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Vstoupili jsme do adventního času
Ano, je to tak, čas se nezadržitelně posunul k poslednímu měsíci roku a je před námi advent, doba blížících
se Vánoc a konce starého roku. Tradičně jsme se proto
sešli na Masarykově náměstí, tentokrát v pátek 24. listopadu 2017, při příležitosti rozsvícení nazdobeného vánočního stromu. Spolu s ním už se rozsvítil i jeho mladší
kamarád, který má zatím výšku něco přes dva metry, ale
jednou nahradí svého staršího příbuzného.
A je v tom i kus poselství Vánoc – očekávání zrození
něčeho nového, nadějného, lepšího, než to, co bylo
a odchází…
Jsem rád, že se z této akce, kterou zajišťuje naše Městské kulturní středisko, stává populární a hojně navště-

vované setkání stovek kojetínských občanů a také návštěvníků z okolí. V příjemné atmosféře hudby, divadla,
zpěvu, vůně punče a různých dobrot se potkávají blízcí
a známí, kamarádi, děti i dospělí.
Přejme si, aby tomu tak bylo nejen v době adventu
a Vánoc, ale abychom si potkávání, dobrou náladu, chuť
pomáhat a usmívat se na sebe uchovali i hodně dlouho
po té, klidně i po celý rok 2018, který se za pár dnů přihlásí u našich dveří.
Kéž by to byl vítaný návštěvník a my jeho vlídní hostitelé!
Jiří Šírek, starosta města
Foto: Luděk Fík

Kojetínský zpravodaj

12/17

Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na své 66. schůzi konané dne 8. listopadu 2017
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- vzala na vědomí přerušení provozu MŠ Kojetín ve dnech 23. 12.
2017 – 2. 1. 2018,
- schválila rozpočtové opatření
č. 16/2017, kterým se zapojují do
rozpočtu:
nové příjmy ve výši 376,72 tis. Kč
nové výdaje ve výši 376,72 tis. Kč,
- souhlasila se zveřejněním záměru bezúplatného převodu pozemku p. č. 6319/6, ostatní plocha
– sportoviště a rekreační plocha
o výměře 45 m2 a části pozemku
p. č. 6323/16, orná půda o výměře
cca 250 m2 a části pozemku p. č.
6323/20, orná půda o výměře cca
990 m2, do vlastnictví Kanoistika
Kojetín, z. s. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem,
tj. geometrický plán, právní služby
a správní poplatek při vkladu práva
do katastru nemovitostí.
- schválila zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v objektu
polikliniky na ulici 6. května 1373,
prostory č. 11 ve III. nadzemním
podlaží, o výměře cca 16 m2, za
podmínek nájmu na dobu neurčitou, nájemné ve výši 528 Kč/m2/
rok + zálohy na služby spojené
s nájmem, v případě nájemce, který
je plátcem DPH bude výše nájemného navýšena o DPH v platné základní sazbě, nájem možný nejdříve od 1. 1. 2018,
- vzala na vědomí Vnitřní řád Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace,
- vzala na vědomí Závěrečnou
zprávu akce Kojetínské hody 2017
a Kojetínské kulturní léto 2017, včetně celkového finančního vyúčtování,
- schválila uzavření Memoranda
o spolupráci při realizaci projektu
„Důstojné pracoviště ve veřejné
správě“, spolufinancovaného z ESF
v rámci Operačního programu Zaměstnanost, mezi Městem Kojetín,
se sídlem Masarykovo náměstí 20,
zastoupeným Jiřím Šírkem, starostou a Fondem dalšího vzdělávání,
státní příspěvkovou organizací, se
sídlem Na Maninách 876/7, Praha
7, zastoupenou Richardem Ščerbou, ředitelem. Realizátorem předmětného projektu je FDV,
- schválila poskytnutí peněžitých
darů občanům, kteří se v roce 2017
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angažovali ve výborech ZM a komisích RM. Celková výše peněžitých
darů činí 62.925 Kč,
- schválila uzavření Dodatku
č. 1 ke Smlouvě o dílo k investiční
akci „Rekonstrukce ulice Mlýnská“
mezi objednatelem Městem Kojetín
a zhotovitelem TECHNIS Kojetín
spol. s r. o. za nabídkovou cenu
230.000 Kč bez DPH. Nabídková
cena bude navýšena o příslušnou
sazbu DPH, platnou v době uzavření smlouvy,
- schválila uzavření Smlouvy
o právu provést stavbu k akci „Využití odpadního tepla z kogenerační
jednotky bioplynové stanice Kojetín“. Smlouva je uzavírána mezi
Městem Kojetín a vlastníkem pozemků p. č. 4452/5 a p. č. 5778/5,
společností Mlýn Kojetín, spol. s r. o.,
- schválila uzavření Smlouvy
o právu provést stavbu „Městský
optický kabel Kojetín, propojení
mezi ZŠ náměstí Míru a Gymnáziem“ mezi Městem Kojetínem, jako
stavebníkem a Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic
Olomouckého kraje, příspěvkovou
organizací, jako vlastníkem pozemku p. č. 5754/2, ostatní plocha, který bude dotčen stavbou,
- schválila uzavření dodatku
č. 1 smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce objektu Poliklinika v Kojetíně“ uzavřené dne 8. 8. 2017, jehož
předmětem je změna termínu předání projektové dokumentace pro

provedení stavby k datu 30. 11.
2017. Dodatek smlouvy je uzavírán
mezi objednatelem Městem Kojetín
a zhotovitelem BM Baumas spol.
s r. o., Kroměříž,
- schválila uzavření Příkazní
smlouvy na akci „Zateplení a stavební úpravy MŠ Hanusíkova
v Kojetíně“. Smlouva je uzavírána
mezi příkazcem Městem Kojetínem
a příkazníkem, společností BM asistent s. r. o., Olomouc, s nabídkovou cenou 95.000 Kč bez DPH,
- schválila uzavření Smlouvy
o dílo č. 37/2017 na akci „Zateplení
a stavební úpravy MŠ Hanusíkova
v Kojetíně“. Smlouva je uzavírána
mezi příkazcem Městem Kojetínem
a příkazníkem, společností BM asistent s. r. o., Olomouc, s nabídkovou cenou 50.000 Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie
mezi objednatelem Městem Kojetín
a zhotovitelem společností ČEZ
Distribuce, a. s., Děčín, za předběžnou odhadní cenu 265.000 Kč
bez DPH. Předpokládané náklady
spojené s realizací přeložky budou
vyčísleny po zajištění zhotovitelem
a upřesnění ceny hlavního materiálu dle zpracované PD ve smlouvě
o realizaci přeložky a budou navýšeny o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.
Jiří Šírek

Starosta města Kojetína
zve na
21. zasedání

Zastupitelstva
města Kojetína
které se uskuteční

v úterý 12. prosince 2017
od 16.00 hodin
v sále Vzdělávacího a informačního centra,
Masarykovo náměstí 8, Kojetín.
Jiří Šírek, starosta města
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Ve zkratce
V těchto dnech proběhlo dokončení sestavení rozpočtu města na
rok 2018. S jeho podobou po zpracování příslušnými odpovědnými
osobami a komisí pro přípravu rozpočtu byla seznámena rada města.
Proběhne ještě schůzka s členy
kontrolního a finančního výboru zastupitelstva a rozpočet na rok 2018
bude předložen ke schválení zastupitelům na zasedání dne 12. prosince 2017. K jeho parametrům se vrátím podrobněji příště, každopádně
pokud bude schválen, vyhýbáme
se rozpočtovému provizoriu. Jde
o rozpočet přebytkový a nejsou do
něj zahrnuty všechny velké opravy
a investice. Ty budou součástí rozpočtového opatření v lednu 2018



a v průběhu příštího roku.
Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., v těchto dnech
dokončuje poměrně výraznou investici v areálu ČOV v Kojetíně.
Podrobně o ní bude informovat
ředitel společnosti Miroslav Dundálek v dalším čísle zpravodaje.
Dobrou zprávu z VaK Přerov však
můžeme napsat již nyní – ceny
vodného a stočného pro rok 2018
zůstávají ve stejné výši.
 Již při rozhovoru s ředitelem VaK
Přerov v rámci uvedené investice v ČOV jsme se dotkli otázky,
co by znamenalo, kdyby čistírna
odpadních vod přestala fungovat
a jaké následky by měla havárie
při dodávkách pitné vody ze zdro

jů, které nám pitnou vodu dodávají.
„Byl by to průšvih, a strašně velký,“
řekl ředitel. Ono se za těmito stručnými slovy skrývá opravdu hodně
těžkých situací, pokud by k nějaké
takové havárii došlo. Trochu jsme
si mohli uvědomit svou závislost
na fungujících dodávkách elektřiny
při nedávném, jen cca dvě hodiny
trvajícím výpadku elektřiny, způsobeném poruchou na vedení vysokého napětí u Kojetína. Podstatně
hůř na tom byly tisíce českých domácností při říjnové vichřici, která
se nás ale prakticky nedotkla. Nechci strašit, chci jen naznačit, že
naše civilizace je bez kvalitní vody,
elektřiny a plynu dost zranitelná.
Jiří Šírek

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)

VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM KOJETÍN, Masarykovo náměstí 8
"I" - INFORMAČNÍ CENTRUM - GALERIE VIC - EXPOZICE MUZEA - KNIHOVNA
NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:

