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Ke čtvrtstoletí Divadelního Kojetína
Ač se to všem fandům kojetínské přehlídky amatérských
divadelních souborů bude zdát neuvěřitelné, je tomu tak.
Ano, naše přehlídka si právě letos připomene čtvrtstoletí
své existence.
Divadelní přehlídka v Kojetíně se stala významným kulturním počinem nejen našeho města, ale i širšího regionu Hané. Její věhlas je známý i daleko mimo oblast Olomouckého kraje a střední Moravy.
Byl to tehdy na počátku 90. let minulého století šťastný
nápad, jehož význam si jeho autoři snad ani neuvědomili. Nakonec, i oni občas zápasili s myšlenkou, zda ji
v určitém období stagnace a nezájmu držet dál. Je dobře, že zvítězila myšlenka zachovat divadelní přehlídku
i nadále a Kojetín má tak možnost každoročně přivítat na
prknech Sokolovny divadelní soubory z celé naší vlasti.
Mám to štěstí, že již téměř dvacet let se pohybuji kolem
organizátorů z našeho Městského kulturního střediska,
navštěvuji představení i kuloáry přehlídky, bavím se
s herci, návštěvníky i porotci. Panuje zde i přes značné
pracovní vypětí vždy dobrá atmosféra a zdravý ochotnický duch. Kvalita a úroveň tohoto divadelního klání
postupně narůstá, a to nejen díky hercům a souborům,
ale také náročné a na poměry našeho malého města neuvěřitelně profesionální, obětavé a nadšené práci všech
organizátorů. Ti nejsou jen z řad pracovníků MěKS, ale
patří mezi ně i bývalí či současní studenti kojetínského
gymnázia a jejich kamarádi.
A tak, až letos v polovině března usednete do sálu Sokolovny, vězte, že je za touto přehlídkou spousta práce,
nadšení a obětavosti nejen organizátorů, ale i všech herců a zástupců souborů. Rozdávat formou přímého kontaktu s publikem radost, zábavu i možnost zamyslet se,
je zvlášť dnes nesmírně důležité a zaslouží si to dlouhý
potlesk.
Přeji jej všem, kteří letos jubilejní Divadelní Kojetín navštíví, kteří ho zorganizovali a přivedli za čtvrtstoletí do
této krásné podoby.
Ať jaro, kterému přehlídka předchází, je i díky jeho
atmosféře šťastným a úspěšným obdobím vašich
životů!

Jiří Šírek, starosta města Kojetín
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na své 51. schůzi konané dne 15. února 2017
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila rozpočtové opatření říž, jako mandatářem a výpověď strukce a přístavba ZUŠ Kojetín“,
č. 2/2017, kterým se zapojují do Výhradní plné moci, udělené Man- jejímž předmětem je administrace
výběrového řízení na dodavatedatáři dne 11. 2. 2004,
rozpočtu:
- nové příjmy ve výši 215,10 tis. Kč - schválila návrh na vyřazení ma- le stavby. Smlouva je uzavírána
- nové výdaje ve výši 215,10 tis. Kč, jetku – basketbalového hřiště v ulici mezi Městem Kojetín a S-Invest CZ
- schválila zveřejnění zámě- Dudíkova, z důvodu nevyhovujících s. r. o., Brno, za nabídkovou cenu
ru pronájmu nebytových prostor bezpečnostních požadavků hřiště, 80.000 Kč bez DPH,
v objektu polikliniky na ulici 6. květ- dle návrhu Hlavní inventarizační - schválila uzavření Smlouvy o dílo
na vypracování projektové dokuna 1373, Kojetín, prostory č. 4 ve komise, ze dne 2. 2. 2017,
III. nadzemním podlaží, o výměře - schválila poskytnutí peněžitého mentace k investiční akci zateplení
cca 10,20 m2, za podmínek nájmu daru Sdružení občanů se zdravot- domu s pečovatelskou službou na
na dobu neurčitou, nájemné ve výši ním postižením přerovského regio- ul. J. Peštuky v Kojetíně. Smlouva je
528 Kč/m2/rok + zálohy na služby nu ALFA HANDICAP ve výši 5.000 uzavírána mezi objednatelem MěsKč na činnost uvedeného sdružení tem Kojetín a zhotovitelem BM Bauspojené s nájmem,
mas spol. s r. o., Kroměříž, za na- schválila zveřejnění záměru pro- v roce 2017,
nájmu části společných prostor - schválila poskytnutí peněžitých bídkovou cenu 65.000 Kč bez DPH,
v objektu polikliniky na ulici 6. květ- darů ve výši 6.000 Kč na částečnou - schválila uzavření Smlouvy o dílo
na, v I. nadzemním podlaží, o vý- úhradu nákladů za poplatky spoje- na vypracování studie k investičměře cca 4 m2, za podmínek nájmu nými s docházkou dětí do Střední ní akci “Rekonstrukce KD Kojetín
na dobu neurčitou, nájemné ve školy, základní školy a mateřské – Sokolovna Kojetín“ mezi objednatelem Městem Kojetín, Ing. Pavvýši 3.300 Kč/rok + DPH v platné školy JISTOTA, o. p. s., Prostějov,
základní výši, za účelem umístění - vzala na vědomí zprávu o vyřizo- lem Kramplou, Zlín, za nabídkovou
cenu 138.000 Kč bez DPH,
vání stížností a petic v roce 2016,
prodejního pultu s pečivem,
- schválila zveřejnění záměru - schválila plán činnosti Komise - vzala na vědomí petici za zachopronájmu nemovité věci pozemku pro komunitní plánování na rok vání dětského hřiště na sídlišti Separc. č. st. 1064, zastavěná plocha 2017, Komise pro otázky bydlení ver ze dne 23. 1. 2017,
a nádvoří, o výměře 216 m2, jehož na rok 2017, Komise životního pro- - vzala na vědomí petici obyvatel
součástí je budova č.p. 707 na ulici středí a zemědělství na rok 2017 ulice Stružní k zhoršení životního
prostředí v uvedené lokalitě ze dne
6. května, Kojetín, za podmínky ná- a Školské komise na rok 2017,
- vzala na vědomí informace o in- 6. 2. 2017,
jmu na dobu určitou jednoho roku,
- schválila výpověď Mandátní vestičních záměrech města pro rok - uložila starostovi města písemně
vyrozumět oba petiční výbory o přismlouvy ze dne 11. 2. 2004, uza- 2017,
vřené mezi Městem Kojetín a IBS - schválila uzavření Příkazní jatých opatřeních v daných záležiJiří Šírek
- Insurance Broker Service Kromě- smlouvy k investiční akci “Rekon- tostech.

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém 16. zasedání konaném dne 15. února 2017
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- schválilo přijetí úvěru ve výši Českou spořitelnou a. s., jako vě- dání Kontrolního výboru ZM ze dne
53.000.000 Kč se splatností do řitelem a Městem Kojetínem, jako 11. 1. 2017,
31. 12. 2027 a za podmínek dlužníkem,
- vzalo na vědomí zápis ze zaseuvedených v úvěrové smlouvě - vzalo na vědomí informace o in- dání Finančního výboru ZM ze dne
č. 0316952489/LCD,
vestičních záměrech města pro rok 9. 2. 2017.
- schválilo uzavření Smlouvy 2017,
o úvěru č. 0316952489/LCD, mezi - vzalo na vědomí zápis ze zaseJiří Šírek
Od 1. března 2017 se rozšiřuje otevírací doba
pokladny Městského úřadu.
Nově bude otevřeno
i ve čtvrtek od 8.30 do 11.30 hodin
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
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Pokladní hodiny:
8.30 - 11.30, 12.30 - 16.30 hodin
8.30 - 11.30 hodin
8.30 - 11.30, 12.30 - 16.30 hodin
8.30 - 11.30 hodin
pokladna uzavřena

Starosta města Kojetína
zve na

17. zasedání
Zastupitelstva Města Kojetína
které se uskuteční
v úterý 28. března 2017 od 16 hodin
v sále Vzdělávacího a informačního centra,
Masarykovo náměstí 8, Kojetín.
Jiří Šírek, starosta města
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Ve zkratce
K novým investičním
plánům města
Zastupitelstvo města schválilo na
svém zasedání dne 24. ledna 2017
rozpočtové opatření, kterým se zapojují do rozpočtu města příjmy
a výdaje ve výši cca 19,5 mil. korun
na následující akce, spojené s investicemi a opravami
Projektová dokumentace – vybudování Biocentra
1,100.000 Kč
Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební
povolení a realizaci stavby dle podmínek smlouvy o dílo, uzavřené na
základě výběrového řízení pro realizaci stavby Biocentrum Kojetín.
Studie a projekt na rekonstrukci
Sokolovny
1,500.000 Kč
Předpokládané náklady na zpracování studie a projektové dokumentace pro celkovou rekonstrukci
interiéru Sokolovny. V rámci tohoto
budou zpracovány vizuální návrhy
a technologické řešení plánované
rekonstrukce.
Projektová dokumentace – zateplení DPS J. Peštuky
200.000 Kč
Předpokládané náklady na zpracování projektové dokumentace pro
zateplení obvodového pláště domu
s pečovatelskou službou na ul. Jana
Peštuky pro stavební povolení a realizaci stavby.
Rekonstrukce koupaliště II. etapa
5,000.000 Kč
Předpokládané náklady na projektovou dokumentaci a realizaci stavebních prací v areálu koupaliště, mimo
jiné rekonstrukci interiéru a exteriéru budovy bufetu včetně přilehlých
zpevněných ploch a opravy části
oplocení areálu.
Rekonstrukce ZŠ náměstí Míru
– půdní vestavby – administrace
a projekt
1,245.000 Kč
Předpokládané náklady na projektovou dokumentaci k rekonstrukci
půdního prostoru v budově ZŠ náměstí Míru v rozsahu odpovídající-

mu podmínkám poskytovatele dotace a náklady na administraci projektu, tedy vyřízení poskytnutí dotace.
Osvětlení kurtů na sokolovně
a projekt
1,500.000 Kč
Předpokládané náklady na projektovou dokumentaci a realizaci stavby
osvětlení venkovních kurtů v areálu Sokolovny, tedy položení vedení
osvětlení a instalaci sloupů včetně
svítidel.
Rozšíření kamerového systému
města
250.000 Kč
Realizace rozšíření kamerového
systému Města Kojetína minimálně
o dva kamerové body, a to před nádražní budovou a na křižovatce ul.
Olomoucká a Přerovská.
Závlaha náměstí
700.000 Kč
Realizace zemního závlahového
systému veškerých travních ploch
na náměstí. Jako zdroj vody bude
využita stávající studna na náměstí.
Po ukončení prací budou pozemky
uvedeny do původního stavu včetně
opětovného zatravnění.
Rekonstrukce regulace plynu kotelny VIC
218.000 Kč
Doposud byla regulace výkonu
a provozu kotelny ovládána ručně,
bude provedena modernizace regulace s využitím čidel a elektroniky.
Po dokončení rozvodu optických kabelů bude řízení ovládáno dálkově.
Projekt ulice Sladovní (nový
asfalt, nové parkoviště, posun
chodníků)
101.000 Kč
V rámci projektové dokumentace
bude řešena nevyhovující dopravní
situace na ulici Sladovní (úsek od
ul. Tvorovská po ul. Družstevní),
a to posunutím stávajícího chodníku
na levé straně ulice (ve směru od
Tvorovské ul.) a vybudování podélných parkovacích stání, dále přebudováním stávajících podélných stání
(na protější straně) na stání šikmá
a dále vybudování parkoviště na pozemku mezi obchodem s potravinami a bývalou sladovnou (na pozemku města).

