSTNÍ bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
29. 10. 2017 Neděle (99. výročí vzniku ČSR)
SLAVNOSTNÍ bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
5. 11. 2017 Neděle
Všech Svatých; Památka zesnulých
vzpomínkové bohoslužby
od 8.15 ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru

„Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát?
Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach?“ Žalm 27,1
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 (zpravidla první středa v měsíci). Středa:
Modlitby a zpěvy z Taizé v Husově
sboru (zpravidla první středa v měsíci). Čtvrtek: Biblická hodina s be-

sedou na faře v kanceláři (zpravidla
poslední čtvrtek v měsíci „promítání“). Neděle: Bohoslužby ve sboru
(zpravidla první 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 na tel. 777 706 511 nebo pište na email: ccsh.kojetin@centrum.cz
Všechna naše setkávání jsou přístupná členům i veřejnosti. Po dobu
obřadů jsou prostory sboru nepřístupné k prohlídce, máte-li zájem
o prohlídku sboru (synagogy), kontaktujte předem farní úřad či Vzdělávací a informační centrum Kojetín, Masarykovo náměstí 8. Naše
společenství je „otevřené“ všem
„hledajícím“! Podrobnější informa-
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ce a aktuální data setkání i mnoho
dalšího najdete na našich webových stránkách: http://ccshkojetin.
cz/ a v aktuálním čísle Kojetínského
zpravodaje.
Stále pokračuje další etapa oprav
památek na Husovce. Závěrečnou
etapou dokončujeme opravy fasády
fary (bývalého rabínského domu).
Letošní opravy jsou financovány
z dotačního programu ORP (obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností,
okr. Přerov), za podpory města Kojetína, olomoucké diecéze CČSH
a z pokladny NO.
Po dobu prací je omezen pohyb
uličkou mezi farou a kostelem, prosíme, dbejte laskavě své osobní
bezpečnosti. Děkujeme.
V rámci Evropského týdne mobility
jsme přivítali návštěvníky k prohlídce Husova sboru (bývalé synagogy) s odborným výkladem Františka Řezáče.
Jiří Pleva

Cvičení v Kojetíně
PONDĚLÍ
* Bosu Balance 18.00 - 19.00 hodin
sál VIC, Masarykovo nám. 8, Kojetín
Radka Michálková
* Tabata 18.00 - 19.00 hodin
Sokolovna, 1. patro, nám. Republiky 1033, Kojetín
Jana a Roman Ančincovi
* Zumba 19.00 - 20.00 hodin
sál VIC, Masarykovo nám. 8, Kojetín, Gábina Matoušková
* Kalanetika + Pilátes 19.00 - 20.00 hodin
Sokolovna, tělocvična, Sokol Kojetín - Horáková
ÚTERÝ
Jóga 17.00 - 18.00 hodin
Sokolovna, 1. patro, nám. Republiky 1033, Kojetín
Alena Flegelová
Jóga pro pokročilejší začátečníky
18.00 - 19.00 hodin
Rehabilitace, poliklinika, 6. května 1373, Kojetín
Vlaďka Šrámková
Jóga pro dospělé na Domečku 18.15 - 19.15 hodin
DDM Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín

STŘEDA
Dynamická jóga pro pokročilé 18.00 - 19.00 hodin
Sokolovna Kojetín, 1. patro, Vlaďka Šrámková
Zdravotní cvičení 18.00 - 19.00 hodin
Sokolovna, tělocvična, Sokol Kojetín - Horňáková
Kalanetika + Pilátes 19.00 - 20.00 hodin
Sokolovna, tělocvična, nám. Republiky 1033, Kojetín
Sokol Kojetín - Horáková
ČTVRTEK
Jóga pro začátečníky 16.30 - 17.30 hodin
Rehabilitace, poliklinika, Vlaďka Šrámková
Cvičení na Bosu Balance 18.00 - 19.00 hodin
sál VIC, Masarykovo nám. 8, Kojetín, Radka Michálková
Ordinačka 19.00 - 20.00 hodin
Sokolovna, tělocvična, nám. Republiky 1033, Kojetín
Sokol Kojetín - Tydlačková
PÁTEK
Zdravotní cvičení 16.00 - 17.00 hodin
Sokolovna, tělocvična, nám. Republiky 1033, Kojetín
Sokol Kojetín - Horňáková

Pilátes 19.00 - 20.00 hodin
sál VIC, Masarykovo nám. 8, Kojetín, Monika Paráková

Bodystyling + step aerobik 19.00 - 20.00 hodin
Sokolovna, tělocvična, nám. Republiky 1033, Kojetín
Sokol Kojetín - Juřenovi