- výstavy, expozice muzea, strašidelné sklepení, provoz knihovny, v letních měsících letní kino,
- podávání informací, předprodej vstupenek na akce v Kojetíně, prodej měsíčníku Kojetínský zpravodaj,
- kopírování (i barevné), skenování pro veřejnost, laminování a kroužková vazba, výroba placek,
- prodej propagačních materiálů, pohlednic, turistických map, 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...
Vše na: www.mekskojetin.cz/vzdelavaci-a-informacni-centrum
Facebook: Vzdělávací a informační centrum MěKS Kojetín
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Oslava Dne stromů v loděnici
Den stromů je svátek, který se
slaví po celém světě od poloviny
19. století. Datum oslav Dne stromů
se liší podle klimatických podmínek
jednotlivých zemí. Do Čech myšlenku přinesl "Svaz spolků okrašlovacích" a poprvé se zde Den stromů masově slavil počátkem dubna
roku 1906. Tradice byla přerušena
válkou a bývalým režimem a byla
obnovena až v roce 2000. S nápadem na obnovu této tradice v ČR
přišli bývalý ředitel Botanické zahrady Univerzity Karlovy a známý
popularizátor stromů Václav Větvička a dřevosochař Martin Patřičný.
Datum první oslavy svátku stromů
bylo stanoveno na 20. října, protože
v mnoha lokalitách České republiky jde o vhodný termín pro sázení
stromů a podzim je také časem, kdy

jsou stromy asi nejkrásnější a hrají
všemi barvami.
V našem městě se letos oslava
stromů konala dne 4. listopadu
2017 v loděnici, protože „vodáci“ chtěli spojit oslavu Dne stromů
s uzamykáním vody. V tento den
bylo vysazeno 37 dřevin (dub červený - 9 ks, dub letní - 21 ks, platan
- 4 ks, tisovec dvouřadý - 3 ks), podle projektu, který vyhotovila Anna
Acostová. Výsadba dřevin byla letos směrována do loděnice, protože dřeviny budou krásně doplňovat
prostředí areálu, kde byla nedávno
dokončena stavba nové budovy.
Výsadby dřevin se účastnili rodiny
s dětmi, obyvatelé města Kojetína
a místních částí, ale zejména „vodácké“ děti, které v tomto prostředí
pod vedením skvělých vedoucích
tráví volný čas. Výsadba dřevin přispěla nejen ke zlepšení životního
prostředí našeho města, ale díky
odbornému vedení Anny Acostové, která všem přítomným názorně
ukázala jak správně vysazovat dře-

viny, došlo určitě k získání nových
poznatků v oblasti ochrany přírody
a také zvýšení povědomí z oblasti
environmentální výchovy.
Děkujeme vedení města Kojetín, že
tuto činnost už léta finančně podporuje, komisi životního prostředí RM
Kojetín, Domu dětí a mládeže Kojetín a vedení Klubu kanoistiky Kojetín za skvělou organizaci, všem
přítomným za bezchybnou práci
a sluníčku za to, že nás hřálo
a usmívalo se na nás.

Výbor Honebního společenstva Morava Kojetín
zve všechny své členy na

Valnou hromadu

která se koná dne 9. února 2018 v 16.00 hodin
v restauraci Na Hrázi u Tondy v Kojetíně.
Občerstvení ze zvěřiny zajištěno.
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Předvánoční anketa
Blížící se Vánoce dávají možnost opět se zeptat několika lidí na několik otázek.
Ty zněly následovně:
1. Jaký je váš nejhorší zážitek z Vánoc?
2. Jaký máte názor na zimu jako na roční období?
3. Jaké dodržujete vánoční tradice?

Libuše Kořenková
1. Když na sebe můj manžel shodil vánoční stromeček, když ho po
mně rovnal.
2. Mám ráda zimu, ale jen když je
sníh. Když není sníh, tak ji ráda nemám.
3. Kapra musím mít, toho mám
ráda.
Matěj Vojáček
1. Nevím, asi žádný.
2. Hrůza. Mám raději fotbal než hokej. Kraťasy a triko jsou lepší.
3. Pečeme perníky a na Štědrý den
nejím maso.

Barbora Matová

1. Asi hádka se
sestrou. Nebo se
spíš hádala sestra s mamkou?
2. Hrůza. Nemám
ji ráda.
3. Míváme kapra, krájíme jablka
a i zlaté prasátko
se snažíme dodržet.

Jaroslav Jurák

1. Mám samé
pěkné
zážitky
z Vánoc.
2. Nemám moc
rád zimu, musím
se moc oblékat.
Léto mám raději.
3. Kapr, stoprocentně, stromeček a taky zlaté prasátko, ale to nikdo nedodržuje, jen se o tom mluví.

Anketu zpracovaly studentky 2. ročníku Gymnázia Kojetín
Jana Omámiková a Aneta Kotásková

Kroměřížská dráha, z. s. informuje
Také letos vyjedou
zvláštní vlaky na Vánoce
Před rokem vypravil náš spolek Kroměřížská dráha poprvé „na zkoušku“ zvláštní vlaky na akci Vánoce
na zámku, kterou na různá témata
už několik let pořádá Tovačovský
zámek, o. p. s. a Město Tovačov.
Tato akce byla pro nás velkým překvapením – a teď nemyslím jen
úctyhodnou obsazenost premiérových prosincových jízd vlaků do Tovačova, ale především nás ohromila úžasná adventní atmosféra a pohoda, která na tovačovském zámku
a v jeho okolí panovala. Ihned bylo
jasné, že Vánoce na zámku se stanou další zajímavou akcí, na kterou
pro vás budeme každoročně vypravovat zvláštní vlaky vedené (obvykle) našim motoráčkem „Hurvínkem“
z Kroměříže.
Zrovna v letošním roce však „Hurvínek“ nepojede, protože ho postihla
závažná závada naftového motoru.
Podařilo se však zajistit náhradní
řešení v podobě jednotky „Regionova“ pro dopolední a klasického
motoráčku „Orchestrion“ pro odpolední spoje, a tak vám nyní mohu
s radostí oznámit, že i letos se
s námi můžete na Vánoce na zámku svézt zvláštními vlaky!

Ty se na koleje mezi Kroměříží, Kojetínem a Tovačovem vydají v sobotu 9. prosince 2017 dle níže uvedeného jízdního řádu.
Můžete tak navštívit nejen akci Vánoce na zámku (letos na téma „Kočár z Vídně“, které vám představí
oslavu Vánoc ve stylu císařské rodiny), nebo nakoupit vánoční dárky
na zdejším historickém jarmarku,
ale třeba i prostá procházka druhým největším městem Mikroregionu Střední Haná spojená s projížďkou po trati, kde se běžně vlakem
nesvezete, může být pěkným tipem
na rodinný výlet.
Ještě se sluší dodat, že zámek
bude k tematickým prohlídkám ote-

vřen od 10 do 17 hodin.
Podrobné informace o akci i jízdách
zvláštních vlaků už tradičně najdete na stránkách www.prototypy.cz/
tovacovka.
Těšíme se na shledanou ve vlaku!
Za KMD, z.s. Rostislav Kolmačka
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Mateřská škola Kojetín
Listopad v MŠ Kojetín
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Podzimní období je časem, kdy
příroda pomalu začíná odpočívat
a připravovat se na zimu a ještě na
poslední chvíli chytáme slábnoucí
sluneční paprsky, a také časem,
kdy se pomalu loučíme se školní
zahradou a všemi radovánkami,
které jsme si tam od jara užívali.
Ale i tento čas má své kouzlo a půvab, a tak jsme se snažili si ty zkracující se podzimní dny v mateřské
škole zpříjemnit. Společně s rodiči
přispěly k podzimní výzdobě i děti.
V každé šatně jsme mohli obdivovat různé „podzimníčky“ a prapodivné kouzelné výtvory z přírodnin.
Moc děkujeme všem rodičům, kteří
se velmi ochotně zapojili do tvoření

těchto zdařilých výrobků.
Ve středu 15. listopadu 2017 děti
v obou mateřských školách zhlédly pohádku „Nezbedná čarodějka“ v podání herců z Ostravy.
S nadšením také přivítaly Kašpárka
s maňáskovou pohádkou, kterou si
pro děti připravily učitelky.
V druhé polovině listopadu nás
ve třídě „Sluníček“, „Pastelek“
a „Rybiček“ navštívila Iva Kusáková
z Městské knihovny MěKS Kojetín.
Zábavnou formou seznámila nejstarší děti s dětskou poezií pod názvem „Podzimní čtení“. Četla nám
také ukázky z různých knížek, které
si přinesla s sebou a které jsme si
mohli na závěr prohlédnout. Těšíme se na další vyprávění.
Také v listopadu jsme si pošmourné

dny zpříjemnili na bazéně v Přerově
nebo ve sportovní hale v Kojetíně.
Do vánočních svátků nám ještě
nějaký čas zbývá a než nastanou,
přijde za nimi do školky Mikuláš
s andělem a čertem, děti si zazpívají a zatančí na koncertě s kapelou Countrio. Také pozveme své
nejbližší na vánoční besídky, nezapomeneme ani na seniory a zaměstnance MěÚ a popřejeme i zaměstnancům Školní jídelny Kojetín.
Konec kalendářního roku doslova
klepe na dveře a s ním jsme vstoupili do období příprav na jedny z nejkrásnějších svátků v roce. Přijměte
tedy v této předvánoční době přání
poklidného prožití času adventního
i svátků vánočních v kruhu svých
nejbližších.
vedení MŠ

Podzimníčci - Pastelky

Podzimníčci - Sluníčka

Podzimníčci - Sluníčka

Hry v Rybičkách

Podzimníčci - Srdíčka

Tvoříme v Beruškách

NA FACEBOOK
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
Galaxie patřila dětem
Pěkné překvapení zažily děti ze 4.B
Základní školy náměstí Míru v Kojetíně, když se 25. října 2017 rozjely
se svou třídní učitelkou do zábavného parku Galaxie ve Zlíně. Na
ploše 2.500 m² měly možnost díky
lákavým atrakcím zažít nezapomenutelné chvíle. Vesmírné putování mohlo začít, když naše žáčky
dopravil obrovský vesmírný raketoplán na nejrozmanitější planety
nabízející multifunkční prolézačky
s tobogány, dále trampolíny, skákací hrad, obří skluzavku, lezeckou
stěnu či multifunkční hřiště. Našel
se čas i na různé soutěže, díky kterým děti vyhrály volné vstupenky do

