
Slovo starosty

KojetínsKý
ZPRAVODAJ

Ročník XI Číslo 12 prosinec 2010 10,- Kč

Vážení spoluobčané!
Zastupitelstvem města jsem byl dne 8. listopadu 2010 
zvolen starostou města Kojetína.
Děkuji všem, kteří mi v minulých komunálních volbách 
dali své hlasy, zároveň děkuji za důvěru všem zastupite-
lům, kteří mě do této funkce zvolili.
Období let 2010 - 2014 bude obdobím pomalého vybře-
dání z finanční celosvětové krize, kterou poznal více či 
méně každý z nás. Nastupujeme tedy do těžké doby. 
Na straně druhé, ruku na srdce - kdy v minulosti jsme si 
mohli říct, že tento rok, či tato doba, je lehká? Myslím, 
že v daném složení zastupitelů, radních i zaměstnanců 
Města Kojetína není důvod hledět na další 4 roky s oba-
vami, malostí a zakřiknutím. Naopak - pojďme do toho!
Mohu slíbit, že se budu snažit být opravdovým zástup-
cem Kojetína, zástupcem jeho občanů. Ani já a věřím, že 
nikdo ze zastupitelů, nekandidoval do funkce zastupitele 
s tím, že to budou 4 roky s rukama v klíně, že nebude-
me vědět, kam investovat volné miliony, které se odkudsi 
samy posypou. Taková situace nás jistě nečeká. Nao-
pak, budou to roky tvrdé a odpovědné práce.
Po volbách, ve kterých naše Sdružení nezávislých kan-
didátů zvítězilo, jsem jako jeho volební lídr jednal se vše-
mi politickými subjekty, které kandidovaly, a to jak před 
uzavřením koaliční smlouvy, tak i po jejím uzavření. Ne-
chci totiž být starostou svých oblíbenců a sympatizan-
tů, ale starostou všech občanů našeho města. K tomu 
budu chtít konzultovat zásadní rozhodnutí nejen s koa-
ličními partnery, ale s celým zastupitelstvem. Věřím, že 

v zásadních záležitostech pro rozvoj našeho města vždy 
najdeme konsensus. 
Vážení spoluobčané! Dneškem v podstatě končí dlouhé 
období, trvající zhruba od srpna, které zahrnovalo pří-
pravu voleb, volební kampaň a volby samotné. Myslím, 
že jak volební kampaň, tak povolební jednání byly ve-
deny čestně a v duchu fair play. Na některé letáky tímto 
zapomínám a dělám za nimi silnou čáru.
Stojíme tedy na začátku volebního období 2010 - 2014. 
Mám-li přirovnat jeho počátek k úsvitu, pak bych byl rád, 
abychom si na jeho konci, v onen symbolický večer, 
mohli všichni říci, že to byl užitečný den pro Kojetín i pro 
jeho obyvatele.                         Jiří Šírek, starosta města
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 88. zasedání konaném dne 27. října 2010 

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

Rada Města Kojetín se na 1. zasedání konaném dne 15. listopadu 2010 
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- schválila přijetí daru od Olo-
mouckého kraje - movitý majetek 
(pracovní uniformy PS II) v celkové 
hodnotě 6.250 Kč,
- schválila navýšení příspěvku na 
provoz příspěvkových organizací na 
rok 2010, a to: Základní škole Koje-
tín, nám. Míru 83 o částku 45 tis. Kč 
a Městskému kulturnímu středisku 
Kojetín o částku 40 tis. Kč,
- nesouhlasila se zveřejněním 
záměru prodeje části pozemku  
p. č. 7044, ostatní plocha o výměře 
cca 40 m2,
- souhlasila se zveřejněním zá-
měru prodeje části pozemku  
p. č. 5764/1, ostatní plocha o výmě-
ře cca 15 m2, ul. Závodí,
- souhlasila s uzavřením pod-
nájemní smlouvy mezi nájem-
cem MUDr. Richardem Kremlem 
a podnájemkyní MUDr. Ivanou 
Lančovou (alergologie), v prosto-

rách ordinace MUDr. Richarda 
Kremla v objektu polikliniky na ulici  
6. května 1373 dle žádosti ze dne 
23. 9. 2010,
- schválila sazbu poplatku za 
provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpa-
dů pro rok 2011 v částce 500 Kč,
- zrušila komise Rady města Koje-
tína,
- odvolala z funkce členů komisí 
RM občany a vyslovila jim podě-
kování za práci ve prospěch města 
Kojetína ve volebním období 2006 
- 2010,
- schválila poskytnutí peněžitých 
darů občanům, kteří se v roce 2010 
angažovali na úsecích samosprávy: 
bytová problematika, problematika 
životního prostředí, problematika 
občanských záležitostí, problema-
tika školství a kultury, problematika 

rodin s dětmi, problematika veřejné-
ho pořádku a problematika sociální. 
Celková výše peněžitých darů činí 
25.300 Kč a je zahrnuta v rozpočtu 
města na rok 2010,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
č. 4 - 2010 na realizaci akce „Od-
stavná plocha, ulice Hanusíkova, 
Kojetín“ mezi Městem Kojetínem  
a firmou Technis Kojetín spol.  
s r. o., ve výši 93.780 Kč,
- schválila předložený plán zimní 
údržby a upravený plán pohoto-
vosti při zabezpečení zimní údržby 
na místních komunikacích v zimním 
období 2010/2011,
- uložila jednateli společnosti Tech-
nis Kojetín spol. s r. o. zabezpečit 
realizaci schváleného plánu v pl-
ném rozsahu,
- schválila zápis do kroniky města 
Kojetína za rok 2008. 

Jiří Šírek

- vzala na vědomí informaci, že 
po dobu zveřejnění záměru prode-
je objektu č. p. 976, postaveném 
na pozemku p. č. st. 1236, pro-
dej pozemků p. č. st. 1236, zasta-
věná plocha a nádvoří, o výměře  
945 m2 a p. č. 7083, ostatní plocha,  
o výměře 919 m2, ulice Padlých Hr-
dinů, se nepřihlásil žádný zájemce  
o koupi uvedených nemovitostí, zve-
řejnění záměru a tím i možnost při-
hlásit se do prodeje obálkovou meto-
dou bylo ukončeno,
- uložila oddělení správy majet-
ku FO zabezpečit veškeré kro-
ky, potřebné k realizaci záměru 
demolice domu Padlých Hrdinů  
č. p. 976,
- vzala na vědomí informaci 
o předložení cenové nabídky ke zve-
řejněnému záměru prodeje objektu 
č. p. 53, postaveném na pozemku  
p. č. st. 158 a prodeje pozemků  
p. č. st. 158, zastavěná plocha a ná-
dvoří, o výměře 358 m2 a p. č. 159, 
ostatní plocha, o výměře 113 m2, vše 
k. ú. Popůvky u Kojetína a nesou-
hlasila s nabízenou cenou zájemce 
o koupi výše uvedeného objektu,
- uložila FO realizovat prodej nemo-
vitosti prostřednictvím realitní kance-
láře,

- schválila uzavření smlouvy 
o dílo na „Provádění servisních 
služeb spojených se zabezpe-
čením provozu výtahu v budově 
polikliniky 6. května 1373 v Ko-
jetíně“ mezi Městem Kojetínem  
a VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. 
s. r. o. Uherské Hradiště,
- odvolala Martu Mikundovou z funk-
ce ředitelky Školní jídelny Kojetín, 
příspěvkové organizace, k datu  
31. prosince 2010, na vlastní žádost, 
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 
Sb., o náležitostech konkurzního ří-
zení a konkurzních komisí, vyhlásila 
konkurzní řízení na obsazení pracov-
ního místa ředitele(ky) Školní jídelny 
Kojetín, příspěvkové organizace,
- uložila vedoucí odboru VVŠK při-
pravit průběh výběrového řízení,
- zřídila pro volební období 2010 - 
2014, v souladu s § 122 odst. 1 záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpi-
sů, jako své iniciativní a poradní or-
gány následující komise rady města:
- Komise pro otázky bydlení,
- Komise životního prostředí a země-
dělství,
- Komise pro občanské záležitosti,
- Komise školství a kultury,
- Komise pro poskytování dotací,

- Komise pro komunitní plánování  
a péče o rodinu,
- Komise pro vyhlášení nejúspěšněj-
ších sportovců,
- stanovila maximální počet členů ko-
mise na sedm,
- uložila starostovi města Jiřímu Šír-
kovi oslovit zástupce volebních stran, 
aby navrhli do výše uvedených komi-
sí své zástupce a návrhy na jmeno-
vání předložili tajemnici MěÚ Kojetín 
v termínu do 15. prosince 2010.