Kruhový trénink pro ženy 20.00 - 21.00 hodin
Fitness Na statku, Tržní nám. 264, Kojetín
Jiří Kilhof

NEDĚLE
Freek ® Step Power 17.00 - 18.00 hodin
Sokolovna Kojetín, tělocvična, Monika Nováková

Více na: www.mekskojetin.cz/sportovani-v-kojetine
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Ze sportu – Kanoistika Kojetín
Mistrovství světa
dračích lodí
v italských Benátkách
Ve dnech 4. až 8. září 2017 se konalo v italských Benátkách mistrovství světa klubových posádek dračích lodí.
Na tomto mistrovství světa se představilo 179 posádek z devatenácti
států a tří světadílů - Evropy, Asie
a Ameriky. Soutěžilo se v kategoriích od juniorů až po veterány.
Kojetín reprezentovala posádka Oldies revival Kanoistika Kojetín. Závodila v kategorii Masters 50+ men.
Závodilo se na tratích 200 m, 500
m a 2000 m. Této klubové posádce
se podařilo vybojovat dvě bronzové
medaile jednu za třetí místo na 200
m a druhou za třetí místo na 2000 m.

Celá posádka odjížděla z Benátek
s dobrým pocitem zúročení celoročního treninku a dobré reprezentace
našeho města Kojetín.
Za posádku Oldies revival
Jaroslav Mucha

Ze sportu – FK Slavoj Kojetín–Kovalovice
Fotbalový podzim
začal už v srpnu
Do nové sezóny 2017/2018 do soutěží za FK Slavoj Kojetín-Kovalovice nastoupilo šest týmů.
Muži A - 1. A třída skupina B
Po sedmém kole jsou na pátém
místě ze čtrnácti týmů se třinácti
body a skórem 16:13.
Pod vedením trenéra Michala Šturzy se zlepšil herní projev, kolektivní
pojetí. Zvýšila se střelecká produktivita nejen ve hře, ale i při proměňování penalt. Zmenšil se počet
uložených karet, protože se hráči
více soustřeďují na samotnou hru.
Po sestupu z krajského přeboru je
základním cílem návrat zpět. Zatím
se to daří naplňovat zčásti. Tým
plně zabodoval doma s Kostelcem
n. H. 3:1, Určicemi 2:1 a Mostkovicemi 5:1. Za dva body na penalty
vyhrál v Němčicích 3:2 a v Dubu
2:1. Nejvíce mrzí domácí prohra s
vedoucími Opatovicemi., kdy Slavoj
otočil nepříznivý stav z 0:2 na vedení 3:2. Ale pak po taktické stránce
tým neudržel vedení a během tří
minut soupeř dal na konečných 4:3
a je stále na čele tabulky. Kontumace výsledku 3:4 na 0:3 v Lipové
byla způsobená zbytečnou admini-

strativní chybou na soupisce Slavoje. Domácí zápas v sobotu 23. září
2017 byl pro vytrvalý déšť přeložen
na 28. září 2017. Celkem zbývá na
podzim odehrát sedm zápasů a tým
se musí vyvarovat další zbytečné
bodové ztráty. I v této soutěží jsou
silné týmy a o každý bod je třeba
bojovat.
Ačko má na soupisce tyto hráče:
Brankář - Michal Gajdoš, v poli
- Radovan Knapík (příchod z Lutopecen), Jan Křížek, Jakub Krčmař,
Jakub Bureš (z dorostu), Martin Dočkal, Tomáš Hromada, Martin Salajka (z Kostelce u Holešova), Richard
Klimeš, Dominik Bejdák (z Břestu),
Libor Žůrek, Tomáš Jura, David Javořík (K), Tomáš Hrušák, Jan Kantor, Martin Šafránek.
Odešli: Matěj Řezáč do Chropyně,
Michal Panák do Kvasic.
Na postu trenéra působí od nové
sezóny Michal Šturza.
Muži B Kovalovice - 1.B třída
skupina A
Po osmém kole jsou na osmém
místě ze čtrnácti týmů s deseti body
a skórem 19:23
Hrají stejnou soutěž jako minulý
ročník a určitě se budou chtít vyhnout sestupovým problémům. Ale
první zápasy naznačily, že to nebude jednoduché. Sice hrají pohledný