Tržní náměstí – cyklostezka mezi
OD Albert – ul. Mlýnská
450.000 Kč
Předpokládaná realizace v roce
2018 z důvodu možnosti čerpání
dotace na výstavbu. V roce 2017
bude k předmětné investiční akci
vypracována příslušná projektová
dokumentace.
Nám. Dr. E. Beneše - předlažba
místní komunikace (obě strany
a Tržní náměstí)
1,000.000 Kč
V rámci této investiční akce dojde
k rekonstrukci chodníků na obou
stranách náměstí Dr. E. Beneše
včetně položení trubního systému
pro vedení optického kabelu k budově domu s pečovatelskou službou. V rámci tohoto záměru bude
projekčně připravena rekonstrukce
místních komunikací a vybudování
parkovacích míst na Tržním náměstí
pro realizaci v roce 2018.
Náměstí Míru – předlažba místní
komunikace (obě strany)
1,700.000 Kč
V rámci této investiční akce dojde
k rekonstrukci chodníků na obou
stranách náměstí Míru včetně doplnění chybějících sloupů veřejného
osvětlení a provedení výsadby veřejné zeleně. Součástí stavby bude
také položení trubního systému pro
vedení optického kabelu k budově
Základní školy náměstí Míru.
Cyklostezka Bezměrov – Kojetín
– Uhřičice
1,600.000 Kč
V rámci investiční akce „cyklostezka
Kojetín-Uhřičice-Lobodice-Tovačov“
bude v letošním roce zadáno vypracování projektové dokumentace pro
stavební povolení a skutečné provedení stavby.
Informační orientační značení
města
250.000 Kč
Realizace výše uvedeného spočívá
v osazení města směrovými tabulemi s označením významných míst
a budov. Rozmístění značení je řešeno v příslušné projektové dokumentaci.
Z materiálu pro zastupitelstvo
města zpracovaného odborem
výstavby ŽP a dopravy
MěÚ Kojetín upravil Jiří Šírek
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Ve zkratce
K přijatému úvěru,
schválenému
zastupitelstvem města
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 15. února 2017 schválilo přijetí úvěru od České spořitelny
na financování některých akcí v letech 2017–2018.
Při posuzování výše možného
úvěru se vycházelo z ekonomické
analýzy města. Na základě posouzení ekonomiky banka vyhodnotila
výši úvěru, o kterou může město
zvýšit svou stávající zadluženost
(k 31. 12. 2016 mělo město nesplacený úvěr ve výši 17,56 mil. Kč).
Ze zpracované analýzy vyplývá, že
úvěr ve výši 53 mil. Kč se splatností
10 let zvládne město při současném vývoji bez problémů splácet
(splátky jistiny se navýší ze stávajících 2,563 mil Kč/rok na 7,863
mil Kč/rok a splátky úroků se zvýší
z 380 tis. na 550 tis/rok). Přitom
bude mít stále prostor na realizaci
oprav a investic ve výši minimálně
20 mil Kč/rok. Přesto v obou případech vychází dostatečný provozní
přebytek na krytí splátek nového úvěru, zajištění provozu města minimálně na současné úrovni
a současně realizaci dalších oprav
a investic v objemu cca. 20 mil./rok
(tyto prostředky budou prioritně re-

zervovány k financování již naplánovaných, avšak v rozpočtu ještě
nezahrnutých akcí, např. Biocentrum nebo půdní vestavby na ZŠ
náměstí Míru, a to ve výši výdajů
nekrytých dotací).
Přijetí úvěru ve výši 53 mil Kč
a financování smysluplných investic, které nepovedou k navyšování
provozních výdajů, naopak umožní
jejich úspory a přinesou zlepšení
stávajícího stavu majetku města,
zkvalitnění veřejných prostranství
a infrastruktury, lze v této době, kdy
je město v dobré finanční kondici
a kdy jsou maximálně výhodné
podmínky pro přijetí úvěrů za historicky minimální úrokové sazby, považovat za velmi výhodné.
Dle smlouvy s Českou spořitelnou,
a. s., bude úvěr poskytnutý za následujících podmínek:
- úvěrový rámec ve výši 53 mil. Kč,
- období čerpání – od 1. 6. 2017 do
31. 5. 2018,
- splácení – od 31. 1. 2018 do
31. 12. 2027, pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 441.667 Kč,
- úroková sazba p. a. – 0,54 %
p. a. z vyčerpané částky úvěru; fixace po celou dobu úvěru,
- bez závazkové odměny; bez poplatku za sjednání úvěru; bez zajištění; bez sankcí při nedočerpání.
Návrhem na přijetí investičního
úvěru se zabýval Finanční výbor

ZM a jeho stanovisko bylo jednomyslně kladné.
Akce, které budou finančně pokryty
z úvěru:
1) Projekt 1 – „Rekonstrukce ulice
Mlýnská“ – cena cca 7,2 mil. Kč, realizace 9-11/2017.
2) Projekt 2 – „Základní umělecká škola Kojetín – rekonstrukce
a přístavba“ – cena cca 17,9 mil.
Kč, realizace 5-12/2017.
3) Projekt 3 – „Rekonstrukce chodníků Kojetín“ – cena cca 4,2 mil. Kč,
realizace 5-7/2017.
4) Projekt 4 – „Rekonstrukce koupaliště II. etapa“ – cena cca 5 mil.
Kč, realizace 9/2017-5/2018.
5) Projekt 5 – „Revitalizace hřbitova“ – cena cca 4,8 mil. Kč, realizace
8-10/2017.
6) Projekt 6 – „Rekonstrukce kulturního domu Popůvky“ – cena
cca 5,8 mil. Kč, realizace 10/20175/2018.
7) Projekt 7 – „Vybudování osvětlení venkovních kurtů a hracích prvků – Sokolovna Kojetín“ – cena cca
2,5 mil. Kč, realizace 3-5/2017.
8) Projekt 8 – „Zateplení domu
s pečovatelskou službou ul.
J. Peštuky“ – cena cca 5,6 mil. Kč,
realizace 7-11/2017.
Z podkladů finančního
odboru MěÚ Kojetín zpracoval
Jiří Šírek

Informace pro občany
Informace o sběru
Ukliďme svět, ukliďme
biologicky rozložitelného Česko
odpadu v roce 2017
Za
dva
měsíce,
Vážení občané města Kojetína,
upozorňujeme vás, že sběr biologicky
rozložitelného
odpadu
(v hnědých nádobách), bude zahájen v souladu s platnou Obecně
závaznou vyhláškou číslo 1/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Kojetína, v pondělí dne 27. února 2017.
Dále bude svoz pokračovat až do
konce měsíce listopadu v každém
lichém týdnu.
odbor VŽPD, MěÚ Kojetín
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v sobotu 8. dubna
2017,
proběhnou
úspěšné
akce Ukliďme svět,
ukliďme Česko, zaměřené na dobrovolnické úklidy
černých skládek, ale i drobného
nepořádku z naší přírody, vesnic
a měst.
Naše město se do této kampaně
zapojí v roce 2017 již podruhé. Černé skládky můžete v průběhu celého měsíce března hlásit na odbor
výstavby, životního prostředí a dopravy, kancelář dv. č. 207, nebo na
email: radnice@radnice.kojetin.cz
odbor VŽPD, MěÚ Kojetín

Oznámení
Finanční úřad pro Olomoucký
kraj, Územní pracoviště
v Přerově, Wurmova 2831/4,
Přerov
oznamuje, že zajistí svými
zaměstnanci v úřední den
22. března 2017
v době od 8 do 17 hodin
výběr daňových přiznání
k dani z příjmů fyzických osob
za zdaňovací období 2016
v prostorách Městského úřadu
Kojetín (zasedací místnost
v přízemí). Tiskopisy daňových
přiznání včetně příloh budou
k dispozici. Uvedené tiskopisy
lze najít, vyplnit a vytisknout
i na daňovém portálu:
http://adisspr.mfcr.cz
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Hudba a zpěv v Kojetíně II - 12. díl
Taneční orchestr
"Ington"
~1974 až 1982~

Orchestr hrával pod záštitou závodu Ingstav v Kojetíně.
Vedoucí: Zdeněk Motal, později
Josef Dřímal.
Obsazení: Josef Vozihnoj (varhany), Leo Horák, později Jiří Prokeš (baskytara), František Zdráhal, později Jiří Lev (bicí), Zdeněk
Motal, Jiří Karásek, Ladislav Vavrouch, později Josef Kotek (saxofony), Josef Dřímal a Vladimír Dřímal (trumpety), Stanislav Chmelař,
později Josef Gardavský (trombon).
Zaskakující hosté: Milan Juřena
a František Harvánek (saxofony).
Zpěv: Miroslav Vaněk, později Hynek Dostál a Josef Novák, Květoslava Horáková, později Marie Oulehlová a Lenka Oulehlová.
 "Ington" (~1974 - pod vedením
Zdeňka Motala)
vzadu zleva: J. Vozihnoj (varhany), L. Horák (baskytara), V. Dřímal
a J. Dřímal (trumpety), S. Chmelař
(trombon), vpředu zleva: F. Zdráhal (bicí), L. Vavrouch (baryton-saxofon), J. Karásek (alt-saxofon),
Z. Motal (tenor-saxofon) a M. Vaněk (zpěv).

"Ington" (pod vedením Zdeňka Motala) - Květoslava Horáková (zpěv)
a Zdeněk Motal.

"Ington" (již pod vedením Josefa Dřímala) - Dětský karneval v Kojetíně - vzadu zleva: L. Horák (baskytara),
J. Vozihnoj (varhany), F. Zdráhal (bicí), V. Dřímal a J. Dřímal (trumpety), vpředu zleva: Květoslava Horáková
(zpěv), L. Vavrouch (baryton-sax), J. Karásek (alt-sax) a M. Juřena (tenor-sax).

5
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Hudba a zpěv v Kojetíně II - 12. díl

"Ington" (1977 a 1980 - pod vedením Zd. Motala ) - akce pro svého
zřizovatele, závod Ingstav Kojetín.
 "Ington" (pod vedením J. Dřímala, se zaskakujícími hosty); vzadu
zleva: L. Horák (baskytara), skrytý J. Vozihnoj (varhany), V. Dřímal
a J. Dřímal (trumpety), vpředu zleva: M. Juřena j.h. a J. Karásek (klarinety) a F. Harvánek j.h. (tenor-saxofon).

 "Ington" (pod vedením J. Dřímala, se zaskakujícími hosty) totéž vystoupení, ale i se zpěváky: Květoslava Horáková a Hynek Dostál
(Pozn.: v roce 1977 společní finalisté "Festivalu interpretů sovětské
písně").
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 "Ington" (pod vedením J. Dřímala, po příchodu dvou nových členů)
- vzadu zleva: L. Horák (baskytara),
F. Zdráhal (bicí), V. Dřímal a J. Dřímal (trumpety), J. Gardavský (trombon), vpředu zleva: Květa Horáková (zpěv), J. Kotek (baryton-sax),
J. Karásek (alt-sax) a L. Vavrouch
(tenor-sax).
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Hudba a zpěv v Kojetíně II - 12. díl
 "Ington" (pod vedením J. Dřímala) - J. Vozihnoj a K. Horáková, vzadu: L. Horák (baskytara).
"Ington" - (pod vedením J. Dřímala). Detail dlouholeté zpěvačky orchestru Květoslavy Horákové, někdejší nadějné adeptky na vítězství
v hudební TV soutěži "DO-RE-MI"
v roce 2002 (vedle ní J. Karásek,
vzadu J. Gardavský).

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
Zaznamenal a zpracoval
František Nikodým
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Anketa
Asi od 50. let minulého století byl měsíc březen spojován
s přívlastkem – Měsíc knihy. Postupně se sice toto povědomí vytratilo,
ale my jsme se ke knihám, čtenářství vrátili alespoň prostřednictvím
ankety. Položili jsme tyto otázky:

1. Trávíte svůj volný čas četbou? Pokud ne, tak jak?
2. Jaký je váš oblíbený knižní žánr a autor?
3. Chybí vám v Kojetíně zrušené knihkupectví? Využíváte místní knihovnu?
4. V dnešní době jsou velmi oblíbené elektronické čtečky, vyměnil/a byste normální knihu za elektronickou?
Jiří Krybus
1. Ano trávím,
a když zrovna nečtu, tak
sportuji.
2.Sci-fi. Z autorů Haruki Murakami, Hugh
Howey...
3. Nechybí a ne-

navštěvuji.
4. Určitě vyměnil. Množství knih,
které se u nás přečte, není moc
skladovatelné, takže nám čtečka
ušetřila spoustu místa. Dále mě
také přítelkyně v noci nebudí silným
světlem lampičky, když si čte. A na
cestování je to také pohodlnější.

Alena Fiková
1. Četbou svůj
volný čas trávím, převážně
večery, a jinak
se věnuji sportu a dětem.
2. Žánr - převážně romány,
takže zábavná
literatura. A autor asi John Irving.
3. V knihovně pracuji a knihkupectví mi samozřejmě chybí.
4. Ne, papír je papír.
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Marcela Stárková
1. Občas si nějakou knížku, co
mám, přečtu. Většinu času ale trávím s vnoučaty nebo v přírodě.
2. V poslední době čtu jen knížky dětské, vnučka má velice ráda
Ladu.
3. Knihovnu občas navštěvuji jak
tady v Kojetíně, tak v Kroměříži. Jelikož většinu času trávím v Kroměříži, kde knihkupectví máme, tak mi
tady v Kojetíně nechybí.
4. Čtečka je dobrý nápad, ale
všechna tahle zařízení jsou hlavně
o penězích.

Anna
Křepelková
1. Pokud nějaký volný čas
mám, tak ho
občas četbou
trávím.
2. Žánr určitě
dobrodružný
a romány. Preferuji anglicky píšící autorky Colleen Hoover a Paulu Hawkins.
3. Knihkupectví mi chybí, když
nějakou knížku chci, tak si ji ráda
koupím, ovšem teď musím do knihkupectví dojíždět jinam. Knihovnu
navštěvuji jen občas.
4. Nevyměnila.
Tomáš Stav
1. Na čtení knížek si občas čas
najdu, ale není to zrovna moje nejoblíbenější činnost.
2. Čtu jenom knížky do povinné
četby, takže nemám oblíbeného
žádného autora ani žánr, ale preferuji britské autory,
3. Doteď jsem nevěděl, že tu bylo
knihkupectví. Využívám toho, že
tady máme knihovnu a využíval
bych ji, i kdyby tady knihkupectví
bylo.
4. Elektronické čtečky mi přijdou
jako skvělý vynález, ale radši čtu
tištěné knihy.