Jiří Šírek

NABÍDKA
Město Kojetín nabízí 

pronájem obecního bytu 
o velikosti 3+kk 

(obytná plocha cca 117 m2)  
v rekonstruovaném domě 

č. p. 1309 v ulici Sladovní v Kojetíně, 
(bývalá sladovna)

K bytu je možné pronajmout parkovací 
místo v garážovém stání v přízemí domu.

Bližší informace získají zájemci 
na finančním odboru, oddělení správy 

majetku Městského úřadu Kojetín,

 telefon: 581 277 461 
Šárka Pospíšilová
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- schválilo program jednání Ustavu-
jícího zasedání Zastupitelstva Města 
Kojetína, konaného dne 8. listopadu 
2010,
- zvolilo členy návrhové a volební 
komise Mgr. Evu Pěchovou, MUDr. 
Martina Höniga a Jindřicha Bureše,
- pověřilo ověřením zápisu z Usta-
vujícího zasedání Zastupitelstva 
města Kojetína, konaného dne  
8. listopadu 2010 Mgr. Evu Pěcho-
vou a MUDr. Martina Höniga,
- schválilo veřejný způsob volby 
starosty, místostarosty a členů Rady 
města Kojetína,
- určilo funkci starosty a jednoho 

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém ustanovujícím zasedání konaném dne 8. listopadu 2010

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
místostarosty města Kojetína jako 
funkce, pro které budou pro volební 
období 2010 - 2014 zvoleni členové 
Zastupitelstva Města Kojetína dlou-
hodobě uvolněni - starosta s účin-
ností od 8. listopadu 2010 (okamži-
kem zvolení) a místostarosta s účin-
ností od 1. prosince 2010,
- zvolilo Ing. Jiřího Šírka do funkce 
starosty města Kojetína na volební 
období 2010 - 2014,
- zvolilo Ing. Ilonu Kapounovou do 
funkce místostarostky města Kojetí-
na na volební období 2010 - 2014,
- stanovilo počet členů Rady města 
Kojetína pro volební období 2010 - 

2014 na sedm členů,
- zvolilo RNDr. Jitku Hálkovou,  
Ing. Miladu Šigutovou, Mgr. Evu 
Pěchovou, Ing. Mojmíra Haupta  
a MUDr. Martina Höniga členy Rady 
Města Kojetína pro volební období 
2010 - 2014,
- zřídilo pro volební období 2010 - 
2014 kontrolní a finanční výbor ZM,
- zřídilo pro volební období 2010 - 
2014 tříčlenný osadní výbor pro část 
města Kojetín III - Kovalovice,
- zřídilo pro volební období 2010 - 
2014 tříčlenný osadní výbor pro část 
města Kojetín II - Popůvky.  

Jiří Šírek

Po komunálních volbách rezigno-
vali na mandát člena Zastupitelstva 
Města Kojetín František Krejčiřík 
(KSČM), kterého ve funkci nahra-
dila první náhradnice z kandidátky 
KSČM Božena Dostálová.
Poté rezignoval na tuto funkci také 
Mgr. Ing. Jaromír Dvořák (ČSSD), 
nahrazen byl prvním náhradníkem  
z kandidátky ČSSD Františkem Ři-
hoškem.

Jiří Šírek

- schválilo prodej objektu  
č. p. 872 na ulici Ztracená a pozemku  
p. č. 605/1, zapsané na LV 10001, 
katastrální území Kojetín 667897, 
vše ve vlastnictví Města Kojetína 

Město Kojetín 
Městský úřad, finanční odbor 

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 
SDĚLUJE OBČANŮM, 

ŽE VE DNECH 1. 1. 2011 až 9. 1. 2011 
BUDE UZAVŘENA POKLADNA MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN. 

PROVOZ BUDE OPĚT ZAHÁJEN DNE 10. 1. 2011. 
                                                                                        Hana Večeřová, 
                                                                      vedoucí finančního odboru 

OMEZENí
PROVOZNí DOBy 

MĚSTSKéHO úŘADU
KOJETíN 

Městský úřad Kojetín bude  
z provozních důvodů v pátek  

dne 31.  prosince 2010  
pro veřejnost uzavřen.

Jiřina Páleníková, tajemnice MěÚ

Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém 2. zasedání konaném dne 23. listopadu 2010
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:

za cenu 2,120.000 Kč za podmínek 
uvedených v kupní smlouvě,
- schválilo rozpočtové opatření  
č. 23/2010 týkající se vybudová-
ní počítačové učebny na ZŠ Svat. 

Čecha (dotace z EU), a to: příjmy 
599,29 tis. Kč, výdaje 599,29 tis. 
Kč, financování 0,00 tis. Kč.

Jiří Šírek

Starosta města Kojetína
zve na 3. zasedání

Zastupitelstva města Kojetína,
které se uskuteční 

v úterý 14. prosince 2010 v 16 hodin
v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, 

Masarykovo náměstí 8, Kojetín. 

M

Program jednání:
  1. Volby předsedů a členů kontrolní výboru,
      finančního výboru a osadních výborů
  2. Rozpočtové provizorium
  3. Nakládání s majetkem města
  4. Návrh OZV č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veř. prostr.
  5. Návrh OZV č. 4/2010 o místním poplatku ze psů 
  6. Návrh OZV č. 5/2010 o místním poplatku ze vstupného
  7. Návrh OZV č. 6/2010 o místním poplatku za provozování VHP
      nebo jiné technické herní zařízení, povolené MF ČR
  8. Návrh OZV č. 7/2010 o místním poplatku za odpady 
  9. Výroční zprávy ZŠ nám. Míru, ZŠ Svat. Čecha, MŠ a DDM Kojetín
10. Obsahový a termínový plán jednání RM a ZM v roce 2011
                                                                         Jiří Šírek, starosta města

Změny 
v Zastupitelstvu 
Města Kojetín
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Evropský týden 
mobility
Vážení občané,
ve středu 22. září 2010 skončil již 
devátý ročník celoevropské akce pro 
města a obce „Evropský týden mobi-
lity“ (16. - 22. září) a „Evropský den 
bez aut“ (22. září 2010). Evropský 
týden mobility je osvětová kampaň 
pro občany měst, která upozorňuje 
na problémy se stále narůstající au-
tomobilovou dopravou ve městech, 
a kterým zároveň nabízí možnosti  
a výhody udržitelných druhů dopravy. 
Mnohá evropská města už pochopila, 
že prostor v ulicích patří také chod-

cům, cyklistům a veřejné dopravě, 
nejen autům. Ulice mohou být opět 
místem setkávání, místem pro život. 
A tomu má Evropský týden mobility 
pomoci. V letošním roce se kampaň 
zaměřila na téma Doprava a zdraví 
s heslem: „Prodluž si život - buď ak-
tivní!“.
K Evropskému dni bez aut a Evrop-
skému týdnu mobility se v roce 2010 
přihlásila města a obce: Bílovec, 
Bolatice, Boskovice, Brno, Břeclav*, 
Bystřice nad Perštýnem, Česká Lípa, 
České Budějovice, Desná*, Děčín, 
Domažlice, Frýdek-Místek*, Havířov, 
Havlíčkův Brod, Hlinsko, Hlučín, Ho-
donín, Holešov, Horoměřice, Hořice, 
Hradec Králové*, Hranice*, Cheb*, 
Chrudim, Ivanovice na Hané, Jab-
lonec nad Nisou, Jesenice, Jihlava, 
Jilemnice, Kadaň, Karlovy Vary, Kar-
viná, Klatovy*, Kojetín, Kopřivnice, 
Kostelec nad Orlicí*, Kralupy nad Vl-
tavou, Kroměříž, Letovice, Lipník nad 
Bečvou, Litoměřice, Luhačovice, Ly-
sice, Moravská Třebová, Most*, Mše-
no, Nové Město nad Metují, Orlová*, 
Ostrava*, Pardubice, Pelhřimov, Pí-
sek*, Plzeň, Poděbrady, Praha, Pra-

chatice, Prostějov, Přerov*, Přeštice, 
Příbor*, Příbram*, Rumburk, Říčany, 
Semice, Semily*, Sokolov, Strakoni-
ce, Stříbro*, Šebrov - Kateřina*, Štětí, 
Telč*, Třebíč, Třinec, Turnov, Uher-
ské Hradiště, Uherský Brod, Ústí nad 
Labem, Varnsdorf*, Velké Meziříčí, 
Votice*, Vsetín, Zábřeh* a Zlín.
Naše město se do soutěže zapojilo 
podruhé a v české soutěži o „Nejlepší 
český ETM“ bylo ohodnoceno třetím 
místem. Na prvním místě se umístil 
Havířov a na druhém město Bystřice 
nad Pernštejnem.
Děkujeme všem občanům a firmám 
za účast v celoevropské soutěži. 
Rovněž moc a moc děkujeme všem 
spoluorganizátorům akce, bez je-
jichž přístupu a celotýdenní práce 
by naše město nedocílilo tak krás-
ného ocenění. Konkrétně moc dě-
kujeme vedení města za umožnění 
se zapojit do celoevropské soutě-
že všem pracovnicím a ředitelkám 
Městského kulturního střediska, 
Centra sociálních služeb Kojetín 
a Domu dětí a mládeže Kojetín.