Narozeniny
Začátkem prosince si tradičně připomínáme narozeniny školy. Přesně 5. prosince 1903 byla otevřená
kojetínská dívčí škola, slavíme tedy
114 let od jejího otevření. Co se
událo za poslední rok?
Základem každé školy jsou lidé;
žáci, vyučující, vychovatelky, asistenti pedagogů i správní zaměstnanci. V tomto školním roce máme
otevřeno celkem 21 tříd, třináct na
1. stupni a osm na 2. stupni. Počet
žáků školy se blíží kapacitě školy
(460 žáků). Součástí školy je také
školní družina s pestrými činnostmi. Jako doplnění výuky využíváme i nabídky kulturních zařízení
– MěKS Kojetín, okolních divadel
i kin, řadu programů nám nabízí
i DDM v Kojetíně – dopravní výchovy, vzdělávací programy i zajímavé
aktivity pro třídní kolektivy. Tradičně spolupracujeme i se Střediskem
ekologické výchovy na Švagrově,
kam míří naši mladší žáci na vícedenní pobyty se zajímavým programem (i v zimních termínech). Ohlas
těchto pobytů je velice příznivý.
Samozřejmostí je i snowboardový
a lyžařský kurz pro „sedmáky“ nebo
plavecká škola pro druhé a třetí ročníky. Laboratoře školy dávají možnost nahlédnout do tajů přírodních
věd, další odborné učebny poskytují podmínky pro zajímavé hodiny
za všech oborů. Naše multimediální učebna je často využívaná jako
prostor pro besedy s našimi hosty

tohoto rodinného zábavného parku.
Za jediné dopoledne jsme tak podnikli fantastickou cestu vesmírem.
Zábava, pohyb a dobrodružství,
překonávání rozmanitých překážek, zvyšování sebevědomí, to vše
prověřilo čtvrťáčky a jejich vztah
k ostatním spolužákům. Nutno podotknout, že všichni uspěli na výbornou a vzájemně si dokázali, že
mají bezvadný kolektiv. Třešničkou
na dortu byla návštěva galaktického
občerstvení, které nabízelo spoustu dobrot. Bohužel, vesmírný čas
nám ubíhal mnohem rychleji než
ten pozemský a přiblížila se doba
odjezdu. Dětem se vůbec nechtělo
opustit vesmírný prostor, který patřil
jen jim. A tak jsme si všichni jen po-

vzdechli: „Mít tak kouzelné sluchátko Macha a Šebestové a moct tak
vrátit čas.“ A co může být pro učitele větší odměnou než spokojenost
a rozzářené oči dětí!
Třídní učitelka 4. B
Lenka Vernerová

– zahraničními studenty v rámci
projektu EDISON, tvůrci filmů. Za
touto prací stojí celý tým pracovníků školy, počínaje vyučujícími
a správními zaměstnanci konče.
Vedení školy tímto všem upřímně
děkuje za odvedenou práci a věří,
že se podaří zvládnout i další výzvy,
které před školou stojí.
Nemalou podporu dostáváme i ze
strany rodičů našich žáků. Jednou
z jejich forem je zapojení do naší
sběrové soutěže, kdy jsou děti
s podporou rodičů schopné za jeden sběrový den nashromáždit
i více jak deset tun starého papíru.
Výtěžek jde na ocenění nejlepších
sběračů a podporu dalších aktivit,
především soutěží ze všech oborů
i věkových kategorií. Bez úzké spolupráce s rodiči není možné řešit
menší či větší problémy, které se
mohou během školní docházky objevit.

Škola opět získala další renovované prostory, každý rok se daří vybavit dvě učebny novými podhledy
moderním LED osvětlením. Kromě
toho se podařilo zajistit doplnění zázemí pro výuku o interaktivní
systémy, které výrazně rozšiřují
možnosti vyučujících v jejich hodinách. Pomůcky a vybavení se vždy
řídí požadavky ze strany našich
pedagogů a daří se je pořizovat
postupně podle dostupných finančních zdrojů.
Poděkování také patří našemu zřizovateli, který nám podporou našich projektů a svým přístupem vytvořil velice dobré zázemí pro výuku
a naší práci.
Přejeme všem k nastávajícímu
významnému výročí školy hodně
štěstí, zdraví a pohody, která je nezbytná k dalšímu posunu.
R. Pavlíček, Z. Šípek

K nastávajícím
vánočním svátkům
i do nového roku 2018
přejeme
všem našim žákům,
pracovníkům
i příznivcům
mnoho štěstí,
zdraví a pohody.
ZŠ nám. Míru Kojetín
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Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
Projekt krokus
Naše škola se v letošním školním
roce zapojila do Projektu krokus.
Jedná se o projekt, který se snaží
dětem přiblížit tematiku holocaustu
a tím zvýšit jejich povědomí o nebezpečí rasismu a nesnášenlivosti.
A proč krokus? Za druhé světové
války byli Židé nuceni nosit Davidovu hvězdu a žluté květy krokusů mají

připomínat ty, kteří zahynuli. Děti si
při sázení krokusů připomněly, že
i v Kojetíně bývala do dob druhé světové války židovská obec, po níž nám
v dnešní době bohužel zůstaly jen
některé památky. Právě kvůli osudu
židovských obyvatel našeho města
stojí za to neustále vzpomínat na hrůzy války a zároveň si vážit míru, který
v mnoha státech světa není.
Pavel Navrátil

Gymnázium Kojetín
Slavíci z Kojetína
Každoroční soutěže Slavíci z Přerova se pravidelně účastní už několik let za sebou i žákyně Gymnázia
Kojetín. Letos se soutěž konala
9. listopadu 2017 a dvě děvčata
opět zkusila štěstí. A podařilo se.
Aneta Šubíková z primy se ziskem
73 bodů z celkových 90 se umístila
ve zlatém pásmu. No a loňská vítězka Anička Hrušáková z tercie?
Ta letos opět ve své kategorii se
ziskem maximálního počtu 90 bodů
v konkurenci 26 zpěváků z okresu
Přerov soutěž vyhrála. Je třeba říci,
že obě děvčata mají k hudbě pěkný vztah a své dovednosti zdoko-

Den studentstva
na kojetínském gymnáziu
Den 16. listopad 2017 měl být na
našem gymnáziu den jako každý
jiný, ovšem to by nebyli naši studenti, kdyby se nerozhodli si poslední den před státním svátkem
zpříjemnit a vzdělávat se netradičním způsobem.
Na toto datum jsme si letos připravili výuku v duchu hesla „Studenti
– studentům“. Šlo o to, aby každý
student, který má zajímavý koníček, který je příznivcem zajímavého
vědního oboru nebo je sportovně

8

nalují v době mimo vyučování také
v pěveckém oddělení ZUŠ Kojetín.
Přejeme oběma zpěvačkám hodně

krásných chvil strávených s hudbou
a třeba i v dalších soutěžích.
			
M.M.

nadaný a chce se o své nadšení podělit s ostatními spolužáky, absolvoval zábavný, ale přitom přínosný
program. Celý den probíhal formou
přednášek, na které se všichni studenti vyššího gymnázia podle svého zájmu přihlásili a následně byli
vzděláváni svými spolužáky či spolužačkami. Výběr přednáškových
témat a dalších aktivit byl opravdu pestrý: život v Československu
1918–1993, porovnání Varšavské
smlouvy a NATO, prezentace žonglérství, současný život na Ukrajině, jadžentový turnaj, zapojení do
přípravy projektu Světová škola,

kterého se letos opět účastníme,
a besedy s pány Řezáčem a Hrabalem o dějinných událostech 20.
století. Na své si přišli i žáci nižšího
gymnázia. Naši nejmladší byli vy-
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Gymnázium Kojetín
učováni několika studenty vyššího
gymnázia, kteří si vyzkoušeli, jaké
radosti a strasti přináší učitelské
povolání v předmětech jako např.
chemie, biologie, matematika, zeměpis, občanská výchova, hudební
výchova, čímž umožnili Den studentstva prožít všem. Jak organizace, tak zapálenost studentů dopadly na výbornou. Byly vidět i úkazy,
kdy posluchači nemohli odtrhnout
svoji pozornost od přednášky,
a místo aby spěchali se zvoněním
na oběd, vyčkali konce a odvděčili
se mohutným potleskem. Už nyní
se můžeme těšit na příští rok a další
podobný den. Akce opět potvrdila,

že studenti Gymnázia Kojetín jsou
akční, důmyslní a dotáhnou každý
projekt do zdárného konce.
Můžeme s klidným svědomím říci,
že se akce skutečně povedla. Studenti realizovali v duchu hesla „Studenti-studentům“ zajímavý program
a dokázali vzdát čest dnu, který byl
pro naši vlast velmi významný.
Jakub Okruhlica
předseda Žákovského parlamentu
Gymnázia Kojetín

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
Máme novou
mistryni republiky
ve stolním tenisu
Chlapci a dívky z Odborného učiliště Základní školy Křenovice, pracoviště Základní škola Kojetín, kteří
navštěvují kroužek stolního tenisu,
zúročili v letošním roce své několikaleté úsilí a dosáhli až na vrchol
– k zisku titulu Mistr České republiky ve stolním tenise žáků speciálních škol. K tomu se ale museli nejdříve probojovat vítězstvím
v okresním kole, dále na postupovém Mistrovství Moravy a Slezska
ve Šternberku, a tím si zajistit účast
na Mistrovství ČR, které se konalo již tradičně v Hradci Králové ve
dnech 9. – 10. listopadu 2017.
V jednotlivých soutěžích hrálo celkem sedm hráčů naší školy. Byli

to Marian Csocso, Justin Čuri,
Viktor Čuri, Oliver Mižikar, Dominika Csocsová, Monika Csocsová
a Agnesa Čuriová. Na Mistrovství ČR nás reprezentovali Marian
Csocso a Justin Čuri za chlapce
a Dominika Csocsová s Agnesou
Čuriovou v kategorii dívek. Chlapci po dobrých výkonech obsadili
5. místo (Marian Csocso) a 9. místo
(Justin Čuri). Největší radost nám
udělaly dívky, když se obě
probojovaly až do finále.
V něm byla úspěšnější Agnesa Čuriová, která získala titul
Mistryně republiky ve stolním
tenisu dívek speciálních škol.
Dominika Csocsová byla druhá. Je to velký úspěch našich sportovců. Jsme rádi, že
i v tak skromných podmínkách jsme se vypracovali až
k titulu.