Štěpán
Krybus
1. Ne, raději chodím ven
nebo hraju hry.
2.
Nejraději
mám
knížky
dobrodružné,
jako je Klub
Tygrů.
3. Knihovnu moc nenavštěvuji
a knihkupectví mi zde nechybí.
4. Ano vyměnil, na čtečce se dají
hrát hry.
Denisa Hrnčiříková
1. Doteď jsem moc volného času
kvůli práci neměla, ale občas nějakou knížku přečtu.
2. Oblíbeného autora nemám, ale
mám ráda autobiografie.
3. Knihkupectví mi určitě chybí. Do
knihovny nechodím.
4. Nikdy bych knížku nevyměnila.

NA FACEBOOK

Ptali se
Kamencová Lucie,
Jiří Tobolák
sexta GKJ
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Mateřská škola Kojetín
Únor v mateřské škole
Máme první jarní měsíc, březen.
V obou mateřských školách se po
dlouhé zimě těšíme na prosluněné
dny a vzduch provoněný probouzející se přírodou. Letošní zima byla
na sníh štědrá, sněhovou nadílku
jsme s dětmi využili pro sáňkování,
bobování, koulování a také jsme ze
sněhu stavěli tunely a nejrůznější
sněhuláky. K zimním radovánkám
jsme využili kopec u sportovní haly
i zahrady obou mateřských škol.
I nadále nejstarší děti pokračují
v saunování spojeném s relaxačním a dechovým cvičením na rehabilitaci v Kojetíně. Některé děti
se zabavily tvořením v keramické dílně na „domečku“. Ve čtvrtek
16. února 2017 si děti ze třídy „Sluníček“ a „Pastelek“ zahrály turnaj ve
fotbale a florbale ve sportovní hale.
Za svoji bojovnost a statečnost dostaly pohár a sladkou odměnu.

V obou mateřských školách jsme
opět přivítali „Kašpárka“ s maňáskovou pohádkou, kterou zahrály dětem paní učitelky. V pondělí
20. února 2017 za námi přijelo divadlo „Plyšového medvídka“
z Prostějova s pohádkou „Pohádky z ledničky“. Byla to dobrodružná loutková pohádka plná humoru
a písniček, která hravou formou
upozornila na správné stravovací
a hygienické návyky.
Zase tu máme čas masopustů
a maškarních veselic. I proto jsme
se všichni nejvíc těšili na poslední
únorový den, kdy proběhl karneval, tradiční to akce v naší mateřské škole. Děti si za pomoci svých
učitelek vyzdobily třídy, nastrojily se
do karnevalových masek a zábavné dopoledne mohlo začít. V každé třídě byly připraveny zajímavé

Bobování

soutěže. Po úvodním reji masek
jsme prošli postupně všechny úkoly: chůzi po laně, přenášení vajíčka
ke kuřátku na lžičce, namotávání
provázku na pastelku, třídění geometrických tvarů. Na závěr byl každý účastník karnevalu odměněn diplomem, sladkou dobrůtkou, kterou
mimo jiné připravila i jedna obětavá
maminka, a všichni jsme si odnesli
spoustu prima zážitků.
A co nás čeká v březnu? Navštívíme sál Sokolovny Kojetín, kde děti
zhlédnou pohádku v rámci „Divadelního Kojetína 2017“, rozloučíme
se se saunováním a navštívíme
„domeček“, kde si pro nás připravili
výukový program „Jaro ožívá“.
Všem čtenářům zpravodaje po
dlouhé a táhlé zimě přejeme krásné
první jarní dny plné sluníčka!
			
vedení MŠ

Bobování

Cvičení ve sportovní hale

Hry na školní zahradě

„Pohádky z ledničky“

Vzdělávání - interaktivní Sweetbox
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
Kolik rolí máš,
tolikrát jsi
V září loňského roku se na druhém
stupni naší školy rozběhla výuka
dalšího z volitelných předmětů
− dramatické výchovy. Částečným
impulsem k jejímu vzniku se stalo
autorské představení dnes již absolventů základní školy, iniciované
samotnými žáky. Touha zkusit něco
nového, narušit zaběhlý rámec
školních vztahů a pracovat jiným,
neformálním způsobem, se tehdy nečekaně setkala s respektem
všech zainteresovaných. Dlouhodobou, vytrvalou prací, hodinami
zkoušek umožněnými dílem v rámci vyučování, z velké části dobrovolně ve volném čase si tehdejší
herci uvědomili, že tvůrčí činnost
vyžaduje plné nasazení, nekompromisní disciplínu a zodpovědnost. Poznali také, že při součinnosti mimo školní lavice vzájemně
odhalí nové osobnostní kvality
− u mnoha dětí to bylo příjemné
poznání, někteří byli konfrontováni
sami se sebou nebo se alespoň setkali s jiným vzorcem hodnot a přístupu k věci. Snaha docílit viditelného výsledku ovšem pomohla vyřešit
názorové střety i rozdílné představy

o sebekázni při vzniku představení.
Už tato první, dobrovolná aktivita
žáků jasně ukázala, jak podstatné
jsou pro výchovu dětí hodiny, ve
kterých se najde prostor pro kooperaci, sebevyjádření, konfrontaci
vycházející z běžných sociálních
situací.
Žáci navštěvující hodiny dramatické výchovy mají jiná východiska
než naši divadelní průkopníci. Na
výuku zkrátka „musí“. Jen v dílčích
okamžicích si ovšem v průběhu
odpoledních hodin strávených ve
škole uvědomí, že se „učí“. Hodiny
dramatické výchovy v drtivé většině probíhají jako projektová výuka,
výuka hrou, příkladem. Každý podnět – téma, modelová situace, problém předložený k řešení – se stává
v rukou dětí pouhou rozehrávkou pro
vyjádření vlastního pohledu na svět.
Divadlo obecně vychází ze skutečného života a jednoduše řečeno – pomáhá získávat životní zkušenosti tím, že
simuluje řešení lidských problémů nejen přemýšlením, ale i emotivně – celým tělem − prožitkem. V tomto směru
je dramatická výchova oproti teoretickým předmětům ve výhodě, ovšem
jen tak plní svůj záměr – přispívat
k celkovému osobnostnímu rozvoji
dítěte.

Naši herci se každým rokem mění,
prioritně se jimi stávají žáci devátých tříd. Každé nové „obsazení“
vyžaduje rozdílný přístup, rozdílný
způsob práce a v konečném důsledku i jiný výstup. Loňská dívčí
skupina například promluvila řečí
symbolů při přivítání skupiny zahraničních studentů v rámci projektu Edison, v závěru roku pak
zahrála některým ročníkům školy
pásmo krátkých pohádek. Letošní
žáci dramatické výchovy, mezi nimiž máme i mužské osazenstvo,
za sebou mají experimentální vystoupení – scénické čtení knihy Evy
Papouškové Kosprd a Telecí. Další
společný projekt je ve fází zrodu,
a dlužno říci, že na vzniku dalšího
autorského představení se podílí
opět téměř všichni zúčastnění.
Markéta Matějková

Kritéria pro přijetí
do první třídy
na školní rok
2017/2018
Ředitel školy bude rozhodovat
o přijetí do prvního ročníku podle těchto kritérií
a v tomto pořadí:
1. Trvalé bydliště dítěte
v Kojetíně
- včetně jeho místních částí
Kojetín I – Město
Kojetín II – Popůvky
Kojetín III – Kovalovice
2. Věk dítěte
– přednostně budou přijímány
starší děti.
Pořadí u zápisu není kritériem
pro přijetí dítěte a nemá žádný
vliv na rozhodování o přijetí.
Pavlíček Rudolf, ředitel školy
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Karnevalový rej aneb
Masopust na naší škole
Před odchodem na pololetní
a jarní prázdniny si pro nás naše
učitelky připravily opravdový karneval. Na začátku celého dopoledne
bylo krátké pásmo povídání, co to
vlastně ten karneval je, odkud pochází a jak se slaví ve světě. Žáci
4. a 5. ročníku si připravili i písničku věnovanou tomuto tématu. Pak
následovalo spousta soutěží a her,
při kterých jsme se pěkně nasmáli

a zafandili svým maskovaným spolužákům. Samozřejmě nemohlo
chybět ani vyhlášení nejlepší masky spojené s vyhodnocením a drobnou odměnou. No a pak už probíhalo pravé karnevalové šílenství
s diskotékou, konfetami a vším co
k pravému karnevalu patří.
Tímto bych chtěla poděkovat naší
paní ředitelce Olze Odehnalové,
která celou akci umožnila pořádat
a za finanční příspěvek, z kterého
byly zakoupeny věci potřebné na
tuto akci.
Dále děkuji všem učitelkám, které

pomáhaly s přípravou celé akce.
Doufejme, že příští rok budeme mít
další takový povedený karneval.
Ivana Hýbnerová

Opět jim bude poskytována pravidelná logopedická intervence přímo
ve škole. Výuka probíhá převážně
hravou formou v kratších intervalech. Třída je vybavena množstvím
didaktických pomůcek. Děti tak
mají možnost učit se cílevědomě
řízené činnosti pomalu, nenásilnou,
pozvolnou a zajímavou formou.
Účastní se běžného života školy,
jako jsou návštěvy kulturních akcí,
sportovní soutěže, výtvarné soutěže, výstavky a besídky. Podílejí se
na projektech školy, v současné
době na projektu Objevujeme Evropu a svět.
Výhodou pro rodiče je bezplatnost
výuky. Děti obdrží zdarma různé
pomůcky a potřeby. Možnost pobytu ve školní družině v ranním
i odpoledním čase je samozřejmostí. Naše zkušenosti a výsledky nás
opravňují k doporučení navštěvovat
přípravnou třídu. Předškolní děti
zde získají základy vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro
úspěšný vstup do 1. třídy základní
školy.

E-mail:
reditelka@zssvcecha.kojetin.cz
Telefon:
581 762 032
V případě zájmu nás kdykoli můžete navštívit. Těšíme se na vás.

Zimní radovánky
Děti prvního a druhého ročníku se
od svátku svatého Martina těšily na
sníh. Paní Zima nás dlouho napínala, ale ve středu 1. února 2017 konečně nebeská peřina začala sypat
dlouho očekávaný sníh. Měli jsme
z toho všichni takovou radost, že
jsme v pracovních činnostech vyrazili na školní hřiště stavět sněhuláky. Sněhuláci se nám moc povedli
a nakonec zhlédli závěrečnou koulovačku. Všichni jsme si u zimních
radovánek užili spoustu zábavy.

Přípravná třída
Zápis pro školní rok
2017-2018
Od září nového školního roku bude
v Základní škole Svatopluka Čecha
v Kojetíně opět otevřena přípravná
třída pro děti s odloženou školní docházkou, ale také pro děti předškolního věku, které půjdou k zápisu
do prvních tříd až v příštím školním
roce. V přípravné třídě jsou děti průběžně vedeny k cílenému nabývání
kompetencí. Nabízíme jim činnosti
a podněty, které nabývání kompetencí umožňují, postupně přispívají
k jejich zdokonalování, a které tak
dítě posouvají směrem k získávání
kompetencí obecnějších, postupně
pak kompetencí klíčových. Rozvíjením těchto klíčových kompetencí
děti podněcujeme k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů, k všestranné a účinné
komunikaci, rozvíjení schopnosti
spolupracovat a respektovat úspěchy vlastní i druhých.