za odbor životního prostředí 
Eliška Izsová

Informace pro občany

Předpoklady uchazeče:
- vysokoškolské vzdělání 
(min. v bakalářském studijním programu),
- znalost právních předpisů a problematiky řízení školní jídelny 
(školství, pracovní právo, občanský zákoník apod.),
- znalost právních předpisů v oblasti financování příspěvkové or-
ganizace zřízené obcí,
- dobrá znalost práce na PC,
- organizační schopnosti, samostatnost, flexibilita, vysoké pra-
covní nasazení, komunikativnost,
- způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost,
- praxe v oboru a zkušenosti v řízení pracovního kolektivu výho-
dou.

Náležitosti přihlášky, kterou podá uchazeč v písemné podobě:
- jméno, příjmení, titul,
- datum a místo narození,
- státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu, doručovací adresa,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení
 pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- telefonní a e-mailové spojení,
- datum a podpis.

K přihlášce připojte tyto doklady:
- Výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než tři měsíce,  
u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhon-
nost, vydaný domovským státem;  pokud takový doklad domov-
ský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

(k přihlášce stačí doložit čestné prohlášení),
- strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavad-
ních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech vzta-
hujících se k výkonu zaměstnání,
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a dal-
ší doklady osvědčující znalosti a dovednosti,
- čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů (pouze uchazeči narozeni před  
17. 11. 1971),
- lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce,
- Koncepce rozvoje školní jídelny v rozsahu 4 stran A4.

Termín podání přihlášek: 
- do 10. 1. 2011 do 17.00 hodin (Pozn: do tohoto termínu je ne-
zbytné, aby byla přihláška již doručena, nikoliv podána k poštovní 
přepravě!).
Písemné přihlášky včetně požadovaných náležitostí zasílejte do-
poručeně na adresu: Město Kojetín,  Masarykovo náměstí 20, 
752 01 Kojetín (případně doručte osobně na podatelnu MěÚ Ko-
jetín). 
Na obálku uveďte: „NEOTEVÍRAT - konkurzní řízení na pracovní 
místo ředitele ŠJ“ 

Bližší informace lze získat:
Jana Nakládalová - vedoucí odboru vnitřních věcí, školství  
a kultury , telefon: 581 277 420, e-mail: j.nakladalova@radnice.
kojetin.cz a na webových stránkách Města Kojetína na adrese: 
www.kojetin.cz, sekce aktuality - výběrové řízení

Jiří Šírek v. r.  starosta města

VyHLÁšENí KONKURZNíHO ŘíZENí
Rada města Kojetína v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení 

a konkurzních komisí, vyhlašuje konkurzní řízení 
na obsazení pracovního místa ředitele školní jídelny Kojetín, příspěvková organizace.



12/10 Kojetínský zpravodaj

5

Anketa

Michal Hedvíček
1) Myslím si, že 
spojů jezdí dost, ale 
nádražní standard 
upadá. Zvlášť v Ko-
jetíně se pohybuje 
po nádraží spousta 
pochybných indivi-
duí, které nezřídka 

obtěžují lidi čekající na vlak.
2) Dojíždím do Přerova a jsem s tím, 
kdy vlaky jezdí, vcelku spokojen.

Simona Juříková
1) Dojíždím z To-
vačova do Kojetína  
a spokojená ne-
jsem, jelikož se ne-
můžu dopravovat 
vlakem, a o víken-
dech je autobusová 
doprava tak omeze-

ná, že je pro mě naprosto bezúčelné 
ji vůbec o víkendu využívat.

Ivana Dvorská
1) Myslím si, že se 
spojení směrem 
na Stříbrnice velmi 
zhoršilo, protože 
nedávno zrušili vel-
kou část spojů.
2) Dojíždím do Kře-
novic a se spoje-

ním hlavně o víkendech spokojená 
nejsem. Dva až tři autobusy denně 
jsou podle mě málo.

Anketní otázky, které položili studenti Gymnázia Kojetín 
Tadeáš Hájek a Tibor Vízdal, zněly:

1) „Jste spokojen (a) s četností spojení a kvalitou veřejné dopravy do okolních obcí?“
2) „Do které obce nejčastěji dojíždíte a myslíte si, že je spojení dostatečné?“

Milan Pospíšil
1) Oproti dřívějším 
dobám dnes upadá 
standard na želez-
nici. Vlaky i nádra-
ží v okolí jsou ve 
špatném stavu.
2) Jezdím do Kro-
měříře a spoj mi 

jede každou hodinu, takže jsem 
spokojen.

Jaroslav Novák
1) Jsem z Polkovic 
a k nám je spojení 
velmi dobré, jeli-
kož přes naši obec 
jezdí linky do Pro-
stějova, Tovačova 
i Olomouce, tak-
že se do Kojetína  

i z něj dostanu bez problémů. 
2) Jsem spokojen.

Marie Perná
1) Vlak v současnosti už téměř 
nevyužívám, ale oceňuji bezba-
riérový přístup některých autobu-
sů, které jezdí z a do Kroměříže, 
kam občas dojíždím. 
Myslím si, že pro starší osoby je 
nástup a výstup bez schůdků vel-
kou výhodou. 
Já osobně si tyto autobusy schvál-
ně vybírám.

Anketní otázka, kterou položili studenti Lenka Burešová a Roman Panáček ze sexty 
Gymnázia Kojetín byla pro naše spoluobčany vpravdě aktuální a zněla takto: 

„Víte, co je to advent a slavíte jej nějakým specifickým způsobem?“
Eva Otáhalová 

Advent je čekání 
na příchod Ježíše 
Krista. Jelikož jsem 
věřící, v době ad-
ventu chodím více 
do kostela. Doma 
je u nás samozřej-
mostí adventní vě-

nec. Samotný čas adventu je pro 
mě přípravou na Vánoce.

Paní Kiršnerová
Advent je před-
vánoční čas, ale 
vzhledem k tomu, 
že již žiji sama, ne-
prožívám jej jako 
dříve, nemívám ani 
adventní věnec.

Marie Jeklová
Advent je očekává-
ní příchodu Vánoc. 
Jako věřící se více 
věnuji modlitbě, 
chodím častěji do 
kostela,  a snad 
ani není nutné do-
dávat, že adventní 

věnec je doma samozřejmostí.

Radek Zsemel
Beru advent jako 
dobu čtyř týd-
nů před Štědrým 
dnem. 
Advent nijak jinak 
specificky nesla-
vím.

Pavla Junaštíková
Vím, že advent se 
vztahuje k víře, ale 
sama věřící ne-
jsem, i přesto je pro 
mě advent ubíhají-
cí doba před Váno-
cemi, kdy zapaluji 
každou neděli svíč-

ky na adventním věnci.

David Formánek
Advent jsou čtyři 
neděle před Váno-
cemi.
Žádným specific-
kým způsobem ho 
neslavím, snad jen  
doma máme vždy 
adventní věnec.
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 Pytlování při povodni v 

Ohlédnutí za aktivitami 
Kroměřížské dráhy, o. s. 
na Kojetínsku v roce 
2010 

Přestože hlavním těžištěm půso-
bení občanského sdružení Kro-
měřížská dráha od jeho založení 
v roce 2007 zůstává oblast mezi 
Kroměříží, Valašským Meziříčím 
a Zborovicemi, také na Kojetínsku 
jste se mohli v roce 2010 zúčastnit 
některých akcí, které naše sdru-
žení pořádalo, nebo na kterých se 
podílelo. 
Dne 22. května 2010 to byly 
skromné oslavy 115 let trati Kojetín 
- Tovačov, které ale v půli přeruši-
la silná průtrž mračen, kvůli níž se 
po zaplavení trati nad Kojetínem 
nedostal podruhé do Tovačova vy-
pravený zvláštní vlak s parní loko-
motivou 433.002 „Matěj“. 