K dobré pohodě a uspoření fyzických sil závodníků přispěl i fakt,
že jsme na závody mohli poprvé
jezdit školním autobusem. Děkujeme tímto vedení školy za podporu.
Vyvrcholením celého sportovního
podzimu je pozvání ke starostovi,
kde se taktéž pochlubíme svými výsledky a dobrou reprezentací školy,
města, okresu i celého kraje.
Alena Dufková
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Základní umělecká škola Kojetín
ZUŠ Kojetín
v adventním čase
Adventní období roku 2017 vejde do
historie ZUŠ jako velmi specifické.
Z důvodu probíhající rekonstrukce
budovy základní umělecké školy
nemohou probíhat tradiční předvánoční vystoupení, besídky, koncerty
v takovém režimu, na jaký jsme byli
všichni dosud zvyklí. Proto spatřila světlo světa varianta vánočních
přehrávek nazvaných „Děti dětem“,
v hodinách Hudební nauky a PHV.
I přes náročnější podmínky přípravy se Dechový orchestr ve středu
13. prosince 2017 v 18 hodin představí v Kulturním domě v Křenovicích.
V letošním roce se z organizačních
důvodů neuskuteční Vánoční koncert učitelů a hostů. Veřejnost o něj
však nepřijde. Jeho program bude
z velké části využit pro plánovaný
koncert ke slavnostnímu otevření
nově zrekonstruované budovy.
Předvánoční vyhrávání žáků se
bude konat 20. prosince 2017
v 17 hodin v kojetínské Sokolovně.

Jako každý rok bude tento koncert
pestrou směsí hudebních dárečků
jednotlivců, komorních seskupení
a Dechového orchestru, provázené
vánočně laděným slovem našich
dětských moderátorů.
Tímto koncertem uzavřeme kalendářní rok 2017, který nám přinesl
mnoho dobrého, řadu úspěchů, nových zkušeností a také řadu složitých situací, které se nám doposud
daří překonávat.
V každém článku děkujeme všem,
kteří nám pomáhají a vychází nám
vstříc. A tak znovu děkujeme za
vstřícnost, velkorysost, pochopení
a toleranci, velmi si toho vážíme.
Přejeme klidný a pohodový adventní čas.
Vaše ZUŠka

Akce v prosinci 2017
4. 12. 2017
Vánoční přehrávka
5. 12. 2017
Vánoční přehrávka
7. 12. 2017
Vánoční přehrávka
11. 12. 2017
Vánoční přehrávka
12. 12. 2017
Vánoční přehrávka
13. 12. 2017
Vánoční koncert
Dechového orchestru
(KD Křenovice 17.30 hodin)
14. 12. 2017
Vánoční přehrávka
18. 12. 2017
Vánoční přehrávka
19. 12. 2017
Vánoční přehrávka
20. 12. 2017
Předvánoční vyhrávání
žáků ZUŠ kojetín
(Sokolovna Kojetín 17.00 hodin)
24. 12. 2017
Štědrodenní
zámecké koledování
(nádvoří tovačovského zámku
13.30 hodin)
24. 12. 2017 cca 23.15 hodin
dechový kvintet
(po mši zahraje z balkonu VIC
na Masarykově náměstí v Kojetíně)

Střední průmyslová škola Hranice
Žáci SPŠ Hranice
opět absolvovali praxi
v zahraničí v rámci
projektu Erasmus+
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Během května a června 33 žáků
naší školy vykonalo svou odbornou
praxi v zahraničí. Do konce září
vyjelo celkem 51 žáků. Jedná se
o projekt Erasmus+ mobilita osob
v odborném vzdělávání a přípravě,
který je financován prostředky z EU
pod záštitou národní agentury Dům
zahraniční spolupráce. Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA102-023194
s názvem Napříč Evropou. Žáci byli

v Portugalsku, Anglii, na Slovensku,
na Maltě, v Irsku. Projekt je určen
pro žáky všech oborů.
Z našeho města se této akce účastnil Jan Jančík, který absolvoval pra-

xi v portugalském Loule.
Kromě samotné praxe si všichni
procvičili angličtinu a navštívili významné kulturní památky, pláže
a poznali mentalitu lidí dané země,
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Střední průmyslová škola Hranice
která je odlišná od té české. Kromě Košic jsou naši žáci umístěni
v destinacích, kde je blízko moře či
oceán.
Honza absolvoval praxi v Loule na
místní hasičské stanici, kde prová-

děl fyzický výcvik, zásady první pomoci a údržbu hasicího zařízení.
Všichni žáci přijeli obohaceni
o nové zkušenosti s poznáváním
jiné kultury, práci v zahraničních
firmách, ochutnali produkty místní

gastronomie, poznali nové kamarády a procvičili se nejen v angličtině,
ale naučili se dost portugalských
frází.
Pavlína Vavříková
učitelka a koordinátorka
Erasmus+ na SPŠ Hranice

DDM Kojetín informuje
Pohádkový podzim
V pátek 3. listopadu 2017 jsme se
prošli s Křemýlkem a Vochomůrkou
podvečerním Kojetínem. Na 130
dětí se svými rodiči svítili světýlky na
cestu. Na náměstí na děti čekaly pohádkové bytosti, u kterých účastníci
prokazovali svou zručnost, rychlost
a znalost pohádek. Po splnění úkolů děti mohly vstoupit do pařezové
chaloupky – na VIC, kde na všechny čekala zdravá i sladká odměna,

Den stromů
Svátek stromů jsme slavili letos
v sobotu 4. listopadu 2017 v Loděnici Kojetín. Podle projektu řadové
výsadby A. Acostové pilně pracovali mladší i starší účastníci tohoto
setkání a společně vložili do země
21 kusů dubu letního, devět kusů
dubu červeného, čtyři platany východní a tři tisovce dvouřadé. Po
těžké práci bylo pro všechny připraveno drobné občerstvení - jablkový
štrúdl, teplý čaj, špekáček. Děti si
mohly vytvořit podzimní dekoraci na okno z listů, a tak si odnést

výtvarná dílnička, taneční veselice
a mnoho dalších dobrot.
-mb-

domů nejen dobrý pocit z vykonané
práce, ale i něco hezkého na památku z oslavy dne stromů.
Akce proběhla ve spolupráci s Městem Kojetín a Kanoistikou Kojetín.
-po-

Tvořivá dílna
V sobotu na svatého Martina 11. listopadu 2017 jsme tiskli razítky zimní motivy na malý polštář z bavlny.
Děti si vyrobily praktickou věc pro
sebe nebo dárek pod stromeček
pro své blízké. Každý si vytvořil originální polštářek vhodný k příjemnému snění.
-po-
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DDM Kojetín informuje
Turnaj ve florbalu
Florbalový turnaj proběhl v neděli 12. listopadu 2017 ve Sportovní
hale v Kojetíně. Tentokrát se sešly
čtyři týmy mladší kategorie: dvě
družstva z TJ Sokol Tovačov, DDM
Hranice, DDM Kojetín a starší kategorii zastupovala dvě družstva:
DDM Hranice a DDM Kojetín. Velmi
napínavý byl souboj starších hráčů,

který rozhodly nájezdy ve prospěch
domácích. Dobrou atmosféru celého dopoledne zajistili samotní hráči
i návštěvníci turnaje. Děkujeme za
účast a sportu zdar!
Výsledková listina – mladší žáci
1. místo: TJ Sokol Tovačov (1)

2. místo: TJ Sokol Tovačov (A)
3. místo: DDM Kojetín
4. místo: DDM Hranice
Výsledková listina – starší žáci
1. místo: DDM Kojetín
2. místo: DDM Hranice

Připravujeme na
prosinec
15. 12. 2017
Ukončení zájmových
kroužků
pro letošní rok
Velká cena DDM
videoreport
ze společného
stavění sněhuláka
Šťastná osmička
vánoční ozdoba
na stromeček
Keramické výukové
programy
pro MŠ a ZŠ
Bližší informace o všech připravovaných akcích najdete
na internetových a facebookových stránkách DDM Kojetín.
Fotodokumentace ke všem akcím je k dispozici
na www.ddmkojetin.zonerama.com
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Listopad v knihovně
Expedice Altiplano
– Monika a Jirka Vackovi
Ve středu 8. listopadu 2017 se v sále
VIC konala cestovatelská beseda
s promítáním o tom, jak 5. září 2009
vyjeli Monika Chvojková a Jirka Vacek na kole z kolumbijské Bogoty na
téměř osmi a půlměsíční cestu přes
celý jihoamerický kontinent vstříc
svému životnímu dobrodružství.
Projeli devět zemí, navštívili mnoho nádherných míst, přejeli drsné
a neuvěřitelně krásné Altiplano, sjeli
legendární chilskou Carreteru Austral a pokračovali do Ohňové země
až na samý cíp celého kontinentu
do města Ushuaia. Jeli po frekventovaných silnicích i naprostými
pustinami na štěrku, kamení nebo
hlubokým pískem, neustále bojovali
s větrem, aby po 253 dnech ukončili svoji pouť v brazilském Riu už
jako manželé. Během cesty stihli
zajet na několik dní lodí na Galapágy, navštívit Velikonoční ostrov
i Antarktidu.
O přípravě, průběhu, trase, výbavě, ale i o svatbě, o které neměla
Monika dlouho ani tušení, napsali
svůj první cestopis „Přes Altiplano
na svatbu“ (možno vypůjčit v naší
knihovně), více také na: www.altiplano.cz

Dne 28. listopadu 2017 proběhl pro
žáky 7. tříd a studenty primy Gymnázia Kojetín tvůrčí workshop pod
vedením komiksového scénáristy
Daniela Vydry, provázené kresbami
ilustrátorky Markéty Vydrové.
Děti si vykoušely svoje schopnosti
komiksového tvůrce a tvořily „svého“ Batmana, Homera Simpsona
nebo Garfielda.