fotbal, ale slabé chvilky v obraně
využívají jejich soupeři. Proto domácí bilance s jednou výhrou na
penalty 2:1 s Radslavicemi a prohrami 3:6 s Troubkami, 1:4 s Ústím
B, 0:3 s Lipníkem a 3:4 na penalty
s Želatovicemi znamená zisk jen
třech bodů. Spíše se daří venku,
kdy ve Vrchoslavicích vyhráli 5:2
a na Hané v Prostějově 4:2, jen
v Horní Moštěnici prohráli až na penalty 2:3, což je celkem sedm bodů.
Kovalovice coby béčko a záloha
Slavoje má na soupisce hráče:
Brankář - Vít Švec (příchod z Němčic u Holešova), v poli - Michal Bělaška (K), Ondřej Janováč, Tomáš
Jarmer, Tomáš Kantor, Tomáš Kramar (z Měrovic n. H.), Milan Mareček, Zdeněk Zezula, Dušan a Daniel Židlíkovi, Petr Ernst, Patrik Miko,
Jan Palkovský, Petr Novák, Petr
Ošťádal
Odešel: brankář David Koláček do
Chropyně.
Na postu trenéra působí Marek Ševeček, Michal Štolfa, Miroslav Polách (hrající trenér).
Dorost U 19 - krajská soutěž skupina B
Na jaře jako žáci suverénně přehrávali své soupeře. Teď si zvykají na
zdatné soupeře, větší hřiště a delší hrací dobu. Výsledky podle toho
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Ze sportu – FK Slavoj Kojetín–Kovalovice
jsou i dvouciferné. Ale lepší je si
zahrát na hřišti v soutěži, než aby
kluci tu možnost neměli a hráli jinde
nebo seděli doma.
Soupiska domácích dorostenců:
Brankář - Jakub Smolík, v poli - Jakub Bureš, Jan Dočkal, Jirka Nguyen, Vojtěch Ošťádal, Tomáš Krčmar, Pavel Čtvrtníček, Michal Janáček, Tomáš Ptáček, David Bibr, Tomáš Krčma, Ondřej Krčmař, Josef
Benešovský, Milan Mareček, Pavel
Hajda, Daniel Židlík, Jan Válek.
Trenéři: Zdeněk Krčmař, Tomáš
Hromada.
Starší žáci - okresní přebor
Loni přeborník okresu v kategorii
mladších žáků také mají zdatnější
starší soupeře. To naznačilo první
domácí utkání s Beňovem 1:9. Postupně se lepší po vítězstvích doma
se ZUBREM Přerov 21:1 a v Lipníku 12:1.
Na soupisce starších žáků jsou následující hráči:
Brankář - Adam Toráč, v poli - David
Bíbr, Ondřej Tichý, Petr Janáček,
Adam Svačina, Matěj Otáhal, Jan
Válek, Martin Ligač, Yani Williams,
Ondřej Sedlák, Jiří Hrdlička, Luboš

Pluhař, Milan Šíma, Lukáš Jura,
Ondřej Jura.
Žáky trénují: Matěj Řezáč a Milan
Mareček.
Starší přípravka - krajský přebor
Jednotlivé zápasy probíhají formou souběžně hraných zápasů,
a to hráčů ročník 2008 a 2007. Hrají
s týmy zvučných jmen jako Sigma
Olomouc, Prostějov, Šumperk, Hranice či Uničov, kde soupeř disponuje širokou hráčskou základnou.
Může střídat celé sestavy hráčů.
U našeho týmu tolik střídajících
není, ale zase o to více si zahrají.
Výsledky obou zápasů se sčítají
a mnohdy jsou dvojciferné.
Ale v této kategorii tak nejde o výši
výhry, je to o získání fotbalových
dovedností. Proto je radost se dívat
na malé fotbalisty, kteří prožívají své
první úspěchy, slzy po faulu či ráně
balonem nebo inkasovaném gólu.
Utkání mají opravdické delegované
rozhodčí, kteří s citem pro hru rozhodují tyto mače, např. i kojetínští
Miroslav Navrátil a Nikola Hruboš.
Na soupisce starší přípravky jsou
následující hráči:
Brankář - Vojtěch Hrdlička, Miloš