11

Kojetínský zpravodaj

3/17

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Máte doma budoucího
prvňáčka?
Vážení rodiče,
máte doma budoucího prvňáčka?
Zamyslete se spolu s námi.
Zeptáme-li se rodičů, zda připravují
dítě do školy, dostaneme zajímavé
a velmi odlišné odpovědi. Někteří
ponechají veškerou starost škole,
jiní přehnaně a násilně učí dítě číst
a psát ještě před vstupem do první
třídy.
Co mají děti znát, než jdou do školy? Co můžete ještě teď udělat, aby
jim to šlo ve škole hned od začátku
dobře, aby do školy chodily rády?
Stačí, když si budete s dětmi povídat, necháte je vyjadřovat své poznatky a zážitky. Dbejte na správnou výslovnost, správné tvoření
hlásek, čistý a srozumitelný způsob mluvení. Dokonalá výslovnost
je podmínkou pro úspěšné psaní
a čtení. Při hrách je veďte k soustředění a pozornosti.
Dítě zralé pro vstup do školy musí
být schopno úmyslného zaměření
pozornosti po dobu alespoň patnácti minut.
Proto je hra tou nejlepší možností
naučit dítě soustředění.
Neméně významným je také stav

sociálního přizpůsobení dítěte. Dítě
je schopno přijmout roli školáka,
respektovat kázeň, přizpůsobit se
jednání a myšlení skupiny. Vyžadujte po dítěti, aby poslechlo na vaši
první výzvu!
Naše škola vám nabízí možnost
prožít si se svým dítětem první školní týden přímo ve třídě.
Vaše dítě získá jistotu v prvních
dnech školní docházky. Vy se můžete seznámit se základními přípravnými cviky ve čtení, psaní
a v matematice.
Podporujeme individuální přístup,
preferujeme menší počet žáků ve
třídě.
Jakékoliv vaše dotazy vám rádi
zodpovíme. Těšíme se na spolupráci s vámi.
Učitelé Základní školy Kojetín
Svatopluka Čecha

Zápis do 1. třídy
bude proveden
ve čtvrtek a v pátek
6. dubna a 7. dubna 2017
od 15 do 17 hodin
v budově ZŠ Sv. Čecha 586
Žáci 1. ročníku se učí podle školního vzdělávacího programu Škola
pro všechny - klademe důraz na to,
aby žák byl vzděláván dle svých
schopností, podporujeme výchovu
k vzájemné toleranci, kamarádství
a vzájemné pomoci. Děláme vše
proto, aby se v naší škole žák cítil
dobře a bezpečně.
Do 1. ročníku se zapisují děti, které
do 1. září 2017 dovrší 6. rok věku.
Není-li dítě po dovršení šestého
roku věku tělesně, nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li
o to jeho zákonný zástupce ředitelku školy, může mu ředitelka odložit
začátek povinné školní docházky
o jeden školní rok. Žádost je nutno
doložit vyjádřením lékaře a psychologa. Rodiče nebo jiní zákonní
zástupci, kteří přijdou do školy k zápisu s dítětem, přinesou jeho rodný
list a doklad o bydlišti (občanský
průkaz jednoho z rodičů).
Olga Odehnalová, ředitelka školy

Základní umělecká škola Kojetín
Soutěže ZUŠ
ve školním roce 2016/17
se rozbíhají
Po zdánlivě klidnějším období
měsíce ledna a částečně i února, kdy nám rozjezd na počátku
nového roku narušila chřipková
epidemie, pololetní prázdniny
a následně jarní prázdniny, se
opět vrací život na naší škole do
aktivního režimu.
Stejně jako v předchozích letech
i ve školním roce 2016/17 vyhlásilo
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy soutěže základních uměleckých škol ČR. Tentokrát pro tato
studijní zaměření a obory:
* Hra na klavír
* Hra na kytaru
* Hra na smyčcové nástroje
* Orchestrální hra
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Průběh školních a okresních kol
letošních soutěží je naplánován
takto:
Leden 2017
31. 1. 2017 - Školní kolo soutěže ve
Hře na klavír (ZUŠ Kojetín)
Únor 2017
20. 2. 2017 - Okresní kolo soutěže
ve Hře na klavír (ZUŠ Přerov)
24. 2. 2017 - Školní kolo soutěže
v Orchestrální hře (ZUŠ Kojetín)
24. 2. 2017 - Školní kolo soutěže
ve Hře na smyčcové nástroje (ZUŠ
Kojetín)
Březen 2017
3. 3. 2017 - Školní kolo soutěže ve
Hře na kytaru (ZUŠ Kojetín)
4. 3. 2017 - Okresní kolo soutěže
v Orchestrální hře (Kojetín)
14. 3. 2017 - Okresní kolo soutěže
ve Hře na smyčcové nástroje (Hranice)
22. 3. 2017 - Okresní kolo soutěže
ve Hře na kytaru (Přerov)

Kromě těchto pravidelně se opakujících soutěží vyhlašovaných MŠMT
se v měsíci březnu žáci pěveckého
oddělení pod vedením učitelky Kláry Uhlířové zúčastní Soutěžní přehlídky žáků Základních uměleckých
škol v sólovém a komorním zpěvu
Moravská brána, která se koná
28. března 2017 v Lipníku nad Bečvou. Všem soutěžícím a jejich učitelům přejeme hodně štěstí a pevné
nervy. Snad se nám podaří i v letošním roce navázat na předchozí
úspěchy při reprezentaci naší školy
a města Kojetín.
vedení ZUŠ
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Základní umělecká škola Kojetín
Jiří Strach - úžasné děti
v Kojetíně!
Tímto krásným komentářem a prvním likem nás poctil pan režisér Jiří
Strach a ocenil tak úvodní příspěvek na našich nových facebookových stránkách.
Jako pozvánku k sledování našich
stránek uvádíme právě tento první
příspěvek a reakci Jiřího Stracha.
Zveřejnila Lenka Čechová
27 leden v 19:49 · 899 zhlédnutí
(Oslovení lidé 1.626)
Naším prvním příspěvkem je video,
které jsme natočili jako reakci na
výzvu pana režiséra Jiřího Stracha.
Nápad nazpívat a natočit píseň
Modlitba, z jeho nové pohádky Anděl Páně II, vyvolal mezi žáčky pěveckého oddělení doslova nadšení.
Učitelka Klára Uhlířová hned po
Vánocích začala se svými zpěváčky zkoušet. Na této milé aktivitě se
bohužel neblaze podepsala letošní chřipková epidemie, která nám
realizaci tohoto příspěvku málem
zhatila. A tak ve velmi improvizovaných podmínkách, u některých dětí
s šustícími texty v rukou, se nám
přece jen podařilo Modlitbu natočit.

Snad všechny nedokonalosti, kterých jsme si vědomi, budou prominuty a vyváženy snahou, nadšením
a jiskřičkami v očích našich zpěvaček. Panu režisérovi Strachovi za
krásnou pohádku moc děkujeme
a rovněž děkujeme za tuto krásnou
výzvu. Bylo nám ctí se svým skromným příspěvkem zúčastnit.
Komentáře

Jiří Strach: Úžasné děti v Kojetíně!
:-) i vy si zasloužíte trička, to je
jasný!
Vaše ZUŠka

Akce v měsíci březnu
3. 3. 2017 - Školní kolo soutěže
ve Hře na kytaru (ZUŠ Kojetín)
4. 3. 2017 - Okresní kolo soutěže
v Orchestrální hře (ZUŠ Kojetín)
14. 3. 2017 - Okresní kolo
soutěže ve Hře na smyčcové
nástroje (ZUŠ Hranice)
21. 3. 2017 - Jarní besídka
K. Uhlířové a L. Čechové
(sál ZUŠ, 16.00 hodin)
22. 3. 2017 - Okresní kolo
soutěže ve Hře na kytaru
(ZUŠ Přerov)
28. 3. 2017 - Pěvecká soutěž
Moravská brána
(ZUŠ Lipník nad Bečvou)

Školní jídelna Kojetín
Porada pro ředitele
a vedoucí školních
jídelen
V rámci již navázané dobré spolupráce mezi školními jídelnami, KÚ
Olomouc, MŠMT, ČŠI Olomouc
a KHS Olomouc jsme ve spolupráci s KÚ Olomouckého kraje uspořádali dne 3. února 2017 poradu
k aktuálním otázkám v oblasti školního stravování, určenou pro ředitele a vedoucí školních jídelen
Olomouckého kraje. Naše pozvání
přijali i zástupci jídelen jiných krajů.
Na programu porady byly aktuální
informace ke školnímu stravování
z MŠMT, KÚ Olomouckého kraje,
ČŠI Olomouc, KHS Olomouc a zástupců některých školních jídelen.
Obsazení přednášejících bylo přímo excelentní a i informace tomu
odpovídaly. Vystoupila Jitka Krmíč-

ková, metodička pro školní stravování z MŠMT, která nás informovala
nejen o legislativních změnách ve
školním stravování, ale i o celkové situaci v této oblasti. Ve svém
úvodu se zmínila o Almanachu
k 50. výročí školního stravování
1963-2013, který hovoří o životě školních jídelen. Naše jídelna
se v Almanachu rovněž prezentuje. Dále upozornila na některé
skutečnosti, které škodí školnímu
stravování, jako jsou dezinformace
v oblasti dietního stravování, informace týkající se uvádění hmotnosti
pokrmů, dále neodborné semináře
podávající i nepravdivé informace
a v neposlední řadě vystupování
některých rodičů s požadavky na
stravování jejich dětí v souvislosti
s různými styly stravování (vegani, vegetariáni), kdy v souladu se
školským zákonem školní stravování neumožňuje vařit tuto tzv. al-

ternativní stravu. Konstatovala, že
v jídelnách je často stav pracovnic poddimenzován, což by měla
řešit novela vyhlášky o školním
stravování. Upozornila na některé
negativní ohlasy a kritiku na tzv.
spotřební koš. Ten je sestaven tak,
že vyhovuje nutričním hodnotám,
přestože byl vytvořen před 25 lety.
Na poradě vystoupila rovněž ředitelka odboru dětí a mládeže, KHS
Olomouckého kraje Kateřina Žeravová. V úvodu se zmínila o legislativě, která upravuje a stanovuje výži-
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Školní jídelna Kojetín
vové požadavky a výživové normy,
dále hovořila o nutričním doporučení ke spotřebnímu koši; četnost
masa, luštěnin, zeleniny, mléka
a mléčných výrobků, bezmasých
jídel, sladkých jídel, obilovin, atd.
V závěru svého vystoupení pohovořila o dietním stravování.
Velmi zajímavý příspěvek měla
Naděžda Eretová, šéfredaktorka
Speciálu pro školní jídelny. Zvolila téma „Školní jídelna – důležitý
partner pro školu i rodiče. Hovořila
o důležitosti spolupráce jídelny se
školou, popřípadě zřizovatelem.
Poznatky z „terénu“ ukázaly, že je
malá informovanost ředitelů škol
o školním stravování nebo mají
zkreslené informace. Proto doporučuje ředitelům škol, aby dali možnost vedoucím jídelen účastnit se
pedagogických porad, popřípadě
třídních schůzek s rodiči. Představila časopis a seznámila přítomné
s rubrikami o problematice školního
stravování. V tomto časopise má
naše jídelna pravidelné příspěvky.
Závěr porady byl věnován příkladům dobré praxe. O svých aktivitách pohovořila Jana Egitová,

vedoucí školní jídelny ZŠ v Rýmařově, která informovala o aktivitách
a
činnostech
školní
jídelny
a o dobré spolupráci s ředitelem
školy a zřizovatelem. V rámci svých
aktivit pořádají akce pro strávníky
ve spolupráci se školou; anketa
nejoblíbenější jídlo, výtvarná soutěž – estetické ztvárnění porce jídla, tematické týdny, dny otevřených
dveří, svačinky pro žáky školy a cateringové služby pro veřejnost. atd.
Z řad zřizovatelů vystoupil Jiří Šírek, starosta města Kojetín, který
konstatoval, že spolupráce mezi
školní jídelnou a zřizovatelem je
v Kojetíně na vysoké úrovni. Město
Kojetín podporuje školní jídelnu po
stránce finanční (vybavení, úprava
okolí), ponechává samostatnost
a respektuje rozhodnutí ředitelky,
vyhovuje požadavkům jídelny.
Na poradě jsem měla možnost
představit i naši jídelnu a její aktivity: Týdny kuchyně v rámci lidových
tradic, Týdny cizích kuchyní, Pohádkový týden, Týden na přání, Jídelna otevřená rodičům, Valentýnská
menu, Martinská husa, Den otevřených dveří spojený s ochutnávkou,

Vítáme předškolní děti a jejich rodiče, Strávník školního roku, Vaříme
z regionálních surovin, Halloween
ve školní jídelně, Cateringové služby pro veřejnost, aj. Mohu opravdu
potvrdit, že spolupráce mezi zřizovatelem a školní jídelnou je ve městě Kojetíně velmi dobrá.
Porady se účastnila mimo jiné
i Miroslava Slovenčíková, referentka
odboru školství a sportu, která představila aktivity Magistrátu města Ostravy v oblasti školního stravování.
Porady se zúčastnili zástupci školních jídelen z Olomouckého, Jihomoravského, Moravskoslezského
a částečně Zlínského kraje. Mezi
účastníky sklidila velký úspěch
a ohlas.
Hana Rohová, ředitelka ŠJ Kojetín

Valentýn ve školní jídelně

Letos se podávala:
Polévka slepičí s domácím drobením
I. Filátko z lososa s bazalkovým pestem, bramborovo-batátové pyré, zeleninová přízdoba
Tvarohový moučník s jahodovým
přelivem

II. Švédský řízek se smetanou,
bramborové gnocchi, zeleninová
přízdoba
Tvarohový moučník s jahodovým
přelivem
A co na to strávníci? Posuďte sami
z přiložených fotografií.
Hana Rohová, ředitelka ŠJ Kojetín

Svátek svatého Valentýna (zkráceně také Valentýn) se slaví každoročně 14. února jako svátek lásky a
náklonnosti mezi partnery. Legenda
říká, že tento den začal být známý
jako Den svatého Valentýna až
díky knězi Valentýnovi. Claudius II.,
vládce Říma zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat
doma u svých rodin a nešli do boje.
Valentýn vzdoroval vládci a tajně
oddával mladé páry. Byl zatčen
a později popraven 14. února. Svátek Luprecalia splynul s oslavami
mučednictví Svatého Valentýna
a vznikl romantický svátek, který je
nyní 14. února slaven.
Jak praví přísloví: „Láska prochází žaludkem“, proto i my v jídelně
slavíme Valentýna tím, že strávníkům připravíme slavnostní menu.
Snažíme se, aby bylo zajímavé,
originální, splňovalo výživové požadavky ve školním stravování.
V neposlední řadě přihlížíme k mlsným jazýčkům našich dětí.
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DDM Kojetín - z akcí, které se konaly
Týden živlů
Týden živlů v termínu od 6. února do 10. února 2017 byl plný tvoření, pokusů a her. Každý den byl
zaměřený na jiný živel. Ráno jsme
vždy začínali v kruhu kolem svíčkového ohniště povídáním, co nás
zajímavého čeká. Děti si odnesly
s sebou domů obrázek živlů – vytvořený různými výtvarnými technikami (enkaustika, tisk bublinkové
fólie, foukáním inkoustu a malováním hlínou) a domeček na svíčku
z keramické hlíny. Společně vytvořily dvě díla: obrázek živlů a kera-