13. – 20. listopadu 2017, byly k vidění nápadité a rozmanité dekorace s vánoční tematikou.

Podzimní čtení
Žáci z 1. tříd základních škol se
společně začetli do knihy Lenky
Rožnovské: „Kocour Josef“.

Lekce informační výchovy
Tentokrát se jednalo o práce s on-line katalogem a praktická cvičení
pro žáky 6. a 8. tříd základních škol
a souběžných ročníků gymnázia.
Čtení s Medovníčkem
Nejmenší děti z mateřských škol
jsme potěšili literární besedou nad
knihami - „Podzim se skřítkem Medovníčkem“ a „S Medovníčkem do
pohádky“.

Bertíkovo „rošťačení“ a „Moje
narozeninová oslava“
Děti ze školních družin si také vyzkoušely sdílené čtení z knížky Alana MacDonalda „Rošťák Bertík“.
Zároveň byla vyhlášena výtvarná
a literární soutěž.
Hedvábné šátky Jitky Kláskové
Ve dnech 20. listopadu – 2. prosince 2017 byla v oddělení pro dospělé čtenáře instalována prodejní výstavka ručně malovaných výrobků
ze 100% hedvábí. Originální šátky,
šály či bižuterie z dílny Jitky Kláskové potěšily oči nejednoho čtenáře
a v adventním čase se staly i vítaným originálním dárkem.
-JiL-

Zimní snění
Výstavka výrobků uživatelů Domu
sv. Josefa v oddělení pro dospělé čtenáře probíhala ve dnech

Komiksový workshop
Workshopy - tvůrčí činnost, která
děti baví!

13

Kojetínský zpravodaj

12/17

Městská knihovna MěKS Kojetín
PŘIPRAVujeme v prosinci 2017
Den pro dětskou knihu
(2. 12. 2017)
Nakresli obrázek ze světa
Simpsonů... I nenapravitelný
rošťák Bart Simpson si najde čas
na čtení! A co teprve vy, děti?
SKIP pod záštitou komiksového
nakladatelství CREW vyhlašuje
soutěž „Nakresli obrázek ze světa
Simpsonů“. Nakresli obrázek,
odevzdej ho v knihovně a třeba
právě ty vyhraješ jedno z deseti
ročních předplatných časopisu
Bart Simpson!
Uzávěrka soutěže je 20. 12. 2017!
– pro všechny šikovné děti,
registrace v dětském oddělení

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

Lekce
informační výchovy
Naučná literatura
– orientace a vyhledávání
v encyklopediích a na internetu
– srovnání, praktická cvičení
– pro 5. třídy ZŠ

Upozornění
Upozorňujeme naše čtenáře a uživatele na uzavření knihovny
ve dnech od 22. prosince 2017 do 1. ledna 2018!
Těšíme se na vás opět 2. ledna 2018!
Více se dozvíte na webových stránkách MěKS Kojetín:
www.mekskojetin.cz/mestska-knihovna
facebooku a rajče.net – Městská knihovna MěKS Kojetín.

Městské kulturní středisko Kojetín
Divadlo žije!
Rebelové ze Stodoly
V pátek 3. listopadu 2017 se
v sále Sokolovny Kojetín představilo publiku divadlo Stodola Jiříkovice
s muzikálem Rebelové ze Stodoly,
který znají diváci z pláten kin a tele-

Pohodáři v Sokolovně
V úterý 7. listopadu 2017 zavítali
na Sokolovnu populární Pohodáři.
Pro žáky 2. stupně základních škol
a studenty gymnázia si připravili přednášku Polsko – země kříže,
podzemí, divočiny a srdce. V dvouhodinovém bloku žáky seznámili
s katolickou podstatou Polska,

S písničkou se mládne
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V Sokolovně v Kojetíně se mládlo
s písničkou už po osmé. V sobotu
11. listopadu 2017 všechny přítomné pěvecké sbory a návštěvníky
přivítala v 16 hodin ředitelka MěKS
Kojetín Hana Svačinová. Po celou

vizních obrazovek. Hra o dospívání, zkoušce z dospělosti a lidských
osudech nadchla diváky svým originálním zpracováním, vtipem, choreografickou stránkou i výbornými
pěveckými výkony všech protagonistů. V jedné z hlavních rolí exceloval i kojetínský herecký talent
Honza Raclavský. Příběh zběhlých
vojáků, tří maturantek a poklidného
maloměsta, pamětníkům bezesporu nastínil krátké uvolněné období
před rokem 1968 a posléze tvrdou
odplatu za chvíle naděje v srpnu téhož roku. Silně emoční závěrečná
scéna působila mrazivě i na diváky,
kteří posrpnové události roku 1968
nezažili, a připomněla nám všem,
že svoboda a touha po ní patří

k základním potřebám lidského žití.
Rebelové ze stodoly se zařadili
k těm zdařilým a působivým inscenacím, které jsme měli možnost
na prknech Sokolovny zhlédnout,
o čemž svědčili závěrečný aplaus
diváků ve stoje.
-miza-

osobností papeže Jana Pavla II.
nebo Hitlerovými podzemními komplexy, které byly vybudovány v průběhu II. světové války. Pohodáři ve
své přednášce neopomněli ani tradiční zvyky dobrosrdečných Poláků
nebo divokou přírodu Bělověžského pralesa se zajímavým osudem
tamějších zubrů.
-mizadobu přehlídky panovala příjemná
přátelská atmosféra, o kterou se
postarali především zaměstnanci
MěKS Kojetín a domácí pěvecký
sbor Cantas. Na začátku programu vystoupil ženský pěvecký sbor
Vlastimila Prostějov, po nich mužský pěvecký sbor Orlice Prostějov,

vzápětí mohli diváci vyslechnout
trochu folkloru v podání národopisného souboru Týnečáků z Velkého
Týnce, na který plynule navázal
smíšený pěvecký sbor Rosénka
z Rožnova. V závěrečné části přehlídky nám zanotoval pěvecký sbor
Vokál Přerov a samozřejmě domácí
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Městské kulturní středisko Kojetín
ženský pěvecký sbor Cantas, jehož
zdatná sbormistryně Zuzana Zifčáková vyzvala poté všechna pěvecká tělesa ke zpěvu společné písně,
kterou byl známý gospel Pochod
svatých. Věříme, že jak účinkující,
tak příznivci sborového zpěvu plně
prožili krásné sobotní odpoledne
plné písniček a věříme, že se k nám
do Kojetína budou stále vracet.
-miza- foto: J. Večeřová

Rozsvícení
vánočního stromu
V pátek 24. listopadu 2017 se už
před polednem zaplnilo Masarykovo
náměstí stánkovými prodejci, kteří
nabídli veřejnosti jak výborný punč,
tak i pochutiny, řemeslné výrobky
a ostatní zboží různého charakteru. Hlavní program ovšem začal od
16 hodin, kdy se na pódiu objevila
známá kojetínská celebrita Dale
Williams. Souběžně v galerii VIC
probíhalo otevření výstavy betlémů.
Příchozí přivítala děvčata z pěvec-

kého sboru Cantas koledami a vánočními písněmi. Po úvodní řeči kurátora výstavy – Milana Zahradníka,
pak mohli obdivovat návštěvníci betlémy různorodých stylů. Mezi letošní valnou část expozice patří betlémy vyrobené žáky ZŠ náměstí Míru
a Gymnázia Kojetín, podnícené
aktivitou pracovníků DDM Kojetín.
V prostorách budovy si mohli také
zájemci zakoupit vánoční hvězdu
na podporu hemato-onkologicky
nemocných dětí, kterou každoročně pořádá obecně prospěšná
společnost Šance při hemato-onkologickém oddělení dětské kliniky
Fakultní nemocnice Olomouc. Další atrakcí v prostorách galerie byly
dílničky DDM Kojetín, ve kterých
se mohli nejmenší i jejich doprovod
výtvarně vyřádit. To už byl ale program na náměstí v plném proudu.
Divákům se v několika vstupech
představili žáci Základní umělecké
školy Kojetín. Poté následovala pohádka Obušku z pytle ven v podání

pracovníků a příznivců MěKS Kojetín a dětské skupiny Mimoni, při
které se přítomné děti přesvědčily,
že krást se nevyplácí a někdy je
potřeba i obušek. Následoval zlatý
hřeb večera, při kterém uvítal přítomné starosta Kojetína Jiří Šírek
spolu s místostarostou Miloslavem
Oulehlou. Ti odpočítali spolu s dětmi poslední vteřiny před rozsvícením vánočního stromu a ohňostrojem, jenž posléze rozzářil náměstí.
-miza- foto: J. Večeřová
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Odjezdy vlaků z Kojetína
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Centrum sociálních služeb Kojetín informuje
Beseda s knihovnicemi
V měsíci říjnu navštívily pracovnice
Městské knihovny MěKS Kojetín Jitka Lorencová a Alena Fíková naše
seniory v kulturní místnosti DPS
J. Peštuky s veselou besedou pod
názvem „Jsou ještě horší děti než
ty vaše“. Knihovnice nám přečetly
několik veselých příhod o rodičovství a dětech, od jejich narození až
po dospělost. Zavzpomínali jsme si
u humorných ukázek, které byly
čerpány převážně z knih napsaných muži, a právě jejich pohled
na dané situace byl velmi zábavný.
Na závěr nám zbyl čas na přečtení