O poznání úspěšnější byly jízdy 
mezi Tovačovem, Kojetínem, Kro-
měříží a Zborovicemi o víkendu  
13. a 14. srpna 2010, kdy dvě his-
torické motorové soupravy zajiš-
ťovaly provoz mezi těmito městy  
u příležitosti konání folkového fes-

Kroměřížská dráha, o. s. informuje
Druhé Mistrovství 
Kojetína ve hrách 
Pexeso a Město - jméno 
je za námi
V neděli 21. listopadu 2010 se v od-
poledních hodinách konalo v pro-
storách Domu sv. Josefa v Kojetíně  
2. Mistrovství Kojetína ve hrách 
Pexeso a Město-jméno.
Po sice vydařeném, ale nízkou ná-
vštěvností poznamenaném loňském 
Mistrovství, se pořadatelé této po-
slední „klubové“ akce Kroměřížské 
dráhy rozhodli posunout termín ko-
nání Mistrovství až na listopad v na-
ději, že kvůli celkově menšímu počtu 
kulturně společenských akcí ve měs-
tě bude počet účastníků akce vyšší. 
Nicméně nestalo se tak a soutěže 
se zúčastnilo opět něco přes dvacet 
účastníků, z nichž část byla ze sou-
sedních Křenovic a Měrovic. 
Atmosféra při soutěžích však byla 

více než příjemná, dobrou náladu 
kromě zábavného hraní podpořilo 
také výborné jídlo a pití (děkujeme 
rodině Zítkových!) a všechny zúčast-
něné potěšilo velké množství cen, 
které do soutěže věnovali již tradiční 
sponzoři - také těm patří velké podě-
kování! Nikdo ze zúčastněných tak 
neodešel s prázdnou.
A kdo tedy vyhrál a vystřídal absolut-
ní vítězku obou loňských her, Terezu 

Novým Mistrem Kojetína ve hře 
Pexeso se stal Lukáš Bíbr, který jen 
těsně porazil svou mámu Evu, která 
se tak stala Vicemistryní

Hned vedle odstupující loňské Mis-
tryně Terezy Kotusové (vlevo) sbírá 
cenné body ve hře město - jméno 
letošní Mistr Kojetína, Jakub Eliáš

Kotusovou, na postu Mistra Kojetí-
na? 
Ve hře město - jméno se Mistrem 
Kojetína stal Jakub Eliáš, ve hře 
pexeso pak jednoznačně zvítězil 
Lukáš Bíbr. Oběma vítězům sr-
dečně blahopřejeme, děkujeme 
všem zúčastněným za to, že při-
šli a těšíme se opět na shledanou  
u třetího Mistrovství v listopadu 
2011!

tivalu Tovačovský portál v Tovačo-
vě, Kojetínských hodů a Pohádko-
vého lesa u Divok. Více než 2000 
přepravených cestujících zařadilo 
tuto akci mezi ty vůbec nejúspěš-
nější v krátké historii sdružení. 

Dne 22. září 2010 sdružení poně-
kud narychlo zorganizovalo pro-
gram na nádraží pro školy a školní 
družinu při příležitosti Dne bez aut 
2010. Za jeho zdárný průběh si ale 
především zaslouží poděkování 
tehdy službu konající výpravčí Ja-
roslav Raclavský, který sám popsal 
třídám úskalí práce v dopravní kan-
celáři, a to i přesto, že na exkurze 
nebyl předem připraven. 

Ve dnech 23. a 24. října 2010 pak 
sdružení uspořádalo 
už tradiční jízdy his-
torickým červeným 
motoráčkem „Hur-
vínek“ na tradiční 
Výlov Hradeckého 
rybníka v Tovačově. 
Zvláštními vlaky se 
přišlo svézt přibližně 
1300 cestujících a už 
při jízdách jsme ces-
tující upozorňovali, 
že ač pevně doufáme 

v opak, může jít o vůbec poslední 
jízdy osobních vlaků po tovačov-
ské trati!
Toto se potvrdilo v pátek 19. lis-
topadu 2010, kdy se sdružení 
vpodstatě náhodou dostalo k ma-
teriálu o zahájení správního řízení 
ve věci zastavení veřejné drážní 
dopravy na trati Kojetín - Tova-
čov, které Drážní úřad ČR doručil 
zúčastněným (mezi kterými však 
nebyla ani města Kojetín a Tova-
čov, ani Kroměřížská dráha, která 
v poslední době osobní vlaky na 
trať vypravovala a dokonce ani 
České dráhy, a. s.!) dne 26. listo-
padu 2010 s osmidenní lhůtou na 
podání odvolání proti tomuto ří-
zení. Členové sdružení tedy oka-
mžitě zalarmovali vedení města 

Rostislav Kolmačka
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Rozhovor se starostou města Kojetín

Kroměřížská dráha, o. s. informuje
Kojetína i Tovačova, Olomouckého 
kraje i firmy, které po trati vozily  
(a chtějí i nadále vozit) své zásilky, 
aby napsali na Drážní úřad odvolá-
ní. Stejně učinilo i samo sdružení  
a nyní nám všem nezbývá než 
doufat, že se tímto podaří snahu 
o zrušení (zejména koncového  
2,5 km dlouhého úseku) trati ales-
poň dočasně odvrátit.
Co však nemůže ani případné zru-
šení části tovačovské trati ovlivnit 
je trvající možnost vybudování za-
stávky „Sever“ v Kojetíně. Aktivi-
ty kolem zastávky letos poněkud 
„usnuly“ kvůli nejasnostem s reali-
zací modernizace hlavní trati Brno 
- Přerov po „úsporných opatřeních“ 
ministra Bárty. Z odboru strategie  

a plánování Českých drah však 
bylo sdružení doporučeno neče-
kat na modernizaci hlavní tratě  
a pokusit se prosadit vybudování 
zastávky co nejdříve. Kvůli vol-
bám a změnách ve vedení města 
však nebylo možné koncem roku 
v jednáních dále pokračovat, bude  
to tedy jeden z úkolů pro rok příští.

Konáním Mistrovství Kojetína ve 
hrách pexeso a město - jméno dne 
21. listopadu 2010 naše letošní 
aktivity na Kojetínsku končí. Děku-
jeme vám všem, kteří jste se jich 
zúčastnili za váš zájem a pevně 
věříme, že se zúčastníte také akcí, 
které pro vás připravujeme na příš-
tí rok. 

Jak jste 
se do-
stal do 
f u n k c e 
s t a r o s -
ty?
V zastu-
pitelstvu 
m ě s -
ta jsem 
od roku 
1 9 9 8 , 
kdy jsem 
byl zvo-

len místostarostou našeho města 
a v této funkci působil tři volební 
období. V letošních říjnových vol-
bách jsem znovu kandidoval za 
Sdružení nezávislých kandidátů, 
které zvítězilo. Na ustávajícím za-
sedání zastupitelstva města jsem 
byl zvolen starostou. 

Jaké změny chystáte ve voleb-
ním období 2010 - 2014?
V těchto dnech se zabýváme 
přípravou rozpočtu na rok 2011. 
Mou prioritou je, aby byl vyrov-
naný, aby v něm však zároveň 
zůstaly finanční prostředky na 
některé důležité investice i dost 
prostředků pro naše příspěvkové 
organizace, především pro školy. 
Určité změny bych rád provedl 
například v práci městské policie 
či v informovanosti občanů. 

Plánujete v nejbližší době něco 
pro teenagery?
Stejně jako dřív budu podporovat 
akce, které se týkají vaší genera-
ce, a to jak z hlediska sportu, kul-
tury, tak i dalších aktivit. Myslím 
si, že v tomto směru má Kojetín 
co nabídnout, jde jen o to, aby 
mladí lidé tuto nabídku využívali. 
Z toho, co je vám nejblíže, jmenuji 
třeba hřiště u gymnázia, jeho dílčí 
přebudování. Doufám, že se bude 
mladým lidem více líbit a budou jej 
více využívat. 

Jaký je Váš názor na kojetínský 
fotbal?
Těší mě úspěchy jak mužů, tak  
i těch nejmladších hráčů. Město 
bude i nadále finančně dotovat 
Slavoj a podporovat ho i nepřímo 
- třeba s žádostí o dotaci z progra-
mu Leader, kde TJ Slavoj uspěla. 

Zabírá Vám funkce starosty více 
času, než funkce místostarosty. 
A máte ještě čas na své koníč-
ky?
Myslím si, že časově je to podob-
né. Bylo by špatné, kdybych si čas 
na své koníčky neudělal. Rád si 
zahraji tenis nebo vyrazím do pří-
rody, a to nejen sám, ale i s man-
želkou. 