Epigramy aneb
třetí úkol Velké ceny
Třetím úkolem bylo vytvořit epigram
na téma „Významné budovy v Kojetíně“ a u budovy se vyfotit se třídou. I když epigramů vzniklo méně
než básní, tak určitě upoutají a zaujmou svým obsahem. Některé jsou
hodně na zamyšlenou… V tomto
čísle uvádíme epigramy z mladší
kategorie za 6. a 7. třídy a odpovídající ročníky gymnázií. Všechny
zúčastněné třídy byly odměněny
body a jejich literární díla jsou vystavena na chodbě DDM Kojetín.
6. A ZŠ NÁM. MÍRU
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kojetíňáci tam chodí rádi,
chtějí být boží kamarádi,
je tam i svěcená voda,
namočit si v ní prst a pomodlit se,
je fakt príma.
Ach v tom našem kostele
pořád něco děje se
– svatby, pohřby, křtiny,
možná někdy i boží narozeniny.
Visí na něm zvony staré,
slyšte jak zvoní stále.
Sochy jsou tam z kamene
věřte né že né, to je náš kostel!

mické kachle živlů, které budou připomínkou a ozdobou na chodbách
„domečku“. Během týdne si děti vyzkoušely různé pokusy zaměřené
na vodu a na vzduch. Na celoden-

ní výlet jsme jeli do Olomouce do
Pevnosti poznání, kde pro nás byl
připraven program o vodě, a kde si
děti mohly vyzkoušet spoustu hlavolamů a hříček.
-po-

7.B ZŠ náměstí Míru 83 Kojetín
Radnice
Na radnici tam to žije,
řídí to tam Jiří Šírek.
Je-li léto nebo zima,
v Kojetíně je to prima.
Na radnici tam jsou pořád,
určují tam městský řád.
S oknem na věži se chlubí,
prezidentovi se taky líbí.
Na věži je ornament,
závidí i parlament.
Policie to tam střeží,
před loupeží a krádeží.

Gymnázium Kojetín - sekunda
Gymnázium Kojetín
V Kojetíně gymnázium je,
tam mnoho žáků studuje.
Pod vedením tety Květy
snad dostojí maturity.

6.B ZŠ NÁM. MÍRU
Sokolovna
Uč se dítě moudrým býti
se Sokolem zdravě žít.
To jsou rady, se kterými
potřeba je zacvičit!

7. A ZŠ nám. Míru 83 Kojetín
Dům dětí a mládeže
Domečku, domečku, ty v zemi jsi,
takže tě skoro nevidíme, jak malý jsi.
Není tady výtah, ale ne,
bolest nohou mě nemine.
Jinak jsi celkem fajn,
zná tě dávno celý kraj.
Je tam spousta milých lidí,
Domeček tím úspěch sklidí.

Pohádkové pátky
Pohádkové pátky jsou určeny pro
děti ve věku od 3 do 6 let. Je pro
ně připraven program od osmi do
dvanácti hodin. V lednu jsme si
s dětmi přečetly pohádku O Kocourovi v botách a v únoru O spanilé
princezně a zlém drakovi, ke každému tématu si děti něco vytvořily,
naučily se a relaxovaly. Čekají na
nás další pohádky Ošklivé kačátko,
O hloupém Honzovi a Hrátky s čertem.
-po-

Gymnázium Kojetín - prima
Synagoga
Pět století v Kojetíně stojí,
na Moravě synagoga nejstarší,
to úředníky neodzbrojí,
jen památkáře vyděsí,
že zapomenout dokázali
ministerští páni,
zapsat synagogu sedm dlouhých let
do seznamu kulturních památek.
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DDM Kojetín - z akcí, které se konaly
Karneval na lyžích
V sobotu 18. února 2017 se uskutečnil Karneval na lyžích ve Ski areálu Kareš v Koutech nad Desnou,
kterého se zúčastnilo přibližně 200
účastníků. Tento karneval navazuje
na každoroční tradici, kdy se svah
tak stane rejdištěm úžasných pohádkových bytostí. Během celého
dne probíhaly soutěže na svahu,
slalom, ukázky lyžařské školy Ski
Raan, rej masek na svahu, jízda na
sněžných skútrech a vyhlášení nej-

krásnější masky. Všechny atrakce
byly doprovázeny hudbou, krásnou
bohatou tombolou a domácí zabíjačkou. Poděkování za uspořádání

karnevalu patří především Ski areálu Kareš, lyžařské škole Ski Raan
a také našim sponzorům, kteří nás
podpořili.
-jh-

sledoval zasloužený relax v podobě
bazénu, bowlingu a pohodlí hotelu
Dlouhé stráně.
-ep-

Připravujeme
v březnu:

Pololetky na horách
Tři dny na sjezdovce ve Ski areálu Kareš byly odměnou za pololetní
vysvědčení pro 27 milovníků zimních sportů. Lyžaři a snowboarďáci
si užili tyto prázdniny plné zimních
sportů a zábavy. Během dne se učili nebo zdokonalovali své lyžařské
či snowboardové schopnosti a ve
večerních hodinách si poměřili síly
v bowlingu či zábavných společenských hrách. Náš pobyt jsme si užili
v hotelu Dlouhé Stráně v Koutech
nad Desnou.
-jh-

Jarní prázdniny
pro rodiče a děti
v Koutech nad Desnou
SKOL, HO! …volali z plných plic
malí i velcí účastníci pětidenního
pobytu v Koutech nad Desnou,
kteří se vší silou vrhli na zdolávání
jesenických kopců. Pod dohledem
instruktorů zde zdokonalili svou
lyžařskou techniku. Vše, co se za
čtyři dny naučili, zúročili při pátečním slalomu ve Ski areálu Kareš.
Po náročném dni na sjezdovce ná-

Výukové programy
* Práce s keramickou hlínou
*Jaro ožívá
* Dopravní tematika
Šťastná osmička
5. úkol – Účast na Jarním plese
7. 3. 2017
Turnaj v BOWLINGU
VC DDM Kojetín
9. 3. 2017
Rybářské zkoušky
11. 3. 2017
PATCHWORK S Markétou
24. 3. 2017
JARNÍ PLES pro děti
VIC Kojetín od 16 hodin
31. 3. 2017
Pohádkový pátek
„OŠKLIVÉ KAČÁTKO“
ZIMA NA HORÁCH
4. 3. – 10. 3. 2017
Kokosy na sněhu

Týdenní pobyt na horách
pro děti i celé rodiny
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Březen – měsíc čtenářů
Svaz knihovníků a informačních
pracovníků vyhlašuje
8. ročník celostátní akce
na podporu čtenářské gramotnosti.
ČTENÁŘ ROKU 2017
1. 3. - 31. 3. 2017
Hledáme nejlepší čtenářskou
BABIČKU
Základním kritériem pro výběr
Čtenáře roku je počet výpůjček
konkrétního čtenáře/uživatele
za uplynulý rok, jak byl vykázán
ve výpůjčním systému. Výsledky
našeho hledání budou známé
počátkem měsíce dubna
v oddělení pro dospělé čtenáře.
Vyhlášení nejlepších
dětských čtenářů
1. - 29. 3. 2017
Jarní veršování
Vyhlášení soutěže o nejkrásnější
krátkou básničku s jarní tematikou.
Uzávěrka soutěže: 31. 3. 2017.
Nejlepší práce budou oceněny.
- pro všechny dětské literáty
Jaro
s myškou Všudybylkou
Literární beseda s jarní tematikou
- pro děti z MŠ
Knihovnické lekce
Kniha a její části, základní žánrové
a tematické rozdělení literatury,
uspořádání beletrie a naučné
literatury pro 3. třídy ZŠ

Únor v knihovně
Knihovnické lekce
Základní rozdělení literatury, popis
knihy pro 2. třídy ZŠ.
Valentýnská tvořivá dílnička
Výroba
„Valentýnek“ k svátku

Kdo nakreslil
tento obrázek?
Soutěž zaměřená na seznámení
s nejznámějšími českými
ilustrátory dětských knih pro ŠD
a Klub malých čtenářů z Polkovic
O Josífku sedmilháři
- Danila Krolluperová
20. 3. 2017 v 10.00 a 11.00 hodin
v sále VIC pro 1. a 2. třídy ZŠ
Známá pražská a velmi oblíbená
autorka dětských knížek přijede
besedovat s kojetínskými dětmi
o své knize. Literární beseda
spojená s autorským čtením.
Noc s Andersenem
V roce 2017 s výtvarníkem
Jaroslavem Němečkem a hrdiny
Čtyřlístku.
Kojetínské knihovnické Fifinky,
Bobíci, Myšpulínové a Pinďové
se už na vás těší! Kouzelnou,
pohádkovou noc rozjedeme
7. 4. 2017 v budově VIC!
Zájemci neváhejte, je čas sehnat
kostým, přihlásit se a vyrazit.
Registrace probíhá do 31. 3. 2017
v dětském oddělení.
(pro děti z 1. - 4. třídy)
Jaro je tu
27. 3. - 1. 4. 2017
v půjčovních hodinám
oddělení pro dospělé čtenáře
Výstavka prací klientů
Domu sv. Josefa s jarní
a velikonoční tematikou
sv. Valentýna pro školní družiny
a Klub malých čtenářů z Polkovic.
Vítej Karle
Interaktivní literární beseda věnovaná dětství a mládí Karla IV. pro
4. třídy ZŠ.
-jl-

Literární kavárna
s Lenkou Chalupovou
26. 4. 2017 v 17.30 hodin
prostory kavárny v budově VIC
Do Kojetína přijede besedovat
se čtenáři přerovská spisovatelka
Lenka Chalupová.

Autorka šesti knih bude povídat
o svém životě pracovním i osobním.
Kromě toho, že ve volných chvílích
píše, je také – a to především
– normální mámou dvou dospívajících
dětí. Profesí je novinářka
a v současné době pracuje jako
tisková mluvčí přerovské radnice,
a i tom bude povídat. „Zodpovím
všechny dotazy čtenářů a moc se na
ně už těším. Kousek od Kojetína
bydlela moje babička, ráda
vzpomenu i na tu část svého života,
kdy jsem tam trávila prázdniny,“
řekla autorka, která žije v Přerově,
ale knihy vydává v Praze.
Píše romány psychologické
a detektivní - a kritika jí zatím přeje.
„V Kojetíně přečtu úryvek také ze své
čerstvě dopsané knihy Ptačí žena,
která vyjde letos.
Je to psychologické drama a sama
jsem zvědavá, jak se mým prvním
posluchačům bude líbit,“ řekla
autorka. Lenka Chalupová vydala
knihy Neříkej mi vůbec nic, Vosí
hnízda, Utopená, Pomněnkové matky,
Ledové střepy a Tyrkysové oko.

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

Internetový
Ženský klub
pořádá

prodejní výstavku
ručních prací
s ukázkou různých technik
- háčkování, pletení, šití,
drátkování,
práce s papírem apod.
Přijďte se všichni podívat

25. března 2017

do salonku restaurace
Na Hrázi U Tondy.
Všichni jste srdečně zváni!