Ježíškova vnoučata
Již před rokem vznikl projekt
Českého
rozhlasu
– Ježíškova vnoučata.
V
letošním roce
bylo osloveno i Centrum sociálních služeb
Kojetín, p. o. prostřednictvím hejtmana Olomouckého kraje a Čes-

Podzimní dráček
Přišel podzim, čas barevného listí
a s ním i období plískanic. My jsme
si na jedno podzimní odpoledne připravili jednoduché tvoření. Udělali
jsme si podzimního dráčka, který
bude zdobit okna. Šlo o jednoduché
tvoření z papíru, z měkkého fleecu,

krátké povídky ze života od jednoho z posluchačů. Spisovatel této
povídky velmi vtipně popsal „obyčejné“ setkání s jednou maminkou
a dvěma jejími dětmi. Jsme rádi, že
nás potěšil svou zálibou – psaním

a jeho dílo mělo možnost touto
cestou se dostat do podvědomí
vrstevníků. Děkujeme pracovnicím
Městské knihovny MěKS Kojetín za
příjemně strávený čas a těšíme se
na další setkání.
Ž. H.

kého rozhlasu, aby se zapojilo
do zmíněného projektu. Neváhali
jsme a rádi se zúčastnili. Ježíškova vnoučata mají za cíl propojit lidi
v domovech a dalších státních i nestátních zařízeních pro seniory, či
v domácí péči, s dárci, kteří se rozhodnou jim na vlastní náklady splnit
přání nebo poskytnout věcný dar.
Není podmínkou, že by nominovaní
senioři museli žít v nějakém zařízení, či nesměli mít rodinu. Osamělost
se netýká jen seniorů, kteří nikoho
nemají, ale i těch, které rodina téměř nebo vůbec nenavštěvuje. My
jsme oslovili několik seniorů/klientů,

o kterých si myslíme, že by je tento
projekt potěšil, a budeme doufat, že
jejich skromná přání se díky dobrým lidem vyplní a hlavně je potěší.
Stát se Ježíškovým vnoučetem je
snadné. Přání lze vybrat z nabídky
podle kraje a podle typu dárku. Pak
už stačí přání rezervovat, poslat
a těšit se na Vánoce. Radost, kterou v ten den někomu pod vánočním stromkem uděláte, totiž budete
prožívat i vy sami.
Více informací získáte na www.jeziskovavnoucata.cz.

a aby šel dráček připevnit na záclonu, nemohli jsme zapomenout přilepit zezadu zavírací špendlík. Dílo
šlo pěkně od ruky a za odpoledne
se podařilo někomu vyrobit dva či
dokonce tři „kousky“. Senioři měli
ze svého povedeného díla takovou
radost, že se rozhodli roztomilým
dráčkem obdarovat svá vnoučátka,

aby zdobil okna jejich pokojíčků.
Naše klientky si procvičily jemnou
motoriku, strávily odpoledne se
svými vrstevníky a přáteli.
Ž. H.

Ž. H.
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Charita Kojetín
Využití peněz
z Tříkrálové sbírky 2017
Vážení podporovatelé charitního
díla, milí dárci, velice si ceníme vaší
podpory pro Tříkrálovou sbírku. Děkujeme, že jste při minulém ročníku, který se konal 7. ledna 2017,
vřele přijali naše koledníky a štědře
je obdarovali.
V našem regionu se vybrala částka 100.165 Kč, díky které můžeme
lépe pomáhat lidem v nouzi.
Z výtěžku sbírky se pro potřeby
naší Charity vrátila zpět částka
60.939,31 Kč, kterou jsme využili
následovně:
- odkoupení auta, které slouží především pro svoz našich uživatelů
na Domě sv. Josefa,

- přímou pomoc potřebným, kteří
se na nás v průběhu roku obrátili
v nouzových situacích.
Vaše důvěra je pro nás závazkem
a současně povzbuzením pro další
práci.
Charita Kojetín poskytuje své služby občanům Kojetína i okolních
obcí. Naše projekty slouží všem
věkovým kategoriím obyvatelstva
a zahrnují péči o ně. Od ledna 2018
otevíráme nově terénní odlehčovací službu, která bude spočívat
v pomoci všem těm, kteří se doma
starají o své blízké.
Touto cestou vyslovujeme své poděkování nejen jménem Charity
Kojetín, ale především jménem
těch, kterým jste svými penězi pomohli. Děkujeme za to, že na naše

prosby reagujete a v této vánoční
době přispíváte na pomoc všem,
kteří to potřebují.
Prosíme opět o vaši štědrost.
Tříkrálová sbírka 2018 proběhne
v Kojetíně a okolních obcích v sobotu 6. ledna 2018.
Jménem Charity Kojetín a všech jejích zaměstnanců bych vám chtěla
popřát krásné a pokojné svátky vánoční, prožité v kruhu svých nejbližších, a úspěšný celý rok 2018.
Helena Gračková, ředitelka
Kontakt:
Charita Kojetín
Kroměřížská 198, Kojetín
telefon: 581 761 828
e-mail: info@kojetin.charita.cz
www.kojetin.charita.cz

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

Tříkrálová sbírka 2018
V Kojetíně a okolních obcích vyjdou tříkrálové skupinky do ulic
a zazvoní u vašich dveří
v sobotu 6. ledna 2018
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.

Terénní odlehčovací
služba
Od 1. ledna 2018 se rozjíždí na
Charitě Kojetín nové terénní sociální zařízení – odlehčovací služba.
Bude poskytovat pomoc občanům
ve městech Kojetín a Němčice nad
Hanou a v patnácti obcích Mikroregionu Střední Haná a Mikroregionu
Němčicko. Mnoha lidem asi název
mnoho neřekne, proto bychom
chtěli takto odpovědět na některé
základní otázky týkající se možnosti využití této pomoci.
Poslání
- Terénní odlehčovací služby se poskytují v domácím prostředí uživatele.
- Posláním služby je umožnit uživatelům zachovat si v maximální možné míře dosavadní způsob života
ve svém domácím prostředí v kruhu
rodiny a přátel bez nutnosti odchodu do pobytové sociální služby (domov pro seniory apod.), případně
tento odchod oddálit.
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- Současně je snahou poskytnout
podporu a pomoc pečujícím osobám, zastoupit je v péči o jejich
blízké a poskytnout jim tak čas na
odpočinek, zajištění osobních záležitostí a intenzivnější prožívání
vlastního osobního života.
Služby budou poskytované lidem, kteří jsou částečně či plně
odkázáni na pomoc druhých:
- Senioři, kteří z důvodu nemoci
nebo vysokého věku nejsou zcela
soběstační.
- Osoby s tělesným postižením nad
19 let (zhoršení chůze a hybnosti
rukou po úrazech, CMP aj.).
- Osoby s chronickým onemocněním nad 19 let (RS, onkologické nemoci, CMP, Alzheimerova
choroba, Parkinsonova choroba,
zrakové či sluchové onemocnění,
cukrovka aj.).
Poskytované služby
- Pomoc při běžných úkonech péče
o svou vlastní osobu (oblékání,
obouvání, přesuny, prostorová orientace aj.).

- Pomoc při osobní hygieně (včetně péče o ústní dutinu, vlasy, nehty,
pokožku, při inkontinenci apod.).
- Zajištění a poskytnutí stravy (včetně
pomoci při přijímání potravy, dohled
nad pitným a osobním režimem).
- Zprostředkování kontaktu se společností a vrstevníky, pomoc při
využívání kulturních, sociálních
a sportovních akcí aj.
- Pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (instituce,
úřady, zdravotní služby, obchodní
síť, pošta aj.).
- Zajištění výchovných, vzdělávacích, aktivizačních a sociálně
terapeutických činností (nácvik
dovedností a sebeobslužných úkonů, podpora při zajištění chodu domácnosti, nácvik obsluhy domácích
spotřebičů a elektroniky aj.).
Úhrady za služby
Tato služba je hrazená uživatelem
– za pomoc a péči pracovnic zaplatí uživatel podle jejich skutečně
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spotřebovaného času. Na pokrytí
těchto nákladů poskytuje stát potřebným nesoběstačným lidem tzv.
příspěvek na péči. S podáním
žádosti o tento příspěvek mohou
pomoci pracovnice Odlehčovacích
služeb.

Provozní doba
Časový rozsah služeb se odvíjí od
potřeb uživatelů a kapacitních možností Odlehčovacích služeb. Deklarovaná provozní doba je v pracovní
dny od 7 do 19 hodin.

Kontakty
Podrobnější informace můžete
získat na adrese Odlehčovacích
služeb Komenského nám. 49, 752
01 Kojetín. Emailová adresa: cds@
kojetin.charita.cz, telefonní kontakt:
581 762 160
ChK

DŮM SVATÉHO JOSEFA

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

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

PROGRAM NA MĚSÍC PROSINEC 2017

PRO VŠECHNY SENIORY A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Pátek 8. 12. 2017 od 10 hodin
Pátek 15. 12. 2017 od 10 hodin
VÁNOČNÍ PEČENÍ
ANEB KDYŽ ZAVONÍ VANILKA
Pečeme vánoční cukroví
podle receptů našich babiček.
Dům sv. Josefa provoní vanilka,
skořice a čokoláda.
Pondělí – pátek
4. – 15. 12. 2017
od 8 do 14.30 hodin
VÁNOČNÍ VÝPRODEJ VÝROBKŮ
Doprodej výrobků z jarmarku
při rozsvícení vánočního stromu
na náměstí v Kojetíně.