Děkujeme za rozhovor! 
Jan Šírek a Patrik Zgoda, sexta GKJ

English Corner
On October 27 my wife gave 
birth to our first child. Her name 
is Lucie, and she was born in our 
house in Kojetin. According to 
the clerk at the town offices, 
Lucie is the first baby born in 
Kojetin for at least the past 15 
years. That’s pretty cool! At 
birth she weighed about 7.7 lbs 
and she measured 20.5 in. She 
was a good sized baby. 
The first couple of days she slept 
a lot, and then after that she 
started crying! She kept us awake 
during the night at the beginning, 
but now it is better. We get to 
sleep at least 3 hours at a time 
now. My wife is breast feeding 
Lucie and she is growing quickly. 
Sometimes I think all she does 
is eat, sleep, pee and poop. We 
are always changing her diapers, 
but I don’t mind too much.
Being new parents is a lot of 
work, but everyone tells us it gets 
easier. I am looking forward to 
seeing Lucie grow up. I’m sure 
she will be a very good daughter.
Now that I am a father, I must be 
more responsible and take good 
care of my family. I will try my best 
to be a good daddy to Lucie. 

give birth (giv bə:θ) - porodit
according to (ə’kodi:ŋ tu) - podle
clerk (kla:k) - úředník
town offices (taun ofisəz) - 
městský úřad
that’s pretty cool (ðæts priti ku:l) 
- to je hustý
7.7 pounds - 3,5 kg
20.5 inches - 52 cm
breast feed - (brest fi:d) - kojít
pee (pi:) - čurat
poop (pu:p) - kakat
diaper (daipə) - plenka
responsible (ri’sponsəbl) - 
zodpovědný

Jay Davis

Děkujeme také všem sponzorům, 
bez kterých by se zcela jistě ne-
mohly konat zejména akce pořáda-
né na trati do Tovačova. Jménem 
občanského sdružení Kroměříž-
ská dráha přeji vám všem pokojné  
a požehnané Vánoce a dobrý dok 
2011!               Rostislav Kolmačka
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Mateřská škola Kojetín
Měsíc listopad 
v Mateřské škole 
Kojetín

Letos se nám podzim opravdu vy-
dařil. Ještě v listopadu  vzduchem 
poletovaly pavučinky babího léta, 
sluníčko svítilo a stromy hrály vše-
mi barvami. S podzimem jsme se 
rozloučili podzimními besídkami  
a 6. ročníkem „Drakiády“. Také 
jsme využili všech darů přírody  
a vyzdobili si obě školičky, děti  
a jejich rodiče vyráběli „podzimníč-
ky“, dlabali dýně.

V listopadu čekala děti i dvě kultur-
ní představení. Opět jsme v obou 
mateřských školách s nadšením 
přivítali Kašpárka s maňásko-
vou pohádkou, kterou si pro děti 
připravily učitelky. V pondělí 15. 
listopadu 2010 v dopoledních ho-
dinách za námi přijelo maňáskové 
divadélko z Olomouce s pohádkou 
„Jak vodníček vyčistil rybníček“. 

Průvodcem pohádky byl vodníček, 
který chtěl mít svůj vlastní rybníček. 
Aby se mu to povedlo, musel složit 
zkoušku, kterou mu dala vodní víla: 
vyčistit rybníček, nakrmit ryby a roz-
točit mlýnské kolo. To se ale vůbec 

nelíbilo čertovi Matesovi. Nakonec 
vše ale dobře dopadlo a jako v kaž-
dé správné pohádce dobro zvítězilo 
nad zlem.
Ve čtvrtek 25. listopadu 2010 na-
vštívily  děti z obou mateřských škol 
sál Sokolovny Kojetín, kde zhlédly 
„Pekelnou pohádku“ v podání Di-
vadýlka Mrak z Havlíčkova Brodu.
Pomalu už přebírá vládu „paní Zima“ 
a s ní začíná předvánoční čas. Co 
nás tedy v nejbližších dnech čeká?  
Každoročně přivítáme Mikuláše se 
svým doprovodem, děti se těší na 
návštěvu, která jim přinese sladkou 
nadílku. Také pozveme své nejbližší 
na vánoční besídky, které již budou 
provoněny pravou vánoční atmo-
sférou. A nezapomeneme popřát 
ani důchodcům a seniorům z CSS.
Rok 2010 je pomalu za námi a tak 
je na místě popřát všem čtenářům 
Kojetínského zpravodaje klidný 
adventní čas plný vůně pečeného 
cukroví, dobrého punče a pohodo-
vé prožití svátků vánočních v kruhu 
nejbližších.                     vedení MŠ

Základní škola nám. Míru Kojetín

Návštěva výstavy 
IQ centra Liberec

I v letošním školním roce pokračuje 
v pátých třídách naší školy dlouho-
dobý projekt ověřování si nabytých 
školních znalostí, který odstarto-
vala v květnu tohoto roku úspěšná 
návštěva Národního muzea v Pra-

ze. Kromě zajímavé, na všechny 
smysly působící výstavy „Příběh 
planety Země“, si mnozí žáci popr-
vé prohlédli nejznámější památky 
našeho hlavního města. Dějepisné 
znalosti, učivo o Velké Moravě si 
žáci procvičili v červnu při návštěvě 
Archeoskanzenu Modrá u Velehra-
du. Poutavou formou se seznámi-
li s bohatou historií Velké Moravy  

a s životem našich předků, sta-
rých Slovanů. Další „ochutnávkou“ 
praktického využití vědy byla ná-
vštěva výstavy IQ centra Liberec 
v 32. zlínském mrakodrapu. Zde 
si zábavnou formou na více než  
šedesáti exponátech žáci ověřova-
li některé zajímavé jevy z mechani-
ky, optiky a dalších přírodovědných 
oborů. Jak se výstava líbila dětem? 
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Toto jsou jejich postřehy:

„Byl to pro nás zážitek, protože se 
nám při pohledu ze země zdálo, že 
se mrakodrap hýbe.“

„Překvapilo nás, že většina her ne-
byla na elektriku. Zajímavých bylo 
hodně, ale pobavilo nás, jak si sed-
ly dvě osoby proti sobě a měly obli-
čej poskládaný z obou osob.“

„Klukům se moc líbilo vzduš-
né dělo, kde mohli střílet pomo-

cí vzduchu papírovými kuličkami  
do terče.“

„Mně se líbila magická koule.“

„V IQ parku se mi moc líbilo, i když 
tam bylo pár hlavolamů, které mi 
vážně lámaly hlavu. Slyšela jsem, 
že to přivezli až z Liberce. Hodně 
mě zaujal telefon, který nebyl k ni-
čemu připojený. Ty dvě hodiny mi 
připadaly jako deset minut. Jela 
bych tam zase.“

Ivana Panáková 
a Bronislava Mračková, 

třídní učitelky,
žáci a žákyně obou tříd

úspěšné 
reprezentantky školy 
i Kojetína
V úterý 16. listopadu 2010 se usku-
tečnil na atletickém stadionu SK 

Přerov tradiční běh 17. listopadu. 
Naši školu reprezentovali žákyně  
a žáci druhého stupně, tj. 6. - 9. tříd. 
V kategorii mladších žákyň vybojo-
vala krásné 3. místo Monika Dočka-
lová ze 7. třídy, v kategorii starších 
žákyň jsme byli velmi úspěšní, je-

likož 1. místo s přehledem získa-
la Monika Vyoralová z 9. A třídy  
a 2. místo obsadila Barbora Peliká-
nová také z 9. A třídy. 
Gratulujeme a děkujeme!