Nečas, v poli - Yari Hossain-Selsdon, Jakub Hrabčík, David Koutný, Jan Matějka, David Popovský,
Patrik Sedlák, Patrik Hanák (K),
Michael Hrabčík, Štěpán Kapoun,
Nicolas Peter, David Skácelík, David Štábl, Jakub Štábl, Aleš Masařík, Radim Hönig, Viktor Filo, Filip
Kettner, Vojtěch Maga.
Mladší přípravka - okresní přebor
Totéž platí i pro naše nejmenší fotbalisty, které se teprve učí fotbalové
abecedě. Často jde o roztomilé nemotorné souboje, ale aktéři to myslí
naprosto vážně a bojují jako o život.
Už jsou zde patrné herní návyky
podle pokynů trenérů.
Na soupisce mladší přípravky jsou:
Brankář - Jakub Langr, v poli Adam Horák, Kaiem Hossain-Selsdon (K), Tomáš Hys, Filip Kettner,
Daniel Rudolf, Popovský Filip, Šimek Jakub, Jan Vysloužil, Vojtěch
Maga, Tadeáš Hanák.
Oběma přípravkám se věnují Rudolf Popovský, Michal Kapoun, Petr
Hrabčík. A také stávající trenér divizních Kozlovic Roman Matějka
(když má čas) zejména koučování.
Připojuje se i Radek Tomšic.

Starší žáci FK Kojetín–Kovalovice – okresní přebor
– sezona 2017/2018; stojící zleva: Petr Janáček, Martin
Ligač, Ondřej Tichý, Ondřej Jura, trenér Matěj Řezáč, Jan
Válek, Lukáš Jura, Matěj Otáhal, Adam Svačina (K), Yani
Williams, klečící brankař Adam Toráč.
Starší přípravka FK Slavoj Kojetín–Kovalovice – krajský přebor – sezona 2017/2018. Před úvodním dvojzápasem s SK Hranice; horní řada zleva: trenéři Michal
Hanák, Michal Kapoun, Petr Hrabčík, prostřední řada zleva: Štěpán Kapoun, Luboš Pluhař, Nikolas Peter, David
Koutný, brankář Vojtěch Hrdlička, Yari Hussain-Selsdon,
Patrik Hanák (K), David Skácelík; Dolní řada zleva: David
Popovský, Jan Matějka, Jakub Hrabčík, Filip Kettner, trenér Rudolf Popovský; ležící brankář Miloš Nečas.

Fotbaloví rozhočí z Kojetína;
zleva: MiroslavNavrátil a NikolaHruboš

Jaroslav Bělka
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Ze sportu – FK Slavoj Kojetín–Kovalovice
Kdy a kam na fotbal v říjnu a listopadu 2017

Muži A – 1.A třída skupina B
So 7.10. 15:00 Kojetín – Brodek u Přerova
Ne 15.10. 15:00 Protivanov – Kojetín
So 21.10. 14:30 Kojetín – Beňov
Ne 29.10. 14:30 Čechovice – Kojetín
Ne 5.11. 14:00 Kostelec n. Hané – Kojetín

Muži B Kovalovice – 1.B třída skupina A
Ne 8.10. 15:00 Kovalovice – Hor.Moštěnice
So 14.10. 15:00 Lipník n. B. – Kovalovice
Ne 22.10. 14:30 Kovalovice – Újezdec
Ne 29.10. 14:30 Pivín – Kovalovice
Ne 5.11. 14:00 Radslavice – Kovalovice
U 19 dorost – krajská soutěž skupina B
So 7.10. 11:30 Kojetín – Brodek u Prostějova
So 21.10. 14:00 Kozlovice – Kojetín

So 28.10. 14:30 Kojetín – Otaslavice
U 15 starší žáci – okresní přebor
Ne 8.10. 11:00 Lověšice – Kojetín
So 14.10. 11:00 Kojetín – Říkovice
Ne 22.10. 13:30 Opatovice – Kojetín
So 28.10. 10:00 Kojetín – Brodek u Přerova
Starší přípravka – krajský přebor
So 7.10. 9:00 Sigma Olomouc – Kojetín
So 14.10. 9:00 Kojetín – Viktorie Přerov
Mladší přípravka – okresní přebor skupina B
So 7.10. 9:00 Kojetín – Kozlovice
Ne 15.10. 11:00 Vlkoš – Kojetín
So 21.10. 10:00 Kojetín – ZUBR Přerov
Ne 29.10. 9:30 Lověšice – Kojetín

Inzerce
PŘIDEJTE SE K NÁM!
* Národopisný soubor
Hanácká beseda

Zkoušky každý pátek
- 20 hodin,
Sokolovna nebo VIC Kojetín

* Dětský
národopisný soubor
Sluníčko

Zkoušky dle zájmu dětí.
Sokolovna Kojetín

* Taneční skupina
Lucky While

Zkoušky každý pátek
- 17 hodin,
Sokolovna nebo VIC Kojetín.