Středa 20. 12. 2017 od 10 hodin
VÁNOČNÍ POSEZENÍ
Zveme všechny naše uživatele
na posezení u stromečku
s harmonikou v Domě sv. Josefa.
Ochutnáte cukroví dle receptů
nejen našich babiček.
Můžete se těšit i na vystoupení
dětí z MŠ sv. Josefa, které nám
přiblíží vánoční atmosféru
koledami a říkankami.
Možná přijde i Ježíšek s nadílkou.
Čtvrtek 21. 12. 2017 od 9 hodin
MŠE SVATÁ
za Charitu Kojetín, její pracovníky,
uživatele i dobrodince.
Tento den zařízení otevřeno
pouze do 12 hodin

Ve dnech
22. 12. 2017 – 2. 1. 2018 bude
zařízení uzavřeno!
Děkujeme všem uživatelům,
rodinným příslušníkům,
návštěvníkům, sponzorům
i dalším příznivcům Charity Kojetín
a Domu sv. Josefa
za celoroční podporu!
Budeme se na vás těšit
od 3. 1. 2018!
Město Kojetín
finančně přispívá
na činnost Domu sv. Josefa.

Vánoce v Kojetíně v chrámu Nanebevzetí Panny Marie
NEDĚLE 24. PROSINCE 2017 – ŠTĚDRÝ DEN

ÚTERÝ 26. PROSINCE 2017

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

od 9.00 hodin
mše svatá
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

od 15.00 hodin
Vánoční besídka dětí – Vánoční příběh
od 22.00 hodin
„Půlnoční“ mše svatá
při které bude účinkovat chrámový sbor
PONDĚLÍ 25. PROSINCE 2017
od 9.00 hodin
mše svatá – Slavnost Narození Páně
(účinkuje chrámový sbor)
Kostel bude otevřen pro veřejnost
od 14.00 do 16.30 hodin

Kostel bude otevřen pro veřejnost
od 14.00 do 16.00 hodin
PONDĚLÍ 1. LEDNA 2018
od 9.00 hodin
mše svatá
Slavnost Matky Boží Panny Marie

V ostatních dnech vánočního týdne
se konají bohoslužby
v době uvedené na vývěskách
u bočních vchodů do kostela
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Církev Československá husitská
NÁBOŽENSKÁ OBEC KOJETÍN A TOVAČOV
Program svátečních setkání v prosinci 2017 (v čase adventu, Vánoc a Nového roku)
„Ano, bratři, byli jste povoláni ke svobodě. Tu svobodu ovšem nemějte za záminku pro svou tělesnost,
ale raději si navzájem v lásce pomáhejte. Celý Zákon je totiž obsažen v jediné větě:
„Miluj svého bližního jako sám sebe.“ Galatským 5,13-14
3. 12. 2017 Neděle – 1. adventní
bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

26. 12. 2017 Úterý – sv. Štěpána
sváteční bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

6. 12. 2017 Středa
adventní modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

31. 12. 2017 Neděle
sváteční bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
(„Rok starý v moře věků se noří již“)

7. a 14. 12. 2017 Čtvrtek
adventní biblická hodina
od 16.00 hodin na faře

3. 1. 2018 Středa
novoroční modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

10. 12. 2017 Neděle – 2. adventní – sv. Mikuláše
bohoslužby
od 8.15 hodin v Polkovicích (obřadní síň OÚ)
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
17. 12. 2017 Neděle – 3. adventní
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
24. 12. 2017 Neděle – Štědrý den
půlnoční bohoslužby
od 22.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
(„Nám, nám, narodil se…“)
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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 (zpravidla
1. středa v měsíci). Středa: Modlitby a zpěvy z Taizé v Husově sboru
(zpravidla 1. středa v měsíci). Čtvrtek: Biblická hodina s besedou na
faře v kanceláři (zpravidla poslední
čtvrtek v měsíci - promítání). Neděle: Bohoslužby ve sboru (zpravidla
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

4. 1. 2018 Čtvrtek
novoroční biblická hodina
od 16.00 hodin na faře
7. 1. 2018 Neděle – Nový rok; Jméno Ježíš
slavnostní bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
Anděl jim řekl: „Nebojte se!
Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi.
Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel
– váš Mesiáš a Pán. Lukáš 2,10-11

Podrobnější informace a aktuální
data setkání i mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách:
http://ccshkojetin.cz/ a v aktuálním
čísle Kojetínského zpravodaje. Fotogalerie: https://www.zonerama.
com/captainjtc
Informace o stavu oprav kulturních památek – Husova sboru
a fary (bývalé synagogy a rabínského domu):
- 1. a 2. etapa rekonstrukce elektroinstalace Husova sboru (vstupní
prostory, kolumbárium
a modlitebna včetně
klubovny pro děti a mládež), byly dokončeny
v letech 2013–2014.
- Také byla provedena
částečná rekonstrukce farního bytu včetně
výměny oken a oprava střechy fary. Na
farním dvorečku jsme
zřídili malé sezónní
posezení pro členy

a návštěvy, rok 2014.
- V letošním roce byla dokončena
druhou etapou oprava fasády fary.
Fara je tedy (téměř) kompletně opravena. V letech 2015–2017: střecha,
fasáda: štíty; průčelí. V příštích letech nás čeká výmalba vstupních
prostor, schodiště, dolní koupeny
a farní kanceláře.
- V následujících letech nás nezbytně čeká 3. etapa rekonstrukce
elektroinstalace ve sboru (hlavní
sál) včetně vyspravení kopule, která bude mimořádně finančně nároč-
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ná a také revize s přetřením fasády
sboru (dle požadavků památkářů
také restaurování židovského rituálního umyvadla Kijor a kamenného portálu - původního vchodu do
synagogy ze 17. století).
Poděkování: Děkujeme starostovi
města Kojetín Jiřímu Šírkovi, radě
a zastupitelstvu Města Kojetína.
Také děkujeme radnici a městskému úřadu v Kojetíně za spolupráci
a pomoc při obnově památek na
Husovce. Poděkování patří také
odboru památkové péče Magistrá-

tu města Přerova. Děkujeme firmě
Technis za vzornou správu okolí
fary a sboru. Děkujeme městské
policii Kojetín za nasazení a snahu
o udržení veřejného pořádku ve složitých lokalitách. Poděkování patří
všem partnerům a spolupracovníkům. Také Městskému kulturnímu
středisku v Kojetíně včetně městské knihovny a TJ Sokol Kojetín.
Branou adventu vstupujeme do nového církevního – liturgického roku
a do vánočního času. Adventní
doba je čas naděje, čas očekávání.

Pojďme tedy, s touto nadějí a vírou,
vyhlížet ono neuhasitelné světlo,
které září v temnotách. Pojďme
vyhlížet Boží království. Vždyť náš
Pán Ježíš Kristus nás ujišťuje, že:
„Je již blízko!“ (Lukáš 21,31). To je
slavné poselství křesťanského adventu. Radujeme se!
Ať se o Vánocích upevní naše víra,
naděje a láska v jistotu Božího vedení, a ta ať nás provází po celý
nový rok LP 2018.
S láskou přejí farní úřad a rada
starších CČSH v Kojetíně

Junák - český skaut, středisko Kojetín z. s.
Svíčky a lucerny
s sebou!
Skautky a skauti i letos rozvezou
Betlémské světlo po celém Česku.
Samozřejmě i do Kojetína.
Betlémské světlo – symbol míru
a přátelství – skauti a skautky do
Česka přivezou tento rok už 16.
prosince z Vídně, aby ho následující neděli 17. prosince vlaky rozvezli do všech koutů republiky. Na
mnoha místních akcích si jej budou
moci lidé připálit a odnést do svých
domovů. Plamínek putuje z Betléma do Vídně, kde ho rakouští skauti předají skautským delegacím
z celé Evropy, zástupcům církví,
hlavního města Prahy, Českého
rozhlasu a dalším významným
osobnostem.
Betlémské světlo do Česka skauti
přiváží již po dvacáté osmé. Myšlenka vznikla v Rakousku, odkud
se rozšířila do desítek zemí světa.
Úplně poprvé plamínek přicestoval
v roce 1986 letadlem do Lince, kde
se jeho rozdávání stalo součástí

vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým
dětem. Do tehdejšího Československa se Betlémské světlo dostalo až po pádu komunistické vlády
a v rukou exilových skautů putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv.
Václava v Praze.
V Kojetíně si můžete Betlémské
světlo vyzvednout na Masarykově
náměstí – před radnicí od kojetinských skautů a skautek v sobotu
23. prosince 2017 od 9 do 11 a od
14 do 16 hodin.
Partnery Betlémského světla jsou
České dráhy a Český rozhlas.
Informace o Betlémském světle najdete na www.betlemskesvetlo.cz.
Více o skautingu na www.skaut.cz.
Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti
a mládež v Česku. Za posledních
deset let se počet skautek a skautů
v zemi zvýšil ze 40 tisíc na 55 tisíc.
Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů.
AV
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Junák - český skaut, středisko Kojetín z. s.