Lenka Holíková

Dítě není rohlík
Omlouvám se pekařskému cechu 
za použití tohoto příměru, rozhodně 
s tímto povoláním nesouvisí.
Tradičně se v době schvalování 
rozpočtu objevuje mezi jeho me-
diálními položkami oblast školství. 
Mocná to páka na ovládnutí citů. 
Po změně režimu se mezi hlavními 
propagovanými hesly objevovalo 
vzdělání velice často a důrazně. 
Jeho úroveň se nejlépe projeví  
v porovnání výsledků. Zpočátku 
(ještě v polovině devadesátých let) 
se naše vzdělávací soustava v kon-
kurenci ostatních neztratila. Jak-
mile se ale začaly plně projevovat 
výsledky převážně ekonomického 
pohledu, který stále více popíral zá-
kladní pedagogické zásady, kredit 
se obrátil na sestupný trend. Mezi-
národní porovnání signalizovala již 
počátkem nového století, že se za-
číná objevovat stále více problémů 
už v samém základu celé vzděláva-

cí soustavy. V čem to asi vězí?
Dochází k posunu hodnotového vní-
mání ve společnosti - přednost mají 
pouze ekonomická hlediska a člo-
věk zůstává poněkud stranou. Pro-
jevuje se to mimo jiné v zásadním 
rozporu mezi konkrétními potřeba-
mi a reálnými možnostmi, které mají 
školy zajištěny pro svůj přirozený 
vývoj. Bohužel neexistuje společen-
ský tlak na vytvoření optimálních 
a dlouhodobých podmínek pro vzdě-
lání. Se změnou vedení na rozhodu-
jících místech se objevují stále nové 
a nové zájmové skupiny, které tla-
čí vývoj směrem, který je pro ně 
výhodný a lukrativní. Nějaké ohle-
dy na platné pedagogické zásady, 
které již dávno naznačil učitel náro-
dů Jan Amos Komenský, se dnes 
nenosí. O ideálním počtu žáků ve 
třídě (možnosti individuálního pří-
stupu), podmínkách pro uplatnění 
vize „výuky hrou“ (tato část financí 
je první na řadě v případě jakých-
koliv úsporných či jiných opatření) 

si mohou školy nechat jenom zdát. 
Populární zaklínadlo dosažitelných 
zdrojů z evropských fondů (skončí 
v roce 2013) zůstává opět prioritou 
a pomůže jenom krátkodobě. Chybí 
již řadu let avizované systémové ře-
šení. Řada záměrů se rodí bolestně 
a prochází tolika změnami, že se 
mnohdy dobrý úmysl úplně ztratí. 
Často stačí jedny volby a velká část 
záměrů se opět mění.
Vzdělání může děkovat učitelům  
a jejich přístupu k výuce za dosa-
vadní pozice. Bez nich bychom 
spadli velice rychle na dolní příčky 
žebříčku kvality. Společnost spolé-
há na tvořivost a odolnost zástupců 
této profese. Kdo jiný by byl ochoten 
tvořit na koleně zásadní vzdělávací 
dokument každé školy - vzděláva-
cí program. Kdo jiný aktivně hledá 
řešení akutního nedostatku pomů-
cek pro výuku tak, aby děti nepo-
cítily macešský přístup státu. Ale 
pro kvalitní práci je nezbytný klid 
a potřebné zázemí ve výuce. Stá-
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Drakiáda

le častěji se hovoří o integraci žáků 
s různými poruchami učení nebo 
chování do běžných tříd. Tato vize 
v situaci, kdy se intenzivně uvažu-
je čistě ekonomicky (třídy naplníme 
do maximálního možného počtu 
žáků),  je cestou do pekel. Vyuču-
jící v takové třídě nemůže prakticky 
uplatnit potřebný přístup, který by 
těmto dětem pomohl, a často se 
tento stav obrátí proti kvalitě výuky. 
O využití asistentů pedagoga, kteří 
jsou v těchto případech v zahraničí 
běžní, se může většině škol jenom 
zdát. Tento post je vzácný a dopo-
ručovaný pedagogicko-psycholo-

Zájemci se mohou přihlásit na 
e-mailové adrese: zastupce@
zsnammiru.kojetin.cz nebo na 
telefonním čísle: 581 762 036 
(581 762 134). Podrobnosti bu-
dou upřesněny podle zájmu. Kurz 
bude otevřen v případě minimál-
ně 5 zájemců. Zázemí poskytne 
učebna informatiky s kompletním 
zázemím (internet, interaktivní 
systém).
Informační středisko školy připra-
vuje pro školy z regionu prezen-
tace pomůcek jako podporu pro-
jektů škol v rámci programu EU 
„Peníze do škol“. V říjnu se usku-
tečnila velice zajímavá ukázka 

NABíDKA KURZů A PREZENTACí
Zš nám. Míru Kojetín připravuje pro zájemce 

uživatelské kurzy práce s počítačem 
v několika modulech:

 Základy práce s počítačem 10 hodin 1.000 Kč
 Pracujeme s textem (Word) 10 hodin 1.500 Kč
 Pracujeme s tabulkou (Excel) 10 hodin 1.500 Kč

učebních pomůcek firmy Stiefel 
z Vyškova. Předvedli řadu novi-
nek z oboru elektronických pomů-
cek - interaktivní systém, výukové 
3D programy a ukázky didaktic-
kých pomůcek pro předměty tříd  
1. i 2. stupně základní školy. Nyní 
bude záležet na fantazii a mož-
nostech vyučujících, aby zvážili 
účelnost jejich pořízení. 
V dalších měsících připravujeme 
obdobné akce pro široký okruh 
zájemců. Aktuální informace na-
leznete na webu www.zskojetin.
cz v kapitole Informační centrum 
školy.

Zdeněk Šípek

Nový rok
Vážení a milí kolegové, 
vyučující i správní zaměstnanci 
naší školy, příznivci i partne-
ři dovolte nám, abychom vám 
všem popřáli s nastávajícím no-
vým rokem všechno nejlepší. 
Našim žákům přejeme příjemné 
prožití tradičních prosincových 
svátků, těm nejstarším štěstí 
při výběru další cesty životem 
a ostatním pohodu a klid. Všem 
pracovníkům školy poklidné 
vánoční i novoroční chvíle strá-
vené s nejbližšími tak, aby za 
krátký čas načerpali dostatek 
potřebné energie do další části 
školního roku. Rodičům posílá-
me přání rozesmátých dětských 
tváří v čase vánočním. A pro 
naše partnery? Klid, pohodu  
a mnoho úspěchů v novém 
roce. 
Takže příjemné svátky
Rudolf Pavlíček a Zdeněk Šípek

gickými poradnami zřídka, nejspí-
še mají nastavené limity. Znovu 
se spoléhá na pedagoga, který si 
s daným problémem poradí, pro-
fesi vykonává s láskou k dětem  
a přece nedopustí nějaké potíže, 
které by se na nich mohly pode-
psat. 
Takováto vnější atmosféra rozhodně 
nepřispívá k posunu vpřed směrem 
k modernizaci vzdělávací soustavy. 
Není to běh na krátkou vzdálenost  
a vyžaduje umění komunikace, 
schopnost se dohodnout v širším 
okruhu, ale myslím si, že taková 
cesta nás může znovu vrátit na 

špičkovou úroveň mezi vzdělávací-
mi systémy nejen v Evropě. Učitelé 
jistě nebudou proti, potřebují pou-
ze manažery, kteří nebudou hledět 
na vlastní „byznys“, ale půjde jim  
o věc.
Do nového roku bych chtěl všem 
příznivcům českého školství popřát 
hodně zdraví, štěstí, tvůrčí fantazie 
a přirozené odolnosti. Věřím, že 
nelehké období všichni zvládneme 
bez větší úhony a čas nám přinese 
zaslouženou podporu tak, aby se 
školy nemusely obávat ekonomic-
kých zaklínadel.

Zdeněk Šípek

Jak nám to jde na plaveckém výcviku...
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Exkurze žáků 
do Leteckého muzea 
v Praze

V úterý 26. října 2010 jsme se vy-
pravili na exkurzi do Leteckého 
muzea v Praze - Kbelích. Vyjížděli 
jsme v pět ráno vlakem z Kojetí-
na, jelikož letecké muzeum je vel-
mi rozsáhlý areál a je třeba mnoho 
času na jeho prohlídku. Do Pra-

hy jsme dorazili po deváté hodině  
a další hodinu nám trvala cesta 
MHD na místo. Letecké muzeum je 
až na okraji Prahy a hned vedle je 
letiště Kbely, které využívá vládní 
letka  se svými stroji. Neplánovaně 
jsme měli tudíž možnost zhlédnout 
stroj, který používá prezident re-
publiky při návštěvách v zahraničí. 
Vyfotit jsme jej ale nemohli, to bylo 
přísně zakázáno. Ale k vlastnímu 
muzeu. Je rozčleněno podle histo-
rických etap vývoje českosloven-
ského státu. Nejlépe uspořádány 
jsou pavilony - 1. světová válka, 
léta 1918 - 1938 a 2. světová vál-
ka. Tyto pavilony jsou už postaveny 
v moderním duchu, snaží se přiblí-
žit dobu i svým vybavením a detaily 
jako například napodobením výdře-
vy hangáru z první světové války,  
u stíhacích letounů stojí figuríny pi-

lotů apod. Jako dobrý lze ještě hod-
notit hangár s první generací prou-
dových letounů. Vše ostatní se bo-
hužel nachází velmi neuspořádaně 
pod širým nebem a je problémem, 
že například stíhací letouny naše-
ho letectva po druhé světové válce 
nejsou uspořádány chronologicky. 
Bylo pak docela těžké vysvětlit dě-
tem, které Migy k nám přišly první  
a které poslední. Další nevýhodou 
leteckého muzea je, že  ani jednotli-
vé výše uvedené hangáry nenásle-
dují za sebou, a tudíž člověk, který 
chce vše zhlédnout chronologicky, 
musí běhat po desetihektarovém 
areálu z kouta do kouta. I přes 
všechny nevýhody ale návštěva Le-
teckého muzea Praha Kbely stojí za 
to a myslím, že ji můžeme doporučit 
všem zájemcům o historii letectví.