17

Kojetínský zpravodaj

3/17

Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Divadlo žije!
Rádobydivadlo Klapý
Ve středu 15. února 2017 se konalo
poslední představení v rámci divadelního předplatného 2016-2017.
Hra u Kočičí bažiny v podání Rádobydivadla Klapý se tak stala řečenou třešničkou na dortu všech
předcházejících inscenací. Diváci
se mohli ponořit do tragického příběhu hlavní hrdinky Hester Swanové (Vlaďka Zborníková), která
se cítí zrazená, podvedená, opuštěná a nenávratně raněná na duši.
Kočičí bažina je personifikací života, kde se lidé brodí v pomyslném
bahně a i přes veškerou snahu do
něj zapadají pořád hlouběji. Drama
bylo protkáno neobyčejnými emocionálními výkony herců. Zároveň
zde byla i zřetelná dějová linie ko-

respondující s antickou tragédií
Médea. Tu autor Marian Carr využil jako předlohu a volnou inspiraci podtrhující fenomén ženy, která
bojuje zarputile se svým osudem
s rozehráním sil, které přesahují
vůli a moc jedince. Zdařilé a znatelné bylo i režijní vedení nestora
amatérské scény Ladislav Valeše,
který vtiskl do této inscenace svůj
potencionál. Jsme rádi, že do Ko-

Plesová sezóna 2017

8. ročník

PLES RUDÝCH KOŇŮ
sobota 11. března 2017, Sokolovna Kojetín

Hraje Loodry´s forte
Vstupné: 79 Kč, s místenkou 99 Kč. Předprodej: VIC Kojetín
*** Závěr plesové sezóny v červeném ***
Pro všechny v červeném zelená za 15 Kč

Kdo přijde s jakýmkoliv červeným doplňkem (šaty, kravata, lodičky, ponožky,
podvazky, ...zkrátka s čímkoliv červeným) může pít po celý večer zelenou za 15 Kč

Program: karaoke, tombola 5 Kč, fotograf, míchané nápoje a další...
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jetína přijíždějí amatérské soubory, které divákům nabízejí kvalitní
představení různorodých žánrů.
Předplatným však divadlo v Kojetíně pro tento rok nekončí. Od 15. do
19. března 2017 můžete navštívit
přehlídku amatérských divadelních
souborů Divadelní Kojetín, kde
bude bohatý výběr představení pro
návštěvníky všech věkových kategorií.
-miza-

3/17

Kojetínský zpravodaj

Divadelní Kojetín 2017
Polovina měsíce března a s ní
i jubilejní 25. Divadelní Kojetín, na
který jste společně s námi již netrpělivě čekali, je konečně tady!
O pětadvacátém roku v životě člověka se dá říci, že v tomto věku nabyté znalosti začíná doplňovat zkušenostmi a stává se z něho pomalu
odborník, který dostatečně dospěl
a staví se na vlastní nohy.
V případě pětadvacetiletého života
divadelní přehlídky se dá tvrdit téměř to samé. O postavení na vlastní nohy se dá hovořit již od prvního
ročníku, u jehož zrodu stála tehdejší ředitelka kulturního střediska Miroslava Ernstová, která dala nejen
myšlenkový, ale i hmotný základ
jedné z nejvýznamnějších kulturních akcí ve městě. Za dospělou
prohlásil kojetínskou přehlídku, již u
ročníku osmnáctého, dlouholetý odborný porotce Vít Závodský. Během
života přehlídky nabyté znalosti pomalu uzrávaly. Zkušený a vyzrálý
realizační tým dospěl na tolik, že kojetínská přehlídka si vydobyla dobré jméno nejen mezi amatérskými
divadelníky z celé Moravy i Čech,
kteří se do Kojetína rádi vracejí,
ale k radosti pořadatelů si získala
i stálou diváckou základnu.
Člověk je starý tak, jak se cítí. Při
plném vědomí a s čistým svědomím
prohlašuji, že naše přehlídka se cítí
stále mladá, plná elánu, očekávání
a s vervou se pouští do dalšího divadelního dobrodružství.
Divadelní Kojetín letos slibuje bohatý program, ve kterém se představí
celkem dvanáct divadelních souborů a divadel. Do soutěžní části
je zařazeno devět inscenací, které
budou v Kojetíně bojovat o postup
na celorepublikovou přehlídku Divadelní Piknik Volyně.
V nesoutěžní části uvidíme dvě inscenace pro kojetínské děti, žáky
a studenty - Divadlo Scéna Zlín
a Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod.
A aby jubilejní ročník kojetínského
festivalu nebyl bez domácího zastoupení, ihned v úvodu vystoupí
naši nejmeší herci z divadelní skupiny Mimoni s lidovou fraškou Milana Zahradníka Kojecké betlém.
Představme si tedy ty, kteří budou
v Kojetíně soutěžit o postup do
Volyně, a na které se můžete těšit
společně s námi.

Divadelní spolek Kroměříž
Divadelní spolek Kroměříž vznikl
pod tímto názvem v roce 2006 a navazuje na dlouholetou tradici ochotnického divadelnictví v Kroměříži.
Spolek každý rok připravuje dvě
až tři premiéry a nabízí divákům
i předplatné. Sezonní předplatné
obsahuje sedm představení ochotnických spolků z celé České republiky, a to vždy v měsících září až
březen. Od roku 2008 organizuje
spolek Divadelní festival Ludmily
Cápkové, který je koncipován jako
postupový, s možností postupu na
festival mladého amatérského divadla FEMAD Poděbrady. Pravidelně se zúčastňuje postupových
přehlídek a své hry uvádí po celé
republice.
Divadelní spolek v Kojetíně uvede
road-movie P. Palmadeho a CH.
Durthurona "Na útěku" v režii Jany
Štěpánové. Jde o příběh dvou žen,
prchajících před svým osudem, které
náhoda svedla dohromady na výpadovce z města. Z počáteční vzájemné nesympatie se stává pravé žensky spiklenecké přátelství. Dámy se
společně vydávají na pouť, na které
poznají nejen mnohá dobrodružství,
ale hlavně cenu přátelství, které se
nedá koupit za žádné peníze.

DS Osvětové besedy Velká Bystřice
Divadelní soubor Osvětové besedy
Velká Bystřice je přímým pokračovatelem dlouholeté ochotnické tradice ve Velké Bystřici. Letošní rok
je oslavou 140. výročí založení divadelního souboru ve Velké Bystřici
a jednou z inscenací, kterou si soubor k oslavám tohoto výročí připravil
je divadelní hra "Probuzení jara" od
Franka Wedekinda. Nebyla to jednoduchá práce, protože již dva roky,
z důvodu rekonstrukce, nemá soubor k dispozici Kulturní dům, kde
je jejich domovská scéna, takže

celou inscenaci herci připravovali
v náhradních prostorách. Probuzení
jara napsal Frank Wedekind v roce
1891 jako svoji první divadelní hru.
Obsah této divadelní hry byl ovšem
zcela šokující, protože zobrazovala
do té doby tabuizované jevy dospívání. Právě proto nesměla být
dlouhých patnáct let vůbec inscenována. Tuto hru nabízí divákům
v provedení děvčat, která vzešla
z dětského divadelního souboru
Meče a přeslice, za herecké podpory dvou starších kolegů a diváky
určitě zaujme stejně, jako zaujala
herce při její realizaci.

Divadlo Hanácké obce Prostějov
Divadlo Hanácké obce je ochotnický spolek, který působí v Prostějově a okolí takřka 90 let. Přesně
- hraje nepřetržitě osmdesátou devátou sezónu. Činnost byla zahájena 18. prosince 1927 v sále hostince
U Kořalků v Černém dvoře. V počátcích se podle dobových tendencí
hrály operety, soubor měl dokonce
vlastní orchestr. Po válce se dramaturgie kloní k činohře a na sklonku
60. let se začíná zaměřovat na dětského diváka. Pro zpestření občas
nazkouší něco i pro dospělé. Například to byl Klicperův Ženský boj,
dramatizace Čapkovy knížky Jak
se dělá divadlo pod názvem Kláro!,
s kterou se představil i v Kojetíně.
Dnes divákům představí moderní
dramatizaci Strašidla cantervillského O. Wilda od Romana Vencla. Chtějí oslovit dospělého diváka
a také přiblížit tento trochu „duchař-

19

Kojetínský zpravodaj

3/17

Divadelní Kojetín 2017
ský“ příběh i dětem, které přijdou
s rodiči. Soubor je tradičně vícegenerační - od nejstarších sedmdesátníků přes mladé rodiče až po
čtrnáctileté puberťáky. Nyní zkouší
ve sklepních prostorách Městského
divadla, kde má také uskladněný
materiál a techniku. Řadu věcí dělá
takzvaně „na koleně“ za finanční
podpory města Prostějova.
Divadelní soubor
P.O.KRO.K Kroměříž
Divadelní soubor P.O.KRO.K navázal na činnost divadelníků při Domě
kultury v Kroměříži v době osamostatňování jednotlivých oddílů činnosti, a tak došlo po dlouholeté spolupráci s domovskou scénou, kde
uvedl několik úspěšných představení, ke vzniku občanského sdružení
a dnes spolku. S představeními
(např. Dokonalá svatba) navštěvují i divadelní sály po širokém okolí,
ale vždy se vrací „domů“, do Kroměříže. Letos se soubor představí
s novou autorskou hrou J. Fránka
"Na Koníčka aneb Milujme se, když
už se množíme". Jedná se o další
z řady veselých náhledů na lidský
život. Rodinná komedie vhodná pro
všechny věkové skupiny se odkazuje na ideje Fan Vavřincové a její
Takové normální rodinky a provádí
diváky nástrahami nových vztahů
v rodinách. Za vše mluví dvě reakce diváků: „Jak víte, jak to u nás
chodí!“ a „ Vy jste museli opisovat
od nás nebo vám někdo donáší!“.
Můžete se tedy i vy pobavit na situacích, které je mnohdy stejně veselé vidět, jako zažít.

DS Za dveřmi Náměšť na Hané
Spolek divadelních ochotníků Za
dveřmi vznikl v létě roku 2007
v Náměšti na Hané, kde má také
svou domovskou scénu. Spolek byl
založen s cílem navázat na stoletou
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tradici náměšťského ochotnického
divadla a navázal velmi úspěšně.
Za dobu své existence herci nazkoušeli sedm divadelních představení. V Kojetíně nám tento
sympatický spolek uvede komedii N. V. Gogola "Revizor", kterou
reprízovali nejen na domovské
scéně, ale také v okolních obcích.
Pravidelně se účastní přehlídek
amatérských divadel, kde již získali několik ocenění za herecké
i režijní výkony. Při výběru her preferuje komedie, v nichž mohou herci uplatnit své komediální nadání.
Satirická komedie "Revizor" patří
k nejslavnějším dílům světové dramatické literatury. N. V. Gogol svou
hrou zachycuje tupost, nevzdělanost a zkaženost úředníků v jednom ruském provinčním městečku
prolezlém korupcí.

Divadlo Dostavník Přerov
Nositel Ceny města Přerova patří
v žánru hudebního divadla ke stálicím na české amatérské scéně
a již několik desítek let je také neodmyslitelnou součástí přerovského regionu a Olomouckého kraje.
Letos uváděná inscenace bude
v mnoha ohledech jiná - nová.
Tedy předně se Dostavník divákům
nově představí pro něj ne zcela
v typické poloze - nabídne divákům
kromě divácky osvědčené ryze komediální polohy i jedno závažnější
téma k hlubšímu zamyšlení.
Mrazivá hudební tragikomedie
"Honzo, vstávej!" je o životě mezi

břehy, o bezmoci, o čekání, o naději a procitnutí. Jeden rok života
rockové hvězdy Johnyho Kinga
- v komatu. Jak vidí svět z jiného
úhlu a jak svět vnímá jeho, zvláště
když jeho otec, poslanec Karel Král,
pomohl prosadit zákon o pasivní
euthanasii. V hlavní roli se představí Jan Raclavský z Kojetína.
Malá scéna ZUŠ Zlín
Literárně-dramatický obor ZUŠ Zlín
je specificky zaměřený na nalezení a rozvíjení tvůrčího principu
k naplňování seberealizace a dalších psychických potřeb jedince.
Toho v oboru dosahují především
pomocí inscenační dramatické
práce, kdy chápou divadlo jako
syntetické umění, které má schopnost rozvíjet všechny složky osobnosti. Výuka postupně směřuje od
spontánního dětského projevu ke
schopnostem řízené práce na komplexnějších a náročnějších dramatických tvarech, kdy škola využívá
všech základních složek klasického dramatického umění. Apeluje
na vytváření hereckých zkušeností
v rámci přípravy dramatického tvaru
a také v rámci intenzivní interakce
s divákem. Formou zážitkové výuky
tak posiluje prosociální vlastnosti
(pocit zodpovědnosti za společné
dílo, kooperaci, komunikaci, respekt k přirozené autoritě aj.), které
mohou v budoucnu zkvalitnit osobní i profesní život žáků. Snaží se
o co nejvyšší estetickou hodnotu
činnosti, která přináší nejintenzivnější rozvoj psychosociálních složek jedince.
Malá scéna v rámci přehlídky uvede "Večer pro Edgara aneb Maska
červené smrti a…". Inscenace je
koláží vzniklou z dramatizace některých povídek E. A . Poea (Maska
červené smrti, Medailón, Král Mor,
Zrádné srdce, Jáma a kyvadlo)
a básně Ligeia. Dramatické zpra-
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cování tématu využívá plastického
pohybu N. T. Popové a mnoha symbolických prvků, čímž se snaží nejen o přenesení atmosféry povídek
E. A. Poea na diváky, ale i o symbolickou reflexi současnosti.
Divadelní spolek Slavkov u Brna
Ve městě, jehož divadelní tradice
sahá do poloviny 19. století, vznikl
na začátku roku 2001 amatérský
soubor, který se po více jak dvacetileté přetržce snaží na tuto tradici navázat. Původní soubor vznikl
v lednu 2001 jako dětské loutkové divadlo a i název Simsala Bim
si vymysleli malí divadelníci. Když
se členská základna ztrojnásobila, přijal soubor statut občanského sdružení. Soubor se během několika málo let vyprofiloval
a v současné době sdružuje asi čtyřicet členů, a to jak děti a mládež
tak i dospělé, takže svým repertoárem může uspokojit široké divácké
spektrum.
Charakterní Moliérova veselohra
"Lakomec" byla poprvé sehrána
9. září 1668. Od její premiéry zmizelo do nenávratna tedy 348 roků.
Podkladem pro inscenaci byla Plautova veselohra Aulularia. U Plauta
je celek jen rozmarnou fraškou. Lakomec zvedá hlavu až k tragickým
tónům. V titulní úloze Harpagona se
vystřídala nepřeberná síla hereckých osobností.

jistě doporučení na Mladou scénu
v Ústí nad Orlicí s inscenací Rak
nechodí pozpátku před dvěma lety.
Rok 2016 nesl podtitul „Sezóna tak
trochu tragikomická“. Letos je na
paškále sezóna „Muži vs. Ženy“.
Proto také přihlásili na Kojetín inscenaci J. Plaskury "Na returnu
stál", kde nehraje žádná dívka.
"Na returnu stál" je tenisová komedie, která je nepatrně inspirována
skutečnou událostí. Bratři Bryanové, což je skutečný deblový pár,
byli dlouholeté jedničky světového
žebříčku. Naopak duo Čerešnička/Claksson je tenisová dvojice
zcela smyšlená. Profesionalita
vs. tenisová sláma z bot. Vyhraje
profesionalita nebo hlad po úspěchu? Nejde o tenis jako takový.
Sportovec je taky jenom člověk
s celou řadou předností i slabostí.