Sobota 23. prosince 2017
9 - 11 a 14 - 16 hodin

Masarykovo náměstí
před radnicí

Inzerce
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Ze sportu – FK Slavoj Kojetín-Kovalovice
Fotbalisté hlásí:
Na podzim dohráno...
Větrná neděle 29. října 2017 způsobila, že v silném větru se nedalo
hrát a zápasy mužů byly přeloženy na sobotu 12. listopadu 2017
a zápasy mládežnických kategorií
na duben 2018. V neděli 5. listopadu 2017 se hrála předehrávka prvního jarního kola.
Muži A – 1.A třída skupina B
Úspěšně zakončili podzim dvěma
výhrami na hřištích tabulkově lepších soupeřů. Třetí Kostelec porazili 3:1, a Čechovice v zápase sousedních týmů v tabulce předstihli
výhrou 1:0.
Po podzimní části čtrnácti zápasů
jsou na 6. místě (osm výher, šest
proher, skóre 32:18, 23 bodů).
Doma 8. místo (čtyři výhry, tři prohry, skóre 23:14, 13 bodů, PV 0
bodů, PP –1 bod).
Venku 4. místo (čtyři výhry, tři prohry, skóre 9:14, 10 bodů, PV +2
body, PP 0 bodů).
Poznámka: Pokud zápas skončí remízou, rozhodují penalty. Vítěz rozstřelu PV získává +1 bod za zápas
celkem dva body, poražený PP za
zápas celkem 1 bod.
Pořadí po podzimu, body, a jak se
soupeři hrál Slavoj Kojetín:
1. Opatovice – 37 (doma prohra 3:4
přitom jsme vedli 3:2)
2. Bělotín – 34 (venku prohra 0:4
– poločas 0:0)
3. Kostelec n. H. – 27 (doma výhra
3:1, venku výhra 3:1)
4. Brodek u Př. – 25 (doma 2:2
– prohra na penalty 2:3)
5. Lipová – 25 (venku prohra 0:3
kontumačně)
6. Slavoj Kojetín – 23 bodů
7. Plumlov – 22 (doma prohra 2:3,
vedli jsme 2:0!)
8. Čechovice – 21 (venku výhra 1:0)
9. Beňov – 20 bodů (doma výhra 6:2)
10. Dub n. M. – 16 bodů (venku 1:1,
výhra na penalty 4:3)
11. Protivanov – 15 (venku prohra
2:3, v 70. minutě jsme vedli 2:0)
12. Určice – 12 (doma výhra 2:1)
13. Mostkovice – 12 (doma výhra
5:1)
14. Němčice n. H. – 5 (venku 2:2,
výhra na penalty 4:3)
Střelci za Áčko: 13 - Libor Žůrek, 7
- Jakub Krčmař, 3 - Zdeněk Zezula,

Richard Klimeš, 2 - Martin Kováčik,
1 - Tomáš Jura, Jan Křížek, Radovan
Knapík, Dominik Bejdák, Martin Salajka, Martin Dočkal.
První zápas na jaře – 1. dubna
2018 Určice – Kojetín
Úspěšný byl začátek a závěr podzimu. Mezitím však přišla série
proher a zbytečná bodová ztráta
v zápasech, kdy jsme vedli a přesto
nás soupeř v koncovkách přehrál.
Na druhé straně se střelecky prosadil Libor Žůrek, ale v útoku potřebuje podobného spoluhráče typu
Jakuba Krčmaře. V závěru pomohl
týmu herní zkušeností i schopností dávat góly Martin Kováčik, který
hraje i za Kovalovice. Tým pod vedením trenéra Michala Šturzy působí fotbalově dobrým dojmem, ale
jaro bude náročné.
Muži B Kovalovice
– 1.B třída skupina A
Také hráli poslední dva zápasy
venku, ale jejich úspěšnost byla
padesátiprocentní. Nejprve domácí
Radslavice deklasovali 5:0. Přeložený zápas „na horké půdě“ v Pivíně skončil prohrou 0:2, a bohužel i dvěma červenými kartami po
zbytečných faulech, což znamená
oslabení na jaře na čtyři a tři soutěžní zápasy.
Po podzimní části čtrnácti kol jsou
na 6. místě (sedm výher, sedm proher, skóre 39:37, 22 bodů)
Doma 12. místo (tři výhry, čtyři prohry, skóre 16:20, 9 bodů, PV +1,
PP –1).
Venku 4. místo (čtyři výhry, tři prohry, skóre 23:17, 13 bodů, PV 0,
PP –1).
Pořadí v tabulce, body, a jak s nimi
hrály Kovalovice:
1. Ústí B – 35 (prohra doma 1:4)
2. Lipník n. B. – 32 (prohra doma
0:3)
3. Klenovice – 31
(prohra
venku
2:5)
4. Troubky – 30
(prohra doma 3:6)
5. Haná PV
– 23 (výhra venku 4:2)
6. Kovalovice – 22
7. Smržice – 19
(výhra venku 5:4)
8. Pivín – 18
(prohra venku 0:2)

9. Želatovice B – 17 (doma 3:3, na
penalty prohra 3:4)
10. Radslavice – 16 (doma 1:1, na
penalty výhra 6:5, venku výhra 5:0)
11. Tovačov – 14 (doma výhra 5:3)
12. H. Moštěnice – 14 (venku 2:2,
na penalty prohra 2:3)
13. Újezdec – 11 (doma výhra 3:0)
14. Vrchoslavice – 9 (venku výhra 5:2)
Střelci Kovalovic: 8 - Zdeněk Zezula, 7 - Ondřej Janováč, 6 - Jakub
Krčmař, 5 - Tomáš Kravar, Dušan
Židlík, 3 - Petr Ernst, 1 - Michal Bělaška, Tomáš Jarmer, Richard Klimeš, Josef Peřina, Martin Šafránek.
První zápas na jaře 1. dubna 2018
Troubky – Kovalovice
Kovalovice byly úspěšnější zhruba
od poloviny podzimu, kdy ve třech
zápasech nadělily soupeři pětku.
Jejich útok disponuje pěti úspěšnými střelci, a tak když se daří kombinace celého týmu, soupeř nemá
šanci. Začátek jara bude důležitý,
protože budou hrát venku se silnými týmy, které je doma porazily.
Dorost U 19
– krajská soutěž skupina B
V posledním zápase, který se letos
na stadionu Morava odehrál v sobotu 28. října 2017, poprvé zvítězil.
Svého soupeře z Otaslavic porazili
4:1. To je může motivovat i do jarních zápasů s těžkými soupeři.
Rok 2017 přinesl dva tituly přeborníků okresu, a to v kategorii mladších žáků a mladší přípravky. Také
v dalších mládežnických týmech od
benjamínků až po dorost se díky
obětavé práci trenérů a s aktivním
zapojením rodičů daří vést děti
a mládež k pohybu a týmové spolupráci.
Jaroslav Bělka
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Ze sportu – FK Slavoj Kojetín-Kovalovice

Mladší přípravka – Slavoj Kojetín – Horní Moštěnice. Tak jste dobře zahráli, byli jste dobří!

Starší přípravka – Slavoj Kojetín – Hranice

Dorost – Slavoj Kojetín – Želatovice B

 Starší dorost – FK Slavoj Kojetín-Kovalovice – krajská soutěž skupina B 2017/2018
Horní řada zleva: Ondřej Zaťko, Jakub Smolík, Vojtěch
Ošťádal, Milan Mareček, trenér Zdeněk Krčmař, Ondřej Krčmař, Jirka Nguyen (K), Jakub Orel, Jakub Bureš.
Klečící řada zleva: Martin Ligač, Tomáš Krčma, Adam
Toráč, Michal Schofer, Pavel Hajda.

 Starší žáci – FK Slavoj Kojetín-Kovalovice – Okresní
přebor 2017/2018
Horní řada zleva: Milan Šíma, Adam Svačina, Ondřej
Tichý, trenér Milan Mareček, trenér Matěj Řezáč, Matěj
Otáhal, Ondřej Jura, Jan Válek, David Bibr.
Pod nimi zleva: Ondřej Sedlák, Martin Ligač, Lukáš
Jura, maskot Bartík – Bartoloměj Otáhal.
Ležící: Adam Toráč.
Jaroslav Bělka
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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, 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...

Vzpomínky
Život se nezastaví, jde dál, jen vzpomínka zůstává v srdci nám.
Dne 30. prosince 2017 si připomeneme 5. smutné výročí úmrtí, kdy nás navždy opustila
naše drahá maminka, babička a prababička

paní Marie Voždová
S láskou vzpomínají děti Zdenka, Emilka, Josef a Marie s rodinami

Očím ses ztratil, ale v srdcích zůstaneš navždy.
V úterý 5. prosince 2017 vzpomeneme na 10. smutné výročí úmrtí

pana Vlasty Svozila z Kojetína
S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami

Dne 4. prosince 2017 by se dožil 90 let

pan Otakar Bosák
Stále vzpomínají manželka Marie, synové Petr, Pavel a Libor s rodinami,
vnoučata Petra, Libor a Martin s rodinami.
Nikdy nezapomeneme!
„Nemocní tě hledali a nalézali, léčení tě milovali a chválili,
zdraví si tě vážili a ctili tě…“
(Slova na pomníku kojetínského lékaře z 1. poloviny 19. století).
Tato slova poděkování lékaři můžeme také napsat na pomník jiného kojetínského lékaře

MUDr. Aloise Nehody
od jehož úmrtí 17. prosince 2017 uplyne čtyřicet let.
MUDr. Alois Nehoda se narodil před 110 lety, 19. prosince a téměř po celý svůj profesní život
působil jako praktický lékař v Kojetíně. Byl milý, k pacientům vlídný, citlivý a vstřícný,
vždy ochotný pomoci. Proto ho „léčení milovali a chválili“ a všichni si ho „vážili a ctili ho.“
Dne 28. prosince 2017 také vzpomeneme sté výročí narození jeho manželky

Štěpánky Nehodové
která ho podporovala v jeho obětavé a náročné činnosti.
redakce KZ, rodina Nehodova
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Vítání občánků
V sobotu 4. listopadu 2017 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Matyáš Židlík

Sebastián Záboj

Amélie Janoušková

Štěpán Huječek

Jan Málek

Aneta Chovancová
Blahopřejeme! Foto: J. Večeřová

Všem čtenářům
Kojetínského zpravodaje
přejeme radostné prožití
svátků vánočních
a úspěšné vykročení
do nového roku 2018.
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