Pavel Navrátil

Soutěž o zápis 
do Guinessovy knihy
rekorgů
Žáci naší školy soutěží o zápis  
do Guinessovy knihy rekordů se 
svým znakem města Kojetín vyro-
beným z igelitových sáčků.

Turnaj 
ve stolním fotbale 
V polovině listopadu jsme si zorga-
nizovali velmi oblíbený celoškolní  
turnaj ve stolním fotbálku. O turnaj 
byl již tradičně velký zájem. 
Soutěžilo se ve dvou věko-
vých kategoriích.
V mladší kategorii se na  
1. místě umístili Adam Ston  
a Ladislav Fišera, na  
2. místě Jiří Červeňák a Ni-
kolas Koky a na 3. místě Li-
bor Černý a Karel Mirvald.
Ve starší kategorii bylo po-
řadí následující:
 1. místo - Stanislav Kyselý 
a Michal Ston, 

2. místo: Michal Červeňák a Tomáš 
Ondič,
3. místo: Patrik Miko a David Vyo-
ral.
Všem žákům, kteří se turnaje účast-
nili velice děkuji.

Alice Stonová

Bezpečná zdravá škola
V říjnu 2010 nám byl schválen pro-
jekt Bezpečná zdravá škola, který 
navazuje na projekt Zdravá ško-
la. Statut Školy podporující zdraví 
máme již od roku 2000. V duchu to-
hoto projektu usilujeme o výchovu 
všestranně harmonicky rozvinuté  
a odpovědné osobnosti žáka, kte-
rou chceme formovat ve škole bez 
stresu, strachu z neúspěchu, ve 
škole, kde jsou respektovány indivi-
duální potřeby každého jednotlivce, 
kde jsou základem dobré vzájemné 
vztahy ve všech rovinách: učitel-

žák, žák-žák, učitel-rodič i učitel-
učitel. Chceme, aby i nadále byla 
naše škola místem, kde budou žáci 
chodit rádi, že se jim bude ve škole 
líbit a také, že pedagogové budou 
ve svém zaměstnání spokojeni. 
Naším cílem je vychovávat žáky sa-
mostatné, odpovědné a rozhodné 
v různých životních situacích. Nápl-
ní vyučovacích hodin, projektových 
dnů Týdne zdraví i třídnických hodin 
jsou témata zdravé klima ve třídě  
a škole, prevence sociálně pato-
logických jevů, boj proti rasismu  
a xenofobii, zdravý životní styl, zvy-
šování fyzické kondice, prevence 

úrazů, dopravní výchova.
Ochrana člověka za mimořádných 
událostí je téma, které poslední 
dobou získává stále více na aktu-
álnosti s přibývajícími povodněmi, 
vichřicemi a dalšími živelními po-
hromami, kterých se naši žáci mo-
hou stát přímými účastníky. Proto-
že v současné době děti stále více 
cestují se svými rodiči do zahrani-
čí, je třeba, aby také věděli, jak se 
chovat v případě dalších živelních 
pohrom, se kterými se v naší repub-
lice nesetkají. V hodinách prvouky, 
vlastivědy, přírodovědy, přírodopisu, 
zeměpisu, výchovy ke zdraví získá-
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Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
si vás dovoluje pozvat na

 Den otevřených Dveří
v úterý 14. prosince 2010 

od 10 do 17 hodin
během Dne otevřených dveří budete moci: 

- prohlédnout si budovu školy 
(včetně nové učebny pro využití ICT ve výuce) 

- navštívit vyučování (po dohodě s vedením školy)
- zhlédnout divadelní představení žáků „Mrazík“

- ochutnat perníčky 
ve 14 hodin: prezentace projektu Nebát se a nekrást

v 15 hodin: Předvánoční besídka
těšíme se na vaši návštěvu! Žáci a učitelé školy.

vají žáci hlavně teoretické znalosti, 
které pak dál rozvíjejí a prakticky si 
vyzkouší v Týdnu zdraví, projekto-
vém dnu Ochrana za mimořádných 
událostí a akci Bezpečné město, 
kterou pořádá Město Kojetín ve 
spolupráci s Domem dětí a mláde-
že v Kojetíně.
Každá akce má i svůj výstup - po-
kud žáci plní úkoly, jsou jejich vý-
sledky vyhodnoceny nebo zážitky 
z akce zpracují literárně či výtvarně 
a vše je prezentováno na nástěn-
kách v prostorách školy nebo slouží 
jako příspěvek do dalších soutěží, 
vyhlášených Domem dětí a mlá-
deže, Městskou knihovnou a MěÚ 
v Kojetíně.
Bezpečné chování žáků je třeba 
pěstovat a rozvíjet i v oblastech do-
pravní výchova a prevence úrazů, 
resp. prevence školních úrazů. Pra-
vidla silničního provozu a další as-
pekty dopravní výchovy jsou náplní 
hodin prvouky, přírodovědy, tělesné 
výchovy. V rámci výuky dopravní 
výchovy se naše škola zúčastňuje 
programu, který každoročně při-
pravuje středisko Atlas v Přerově. 
Program má dvě části: teoretickou - 
v ní si žáci při počítačových testech 
ověří, kolik znalostí získali ve škole 
v hodinách a praktickou - na do-

pravním hřišti dokážou své znalosti 
dovednosti při jízdě na kole. S vý-
ukou dopravní výchovy nám také 
pomáhá několik dalších subjektů 
ve městě - Dům dětí a mládeže 
 a Městská police Kojetín. Také 
jejich projekt má část teoretickou - 
testy na počítači a praktickou - jíz-
da zručnosti, určování dopravních 
značek, zdravověda, první pomoc.
Na prevenci školních úrazů jsme se 
zaměřili kromě výše jmenovaných 
předmětů i v předmětu volitelném. 
V dotazníkové akci zjišťovali žáci 
9. třídy, četnost úrazů v souvislosti 
s věkem žáků, pohlavím, prostře-

dím či ročním obdobím. Závěry 
dotazníkové akce byly zpracovány 
formou projektu a prezentovány 
v prostorách školy.
Na prevenci úrazů byl zaměřen  
v září i projektový den s pobytem 
v přírodě pro žáky 6. a 7. třídy. Z od-
povědí na otázky a výtvarných prací 
žáků byla vytvořena nástěnka.
Každá informace, znalost či do-
vednost, kterou si žáci z vyučová-
ní nebo dalších akcí zapamatují, 
může zachránit zdraví či život jejich 
nebo někoho, komu budou schopni 
pomoci.

Miluše Štefanová

Svůj volný čas trávím 
aktivně a smysluplně 

„Svůj volný čas trávím aktivně 
a smysluplně“ je název projektu, kte-
rý je financován MŠMT a realizován 
na Základní škole Kojetín Svatoplu-
ka Čecha.
Myšlenkou projektu je trávení vol-
ného času smysluplně, užitečně, 
bezproblémově a plnohodnotně. Na 
škole pracuje 9 kroužků - výtvarný, 
dramatický, polytechnický, sportov-
ní,  kroužek čtenářské gramotnosti, 
debatní ligy, organizované doučo-
vání a logopedie a angličtina  pro 
nejmenší. 
Výtvarný kroužek a dramatický pra-
cuje při školní družině, výstupem je 
vánoční a jarní výstavka prací žáků  
a divadelní představení spolu s vá-
noční besídkou, na jaře pak organi-
zace akce vítání jara a účast v reci-
tační soutěži. Polytechnický kroužek 
by měl vést žáky ke správné volbě 

povolání, navazuje na praktické čin-
nosti, rozvíjí šikovnost, zručnost při 
výrobě různých výrobků ze dřeva, 
z kovu apod. Škola spolupracuje 
se Středním odborným učilištěm  
v Tovačově a v Křenovicích. Krou-
žek čtenářské gramotnosti vychází 
zejména z potřeb umět vyhledávat 
různé informace a pracovat s textem 
v praktickém životě. Debatní liga má 
již u nás ve škole dlouholetou tradici, 
výstupem je účast v  debatní soutěži. 
Angličtina pro nejmenší je aktivitou, 
kde se děti zábavnou formou připra-
vují na výuku angličtiny od 3. ročníku. 
Přímo s výukou souvisí kroužky dou-