* Pěvecký soubor Cantas

Každou středu od 18.30 hodin
VIC Kojetín

* Divadelní soubor
Hanácká scéna
Zkoušky každé úterý
- 18 hodin,
Sokolovna Kojetín

* Dětská
divadelní skupina
„Mimoni“

Zkoušky dle zájmu dětí.
Sokolovna Kojetín

* Tvůrčí skupina
Signál 64

Nepravidelné schůzky
Klubovna
na Poliklinice Kojetín
Informace:
MěKS - Sokolovna
nám. Republiky 1033, Kojetín
telefon: 581 76 20 46
mobil: 774 001 405
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Ordinace pro zdraví, cvičení
ČHI-KUNGU a rehabilitačních cviků
z jógy v denním životě.
Soubor cviků je zaměřen na zharmonizování energie
v oblasti vylučování, trávení, dýchací a oběhové
soustavy. Komplexní systém odstraňuje bolesti
celé páteře, zlepšuje tělesnou kondici, uvolňuje svaly,
šlachy, psychické napětí, prohlubuje účinek relaxace,
zkvalitňuje život každého, kdo si udělá čas pro sebe.

Pravidelné cvičení máme každé úterý
od 17 hodin v malé tělocvičně v 1. patře
Sokolovny Kojetín.
Alena Flegelová

Vzpomínky
Dne 3. října 2017 to bude již 10 let, co nás navždy opustil

pan Svatopluk Spáčil, člen tvůrčí skupiny Signál 64
S láskou vzpomínají dcera a vnučky s rodinami.
Fotograf, zakladatel a letitý vedoucí tvůrčí skupiny Signál 64 při MěKS Kojetín.
Celý život se zabýval uměleckou fotografií, ať už portrétní či zaměřenou na krajinu
a její detail. Jeho záběry nesou pečeť osobitého vidění, zachycující strukturu povrchu
i hloubku vnitřního prožitku. Z tvůrčí dílny Svatopluka Spáčila vyšla řada cyklů
a fotografických celků. Obdivuhodná je i prezentace jeho díla.
Známe je z mnoha výstav v Kojetíně, vystavoval i v řadě míst u nás v republice
i v zahraničí. Obdržel čestná uznání a ceny v mezinárodních soutěžích. Mnohé své práce publikoval v tisku.
Známá je i jeho úzkometrážní filmová tvorba, ve které se uplatnil autorsky, režisérsky i jako technický
zpracovatel. Vzpomenout musíme i podíl Svatopluka Spáčila na výchově mladé generace.
Působil jako externí učitel portrétní a umělecké fotografie na Mistrovské škole fotografické
Českého svazu výrobních družstev v Praze. Jako pedagog ovlivnil svými zkušenostmi řemeslnou
i uměleckou úroveň mnoha adeptů tohoto krásného, ale náročného povolání.
Čest jeho památce!
Přestalo srdíčko tlouci, přestala ústa se smát,
budeme tatínku a dědečku drahý stále na tebe vzpomínat.
Dne 13. října 2017 si připomeneme 3. výročí úmrtí

pana Františka Vystavěla
S láskou a úctou vzpomínají děti Hana, Milena, František, Ladislav a Jan s rodinami
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Vítání občánků
V sobotu 2. září 2017 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Jakub Flora

Jakub Vaculík

Marianna Pospíšilová

Štěpán Brabec

Tereza Handlová

Foto: J. Večeřová

Blahopřejeme!

Blahopřání
Život krásný jako sen, plno úsměvů na každý den.
Ať máš všeho vždy dosti, lásky, štěstí i radosti.
Dne 14. října 2017 oslaví krásné životní jubileum 105 roků
naše babička, prababička a praprababička

paní Marie Zedníčková
Hodně zdraví a štěstí jí přejí snacha Marie, vnučky Jana a Yveta s rodinami,
vnuk Zdeněk s rodinou a sladkou pusu posílá prapravnučka Vanesska.

Vzpomínka
Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci,
své drahé zde člověk ukládá, vzpomínat se sem vrací.
Kytičky přineseme, svíčku ti rožneme, na Tebe, drahý tatínku, nikdy nezapomeneme.
Dne 30. září 2017 uplyne už dvanáct smutných let,
co navždy odešel od svých nejdražších náš manžel a tatínek

pan Bohumil Vojáček
S láskou stále vzpomíná manželka Ludmila, dcera Jitka s manželem Martinem,
vnuci Honzík a Lukášek, syn Jiří s vnukem Martinem.
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