Také v letošním roce dle propozic
Divadelního Pikniku Volyně platí,
že z postupových přehlídek našeho typu může odborná porota
vítěznou inscenaci přímo nominovat k postupu. Také může ještě
doporučit libovolný počet inscenací bez uvedení pořadí k výběru
do programu celostátní přehlídky.

V odborné porotě Divadelního Kojetína 2017 usedne Vladimír Fekar
– dramaturg Městského divadla Zlín
s právem nominace, Petra Kohutová – dramaturg D3 Karlovy Vary
a Kateřina Kašpárková Koišová
– dramaturg Divadla Feste. Po každém soutěžním představení budou
následovat rozborové semináře
- besedy s odbornou porotou, které probíhají v přátelské atmosféře
a jsou pro soubory především přínosem a obohacením, ne kritikou.
I všechny tyto besedy jsou veřejné.
Přehlídkový zpravodaj "Divadelní Koječák" bude vycházet denně,
bude distribuován zdarma a uveřejňován na webových stránkách
MěKS Kojetín i facebooku (Divadelní Koječák, MěKS Kojetín). Nebudou chybět pravidelné rubriky,
recenze divadelních her, rozhovory,
ankety a fotografie a jistě bude opět
hýřit humorem a recesí.
V Kojetíně se máme na co těšit!
Proto tímto opět apeluji na vás,
diváky, divadelní Koječáky, také
představitele našeho města, aby
nasměrovali své kroky do kojetínské Sokolovny, aby herci nehráli pouze pro odbornou porotu.
Bylo by to pro jubilejní ročník přehlídky a pro herce obvzlášť velmi
nepříjemné a pro nás pořadatele zahanbující! Vždyť se jedná
o krajskou postupovou přehlídku, o kterou je ze strany divadelních souborů naštěstí velký
zájem. Těšíme se na příjemné
shledání u divadla...
-svahwww.mekskojetin.cz

Dramkrou Opava
Dramkrou je studentský divadelní
soubor Slezské univerzity v Opavě,
který vznikl pod taktovkou studenta dramaturgie Jakuba Plaskury
v únoru 2014. Jejich tvorba je ryze
autorská. Sami si píší hry, skládají
hudbu a obsazují všechny posty při
přípravě inscenace od režie až po
techniku bez jakéhokoliv finančního
zisku. Dosud vyprodukovali sedm
inscenací. Největším úspěchem je
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Divadelní Kojetín 2017
Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR
pořádají

25. ROČNÍK PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÝCH
DIVADELNÍCH SOUBORŮ DIVADELNÍ KOJETÍN 2017
který se bude konat v sále Sokolovny Kojetín

ve dnech 15. - 19. března 2017

a je krajskou postupovou přehlídkou s nominací na Celostátní přehlídku
amatérského činoherního a hudebního divadla 6. Divadelní Piknik Volyně 2017
vstupné na jednotlivá představení: 50 Kč, děti, studenti, důchodci: 20 Kč (na dopolední nesoutěžní divadla 40 Kč)
permanentní vstupenka: 300 Kč - rezervace a předprodej na VIC Kojetín, telefon: 581 202 202, 774 001 403

Program přehlídky:
STŘEDA 15. BŘEZNA 2017
19.30 hodin

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PŘEHLÍDKY

Dětská divadelní skupina Mimoni Kojetín
M. Zahradník:

KOJECKÉ BETLÉM

lidová fraška (nesoutěžní představení)

20.00 hodin
Divadelní spolek Za dveřmi
Náměšť na Hané
N. V. Gogol: REVIZOR
komedie (5. soutěžní představení)
22.00 hodin

20.00 hodin
Divadelní spolek Kroměříž
P. Palmade, Ch. Duthuron: NA ÚTĚKU
road-movie (1. soutěžní představení)

SLAVÍME ČTVRTSTOLETÍ
DIVADELNÍHO KOJETÍNA

ČTVRTEK 16. BŘEZNA 2017

SOBOTA 18. BŘEZNA 2017

8.15 a 10.00 hodin
Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod

O ŠEVCI KUBOVI

divadelní pohádka pro děti MŠ a žáky ZŠ
(nesoutěžní představení)
16.00 hodin
Divadelní soubor Osvětové besedy
Velká Bystřice
F. Wedekind: PROBUZENÍ JARA
tragédie (2. soutěžní představení)
20.00 hodin
Divadlo Hanácké obce Prostějov
O. Wilde: STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
komedie (3. soutěžní představení)

PÁTEK 17. BŘEZNA 2017

8.15 a 10.15 hodin
Divadlo Scéna Zlín
K. May, K. Popel: VINNETOU
divadelní představení pro žáky ZŠ a studenty GKJ
(nesoutěžní představení)
16.00 hodin
P.O.KRO.K Kroměříž

J. Fránek: NA KONÍČKA aneb MILUJME

SE, KDYŽ UŽ SE MNOŽÍME

rodinná komedie (4. soutěžní představení)
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PÁTEK 17. BŘEZNA 2017

Večer s hudbou, dortem a...
(hraje Kačka, Ondra a Milan)

11.00 hodin
Divadlo Dostavník Přerov
M. Vašáková, K. Šimáková:

HONZO, VSTÁVEJ!

hudební tragikomedie (6. soutěžní představení)
15.00 hodin
Malá scéna ZUŠ Zlín
E. A. Poe:

VEČER PRO EDGARA
aneb MASKA ČERVENÉ SMRTI A…
plastické divadlo (7. soutěžní představení)
20.00 hodin
Divadelní spolek Slavkov u Brna
Moliére: LAKOMEC
komedie (8. soutěžní představení)

NEDĚLE 19. BŘEZNA 2017

11.00 hodin
Dramkrou Opava
J. Plaskura: NA RETURNU STÁL
komedie (9. soutěžní představení)
15.00 hodin

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
A UKONČENÍ 25. ROČNÍKU
DIVADELNÍHO KOJETÍNA 2017
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Centrum sociálních služeb Kojetín
Rok 2016 s CSS
ve fotografiích
V měsíci lednu jsme se s našimi
seniory sešli ve Víceúčelové klubovně na DPS nám. Dr. E. Beneše
za účelem připomenout si činnosti
a volnočasové aktivity CSS Kojetín
z roku 2016. Měli jsme tak možnost
ohlédnout se ve fotografiích a vzpomínkách za uplynulým rokem.
V minulém roce jsme uspořádali celkem 33 akcí s účastí 961 osob a my
jsme vybrali pro společně strávené
odpoledne souhrn toho nejzajímavějšího. Během celého roku jsme
se věnovali procvičování jemné motoriky vyráběním výrobků na různá
roční období. Z mnoha výrobků stojí za připomenutí například květináč

Zahájení letního
semestru Virtuální
univerzity třetího věku
Již 9. semestr Virtuální univerzity
třetího věku jsme zahájili ve středu
1. února 2017 v prostorách Víceúčelové klubovny Centra sociálních
služeb Kojetín. Téma nese název:
„Dějiny kulturního odívání II.“
Ve druhé části historických návratů
k počátkům oděvní kultury se návštěvníci kurzu postupně dovídají
zajímavosti z období po Bílé hoře,
kdy Evropu decimují hrůzy třicetileté války, abychom byli následně oslněni nádherou dvora Krále Slunce
Ludvíka XIV.
Ke studiu se přihlásilo 29 studentů.
Tentokrát zahájili studium dalšího

Hudební odpoledne
s kapelou Countrio
Dne 6. února 2017 jsme uspořádali pro seniory a zdravotně postižené občany hudební odpoledne
s kapelou Countrio z Hodonína
v sále Sokolovny v Kojetíně. Na své
si tak přišli nejen příznivci country,
ale všichni milovníci hudby. Zazněly trampské písničky až k legendám
jako jsou bratři Ryvolové, Wabi
Daněk, Karel Plíhal, M. Tučný, J.
Hošek atd. Milým překvapením pro
všechny byl pozvaný host, ředitelka MŠ Kojetín – Ivana Krčmařová,
která si zazpívala sólovou píseň
v originále zpívanou Shainaou

z plechovky s velikonočním osením
nebo také dekorace na vánoční
stůl se sušeným ovocem a mnoho
jiných tvůrčích nápadů. Nezbytnou
součástí setkání se seniory je také
trénování paměti, kdy jsme si připravili hry s čísly, hru bingo apod.
V srpnu jsme se seniory zahájili pravidelnou pohybovou aktivitu
- procházku s holemi. Uskutečnilo
se celkem sedm setkání, při kterém jsme ušli cca 28 kilometrů.
Tradičně jsme uspořádali celkem
čtyři setkání v sále Sokolovny Kojetín, která mají vždy velkou účast.
Zmíníme, že nejoblíbenější akcí
s největší účastí 130 osob bylo vánoční setkání v Sokolovně pod názvem „Čertovské posezení“. S návštěvníky jsme si pomocí fotografií

a pročítáním kroniky CSS Kojetín
zavzpomínali na proběhlá setkání
a akce.
I v letošním roce jsme si připravili
pro naše seniory tradiční grilování,
setkání pod májkou, budeme pokračovat v pravidelných procházkách a vyrobíme si výrobky, které
potěší naše oko i duši.
Ž.H.

semestru netradičně. Studenti si
na první zahajovací hodinu přinesli
klobouky, a tak na lekci přišly elegantní dámy s velikými klobouky,
slamáčky a k vidění byly různé modely, které na dně skříně ležely jistě
dlouho. Například baret sklidil veli-

ký úspěch. Není divu, že se všichni
dobře bavili. Studenti opět ukázali,
jaká jsou dobrá parta a jak je studium baví. Setkávají se tak pravidelně se svými vrstevníky, kamarády a
přitom si rozšiřují své obzory zajímavými tématy.
Ž.H.

Twain. Celé hudební odpoledne
zakončila kapela známou písničkou
na přání od Michala Tučného „Tam
u nebeských bran“, kterou si s nimi
s chutí zazpíval celý sál Sokolovny.
Věříme, že jsme opět udělali radost
nejen přítomným hostům, mezi kterými nechyběl místostarosta Miloslav Oulehla, ale všem, kdo se to-

hoto odpoledne zúčastnili a již nyní
se těšíme na další společné setkání
v květnu tohoto roku.
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 BŘEZEN 2017
PRO VŠECHNY SENIORY A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Úterý 7. 3. 2017 od 10.30 hodin
NORMANSKÉ OSTROVY
Beseda s cestovatelkou Věrou Minaříkovou,
která nám již v minulosti představila krásy Indie.
Nyní nás zve na promítání o Normanských ostrovech,
které skrývají nemalá tajemství.

Pondělí 27.3. - sobota 1. 4. 2017
„JARNÍ LADĚNÍ“
Výstava jarních a velikonočních výrobků uživatelů
a pracovníků Domu sv. Josefa při Charitě Kojetín
v prostorách Městské knihovny Kojetín
dle otvírací doby knihovny
3. 4. – 13. 4. 2017 od 8 do 14 hodin
prodejní výstava v Domě sv. Josefa
Přijďte se potěšit jarními a velikonočními výrobky
z naší tvořivé dílny pro radost!

Pondělí 20. 3. 2017 od 10 hodin
SLAVÍME SVÁTEK SV. JOSEFA
Posezení s harmonikářem, zpěvy lidových písní
a drobným občerstvením.
Všichni Josífkové, kteří dnešní den navštíví
Dům sv. Josefa, dostanou speciální dáreček.

Čtvrtek 30. 3. 2017 od 9.00 hodin
MŠE SVATÁ
za Charitu Kojetín, její pracovníky, uživatele
i dobrodince. V případě zájmu, je možná
doprava charitním automobilem.

Josef a jeho rodina pocházeli z rodu krále Davida.
Bůh mu svěřil do opatrování Pána Ježíše a on se o něj
a Pannu Marii zodpovědně a s láskou staral. Je to patron
mnoha zemí i Čech (od r. 1654), celé církve; manželů
a křesťanských rodin, dětí, mládeže, sirotků; dělníků,
řemeslníků, tesařů, inženýrů, vychovatelů; cestujících;
vyhnanců, umírajících. Je vzýván při očních onemocněních;
při pokušeních; v zoufalých situacích i při bytové nouzi
a zvláště je patronem dobré smrti.
Patron také Domu sv. Josefa!

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 cvičení na rotopedech
denně od 7.30 do 14.30 hodin

Město Kojetín finančně přispívá na činnost Domu sv. Josefa.

Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov

„Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se, vždyť jsi mým úkrytem!.“ Žalm 57,2a

Pozvání k setkání v březnu 2017 (v čase "postu")
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1. 3. 2017 Středa – "Popeleční"
modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

12. 3. 2017 Neděle – 2. postní (Reminiscere)
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

5. 3. 2017 Neděle – 1. postní (Invocavit)
bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

19. 3. 2017 Neděle – 3. postní (Oculi)
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

5. 3. 2017 Neděle – 1. postní (Invocavit)
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

26. 3. 2017 Neděle – 4. postní (Laetare)
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

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 v modlitebně).
Neděle: Bohoslužby ve sboru (1. neděle v měsíci - rodinné bohoslužby, po jejich skončení následuje tradiční

„nedělní škola“ pro děti a mládež).
Oznámení: Farní úřad CČSH v Kojetíně (Husova 796, kancelář v přízemí) je k dispozici členům
i veřejnosti od pondělí do středy od 9 do 15 hodin. Jinak dle dohody. Volejte, laskavě, na tel. č. 777 706 511
nebo pište na email: ccsh.kojetin@centrum.cz
Naše společenství je „otevřené“ všem „hledajícím“!
Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho
dalšího najdete na našich webových stránkách: http://
ccshkojetin.cz/ a v aktuálním čísle Kojetínského zpravodaje.
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Inzerce
Vážení spoluobčané,
ráda bych vám odpověděla na dotazy, které jsou mi kladeny vzhledem k mému nově otevřenému
NUTRIČNÍMU CENTRU v budově
polikliniky Kojetín.
Proč Nutriční centrum v Kojetíně?
Z pozice zdravotní sestry jsem věděla, že zdraví je pro každého z nás
důležité, ale to bylo vše!
Celoživotně jsem sportovala a snažila jsem se o udržení optimální
váhy, ale i přesto jsem nebyla se
svojí postavou spokojená. Stále
se mi nedostávalo výsledků mého
snažení a před osmi lety přišla ještě vážná nemoc. I když optimismus
a pozitivní myšlení velmi přispěly
k mému uzdravení, vnímala jsem
nemoc jako signál těla, které mě
zřejmě chtělo upozornit na to, že
je potřeba se o sebe doživotně starat ještě lépe. Proto jsem se před
pěti lety rozhodla navštívit Nutriční
centrum v Kroměříži, kde jsem se
dozvěděla mnoho zajímavých informací, které se týkaly vlivu kvality stravování a očisty těla na naše
zdraví. Postupně jsem vše začala
dávat do praxe a výsledky na sebe
nenechaly dlouho čekat. Zlepšila
se mi kondice, proštíhlila jsem si
postavu a měla více energie!
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Začala jsem se vzdělávat a navštěvovat školení světově uznávaných
lékařů a odborníků na výživu.
S myšlenkou pomáhat i ostatním
jsem se rozhodla před 4,5 roky otevřít si malou kancelář Nutričního
centra v Kojetíně. S přibývajícím
zájmem jsem své prostory rozšířila.
Poradíte mi DIETU, abych zhubla?
V našem nutričním centru pomáháme lidem přibírat, hubnout i s udržením optimální váhy, ale rozhodně
ne dietou, protože slovo dieta je
slovo časově omezené. S našimi
klienty pracujeme na dlouhodobé
změně stravovacích návyků, pitného režimu, případně vhodných
sportovních aktivit, se kterými jsou
výsledky rychlejší. Například každý
pátek pro naše klienty i veřejnost
pořádáme od 17:00 hodin na rehabilitaci polikliniky Kojetín pod mým
vedením hodiny spinningu. Poté každou neděli od 17:00 hodin máme
pro všechny cvičení s názvem Zpět
do kondice s profesionální cvičitelkou Monikou Novákovou, která se
mnou v nutričním centru spolupracuje.
Nedílnou součástí našeho nutričního centra je také vzdělávání klientů pomocí Školy výživy, protože
pokud má klient správné informace,
lépe se mu nové stravovací návyky
dodržují.

Řekněte mi, kdo nutriční centrum
navštěvuje?
Jsou to lidé všech věkových kategorií. Pracujeme anonymně. Pokud
při konzultacích používáme příklady
a výsledky klientů nebo zkušenosti
našeho centra, nikdy nejmenujeme.
Je ale skutečnost, že klienti, kteří
jsou spokojeni s dosaženým cílem
postavy rádi svými fotografiemi inspirují ostatní.
Jak je to s doplňky stravy v souvislosti se zdravou výživou?
Z televizní reklamy neustále slyšíme o prospěšnosti potravinových
doplňků a přitom víme, že většina
z nich je řešena chemickou cestou,
což není po naše tělo optimální.
Naše nutriční centrum doporučuje
ke zkvalitnění života produkty, které jsou čistě přírodní. Všechny tyto
produkty jsou podloženy dlouhodobým vědeckým výzkumem a nejnovějšími poznatky v oblasti výživy.
Závěrem bych ráda pozvala do
našeho nutričního centra všechny,
kteří mají zájem dozvědět se více
o zdravé výživě, nebo by chtěli
změnit svůj životní styl či zlepšit své
zdraví a kondici.
Na setkání s vámi se
po telefonické objednávce těší
Jitka Tvrdoňová, poradce
zdravého životního stylu
tel: 728 944 765
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Inzerce

602 650 005
Kuriozity kojetínského muzea
Zdobená tabatěrka - konec 18. stoletetí, z doby krále Fridricha II.
Zdobená tabatěrka z pokladů kojetínského muzea
- konec 18. stoletetí, z doby krále Fridricha II. Tabatěrka patřila údajně jeho osobnímu lékaři. Tato tabatěrka
byla nalezena na začátku 20. století po vyhoření domu
v dnešní Husově ulici v Kojetíně. Do dnešní doby se
jich zachovalo pouze 150. Naše muzeum vlastní jednu
z nich.
Významným exportérem zlatých tabatěrek se stala
Francie. To nelibě nesl pruský král Fridrich II., který
v tom viděl poškozování devizového hospodářství
své země. Navíc byly tabatěrky často doprovázeny
velmi choulostivými erotickými obrázky a mohly tudíž
ohrožovat mravní doktrínu protestantského státu. Král
nakonec dovoz nežádoucího francouzského zboží zakázal a současně podpořil rozvoj domácí výroby tabatěrek. Z Paříže byl pozván rytec Jean Guillaume Krüger, který připravil návrhy pro budoucí královskou sbírku. Jako umělecký poradce zde působil známý rytec
a malíř Daniel Chodowiecki. Fridrich II. většinu svých
tabatěrek podle vzoru Ludvíka XIV. rozdal, z původních
1700 kusů se jich zachovalo pouhých 150, zato však ty
nejcennější.
-mizaZdroj informací
(http://oko.yin.cz/14/skrinky-dozy-tabaterky/)
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Upozornění radakční rady Kojetínského zpravodaje
Redakční rada Kojetínského zpravodaje oznamuje
všem svým čtenářům, že z důvodu zavedení druhé vlny EET,
bude cena Kojetínského zpravodaje bohužel od dubna 2017
navýšena, z důvodu zachování obvyklé distribuce v prodejnách.

Kojetínský zpravodaj i nadále zakoupíte na těchto místech:
* 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 DOLABUŽ, 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...

Poděkování
Poděkování Petru Bosákovi
od výpravčí ŽST Kojetín
Dne 18. ledna 2017 přišel do dopravní kanceláře na
nádraží v Kojetíně pán a oznámil mi, že v kolejišti leží
nějaký člověk.
V té době jsem již měla připravenou vlakovou cestu
pro průjezd vlaku. Vyběhla jsem z kanceláře a uviděla
muže, který ležel ve třetí koleji u přechodu pod lávkou
a nemohl se zvednout. Udělala jsem opatření pro zastavení vlaku, tak, aby nedošlo ke zranění osoby v koleji a kolegyně zatím běžela pro pomoc do nádražní
restaurace. Vše se událo v několika málo sekundách,
ale naštěstí tak včas, že bylo možné ještě upozornit
strojvedoucího vlaku na osobu v koleji a přivolaná pomoc z nádražní restaurace odvedla ležícího člověka
mimo kolejiště.

Pán, který svým rozhodným jednáním a správným vyhodnocením situace zachránil život člověku a zabránil vzniku mimořádné události na železnici se jmenuje
Petr Bosák.
Pane Bosáku, přijměte prosím můj dík za váš čin.
V souvislosti s touto situací chci oslovit občany, kteří
potřebují přejít koleje ať už do práce do Lihovaru, nebo
si krátí cestu domů, aby používali přechodovou lávku.
Naše nádraží je jednou ze vstupních bran do města
Kojetína.
Proto chci také oslovit nejen mládež a děti, které cestují vlakem a jejich kamarády, kteří je očekávají nebo vyprovázejí, ale všechny občany, pohybující se v prostorách stanice, aby se chovali slušně, pokud možno ne
hlučně a udržovali čistotu a pořádek. Vím, že budovy
jsou staré a omšelé, ale pokud bude na nádraží čisto,
bude to zde vypadat lépe.
Terezie Kozáková, výpravčí ŽST Kojetín

Vzpomínka od srdce
Dne 4. března 1924 se narodil v Náměšti nad Oslavou vzácný člověk z Boha

pan Mgr. Dobromil Malý
který desítky let působil jako duchovní Církve československé husitské
v Husově sboru v Kojetíně.
Dne 4. března 2017 by mu bylo 93 let!
My, kteří jsme jej blíže znali a patřili do okruhu jeho přátel, tedy i já – stále na něj
vzpomínáme s úctou a láskou! Byl to opravdový duchovní pastýř lidských duší!
Mnohé mu bylo „svěřeno“, mnohým byl duševní oporou a pilířem jejich života.
Troufám si říct, že byl i „neviditelným“ duchovním pilířem města Kojetína.
I když mnozí obyvatelé jej ani třeba neznali. Měl velký smysl pro humor, jeho bylo:
„Slovan všude bratra má!“ Léta vedl jógová cvičení na Sokolovně,
miloval vysokohorskou turistiku, přírodu… Měl rád především lidi a oni jeho také!
Říkával: „Dovedu být šťastný jen skrze Boha a druhé lidi.“
Mnoho dal ze sebe – i mně – proto i tato má vzpomínka na něj! Za všechny, kdož ho znali a ctili!
Protože nelze nikdy zapomenout na dobro člověka – zvláště v dnešní tvrdé době – na čas,
pochopení, soucítění i lásku…
Na dobro Člověka - pana Dobromila Malého - které rozdal. Děkuji za něj, bratře Dobromile!
Váš život měl velký smysl! Marie Přecechtělová
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Vzpomínky
Ruku už Ti nepodáme, abychom Ti mohli přát,
jen kytičku Ti na hrob dát a s láskou vzpomínat.
Dne 21. března 2017 by se dožil 60 let

pan Viktor Spáčil
Stále vzpomínají manželka Hana, synové Erik a Viktor, vnoučata a celá rodina.

Čas neběží tak rychle, abychom mohli zapomenout.
Dne 18. března 2017 tomu bude 10 let, co nás opustila tchýně, babička a prababička

paní Pavla Spáčilová
Stále vzpomínají snacha Hana, vnuci Erik a Viktor a pravnoučata.

Dne 5. března 2017 vzpomeneme nedožitých 69. narozenin

paní Jarmily Ernstové
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Ráno, když slunce se probouzelo, Tvé srdce se zastavilo.
Odešel jsi náhle, nikdo to nečekal, osud sám chtěl, proč to jen uspěchal.
Ruku Ti už nepodáme, abychom Ti mohli přát,
jen kytičku Ti na hrob dáme a budeme vzpomínat.
Čas plyne, nezhojená bolest v srdci zůstává.
Dne 22. března 2017 uplyne bolestný rok ode dne, kdy nás navždy, ve věku 66 let,
opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, bratr, tchán, švagr a strýc

pan Alois Zahradníček z Kovalovic
S láskou a se slzami v očích vzpomíná manželka, syn s rodinou, bratr s rodinou
a ostatní příbuzní. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Maminky neumírají, ty jenom usínají,
aby se každé ráno probouzely ve vzpomínkách svých dětí.
Dne 16. března 2017 by se naše maminka a babička

paní Marie Šoltysová
dožila 70 let a 10. listopadu 2017 to budou 3 roky, kdy nám navždy odešla.
S láskou v srdci na ni vzpomínají dcera Pavlína s rodinou, syn Martin s rodinou,
syn Jiří a ostatní příbuzní.

Dne 29. března 2017 vzpomeneme 5. výročí úmrtí

paní Anežky Baselové
Vzpomíná dcera a vnučka Jarmila s rodinou.
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Vítání občánků
V sobotu 25. února 2017 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Lukáš Juráček

Liliana Rusňáková

Milan Bejdák

Miroslav Minařík

Lukáš Mizera

Adéla Skácelíková

Eliška Janáčková

Šimon Kozubík
Blahopřejeme!

Tereza Moudrá

Foto: J. Večeřová

Blahopřání
Dne 1. dubna 2017 oslaví v kruhu rodinném své 97. narozeniny

paní Milada Dedková
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti se svými nejbližšími
přeje dcera Dana, syn Jan a ostatní příbuzenstvo.
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