čovací a logopedický, děti mají mož-
nost si procvičit učivo, které nemají 
příliš zvládnuté. Návštěva logope-
dického kroužku je pro některé žáky 
přímo nutností pro dobré zvládnutí 
školní docházky. Vedoucí kroužku 
spolupracuje velmi aktivně s klinic-
kým logopedem. Výstupem sportov-
ního kroužku je účast a reprezentace 
školy na soutěžích se zaměřením na 
míčové hry a stolní tenis. 
Cílovou skupinou veškerých akti-
vit jsou žáci od 6 do 15 let, tj. žáci, 
kteří plní povinnou školní docházku. 
Aktivity vedou pedagogičtí pracov-
níci školy. Projekt bude trvat po celý 
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
školní rok 2010 - 2011, většina aktivit 
probíhá ve škole, pro potřeby napl-
nění cílů projektu byly nakoupeny 
míče, vybavení pro stolní tenis, po-
třeby pro dovybavení školní dílny, 
pomůcky pro výtvarnou výchovu. 
Projekt by měl také přispět k utuže-
ní třídních kolektivů. Jednotlivé po-
žadavky na materiální vybavení by 

měly napomoci splnit cíle projektu. 
Volnočasové aktivity navazují na 
vzdělávací proces a školní vzděláva-
cí program školy.
Celý projekt by měl napomoci k vy-
tvoření dobrého klimatu ve škole  
a zajistit bezproblémové trávení vol-
ného času po vyučování.

Olga Odehnalová 

Vídeňská zastavení
V sobotu 16. října 2010 pro nás 
připravila naše profesorka Taťána 
Dohnalová výlet do Vídně. I když 
byla zrovna sobota a vyjíždělo se  
v 7 hodin ráno a nebylo nejideál-
nější počasí, jeli jsme v hojném 
počtu. Každý z nás si mohl vzít  
s sebou blízkou osobu, takže jsme 
zaplnili celý autobus. S radostí  
a očekáváním, jestli nám vydrží 
počasí, jsme vyráželi za pozná-
ním do hlavního města Rakouska. 
Naším prvním hlavním cílem byl 
zámek Schönbrunn, který býval 

letní rezidencí rakouských císařů. 
Cesta byla velmi zajímavá. Jak-
mile jsme přejeli hranice, zkropil 
náš autobus lehký deštík, který 
ale naštěstí brzy utichl. Při pro-
jíždění Vídní nám profesorka 
ukazovala a popisovala nejrůz-
nější významná místa (například 
chrám sv. Štěpána, Vídeňskou 
státní operu, Prater aj.). Okolo 
10. hodiny jsme dorazili na mís-
to - zámek Schönbrunn. Řekli 
jsme si pár důležitých informací  
a mohli vstoupit hlavní bránou na 
nádvoří, kde byla spousta cizinců, 
takže jsme si mohli vyzkoušet, jak 

jsme na tom s vědomostmi ně-
meckého jazyka. Každý z nás šel 
jiným směrem. Někdo šel nejdříve 
do zámku projít si nádherné poko-
je, někdo zamířil do okouzlujících 
podzimních zahrad s krásnými 
sochami, fontánami, zahradním 
labyrintem atd. V zámku jsme byli 
až do odpoledních hodin a poté se 
vydali do centra. Měli jsme mno-
ho možností, kam jít:  parlament, 
uměleckohistorické muzeum, pří-
rodovědecké muzeum, Hofburg, 
Burgtheater…  Mnoho z nás také 
zavítalo do Albertiny, kde se ko-
nala výstava děl známých malířů: 
Michelangela a Pabla Picassa. 
Nešetřili jsme ani na suvenýrech 
či sladkostech - být ve Vídni a ne-
dat si Sacherův dort by byl snad 
hřích. 
Úderem 17. hodiny jsme řekli Víd-
ni ”Tschüß“ a pomalu nastupovali 
do autobusu, který nás měl zavézt 
opět domů. Výlet v nás určitě za-
nechal krásné vzpomínky na pří-
jemně strávený den. 

Lenka Černá, 2. ročník GKJ

Kvarta a tercie 
na besedě o záhadách

První listopadovou středu jsme 
se díky pozvání Městské knihov-
ny Kojetín zúčastnili v sále VIC 

besedy se spisovatelem, scéná-
ristou, režisérem a především zá-
hadologem Arnoštem Vašíčkem. 
Beseda se nám velmi líbila, jeli-
kož pan Vašíček mluvil o opravdu 
neskutečných věcech: o Veliko-
nočních ostrovech a o sochách 
na nich, o nevídaných mořských 
tvorech v oblasti Arabského moře, 
o tom, že mořské panny ne-
jsou zdaleka tak krásné, jak 
se o nich traduje, čímž připra-
vil o iluze především mužskou 
část svého obecenstva, o zá-
hadných tvorech z Japonska  
s lidskými rysy a plovacími blánami 
na rukou i na nohou, o tajemství py-

ramid v Egyptě i Střední Americe,  
o možném (či nemožném?) kon-
taktu starověkých civilizací s mi-
mozemšťany, o obrech z úsvitu na-
šich dějin apod. Beseda měla spád  
a utekla jak voda.
Ještě dlouho poté jsme všichni 
spekulovali a debatovali o tom, 
zda jsou takové věci uvěřitelné, 
zda existuje něco mezi nebem  
a zemí… Zcela určitě jsme se 
však shodli na tom,  že pan Vaší-
ček je moudrý a zvídavý člověk.

A. Krchňáková 
a K. Špičáková, 

kvarta GKJ
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Gymnázium Kojetín, Svatopluka Čecha 683
srdečně zve na 

dny otevřených dveří
Termíny konání: 

sobota 4. prosince 2010 v době od 9 do 12 hodin
pondělí 31. ledna 2011 v době od 14 do 17 hodin

Během dnů otevřených dveří si můžete: 
- prohlédnout školu a nově vybudované učebny,

-  pohovořit s vedením školy a s vyučujícími, 
- vyzkoušet si testy přijímacího řízení 
z obecných studijních předpokladů,

- zhlédnout připravený program.
Bližší informace: tel. 581 705 333, www.gkj.cz

Přijďte nás navštívit!

„eTwinning 
pro všechny“

V úterý 9. listopadu 2010 jsme se 
zúčastnili minikonference, kterou 
organizovala Zita Havranová, am-
basadorka  eTwinningu ze SŠT  
v Přerově, za podpory NSS eTwin-
ning ČR. Jejím cílem byla také pro-
pagace aktivity v rámci celoevrop-
ské kampaně eTwinning Weeks. 
E-Twinning lze charakterizovat jako 
projekt, ve kterém dvě či více škol 
z různých zemí spolupracují na dál-
ku - prostřednictvím informačních  
a komunikačních technologií. Na 
dorozumívacím jazyku se školy pře-
dem dohodnou. Do aktivity je dnes 
zapojena většina členských zemí 
EU a také Island a Norsko.
Kromě naší školy (tu zastupovaly 
na konferenci Petra Procházková  
a Dominika Fidrová ze sexty, Karo-
lína Řihošková a Karolína Slouková 
z kvinty, Veronika Dostálová a Lucie 
Opravilová ze 2. ročníku) se účast-

nily i další střední a základní školy.
Na programu byla prezentace růz-
ných úspěšných projektů i vlastní 
práce ve workshopech. Během 
konference jsme se virtuálně spojili 
se školou v Hrochově Týnci, která 

konferenci organizovala současně 
s námi. Přes web kameru jsme si 
vyměňovali zkušenosti. Naši konfe-
renci po internetové síti pozdravili 
také bývalí eTwinningoví partneři  
z Finska a Německa.                 MD

E-bezpečí 
- kyberšikana

Kvarta a žáci 1. ročníku se v pátek 
12. listopadu 2010 společně sešli 
na přednášce a následné besedě  
o nebezpečích, která jsou spojena 
s využíváním internetu a mobilního 
telefonu. 
O „kyberšikaně“ mluvili a na do-
tazy odpovídali lektoři programu  

z PF Univerzity Palackého z Olo-
mouce Tomáš Macoun a jeho ko-
legyně Kamila Všetečková. Tak se 
žáci dozvídali o projevech kyber-
šikany v praxi, kam patří například 
zasílání urážlivých, zastrašujících 
či zesměšňujících zpráv (e-mail, 
SMS, ICQ, Skype, chat), pořizování 
zvukových záznamů, videí či foto-
grafií a jejich zveřejňování s cílem 
poškodit zachycenou osobu, vytvá-
ření internetových stránek, které 

urážejí a pomlouvají. Také se mluvi-
lo o zneužívání cizího účtu (e-mai-
lového, diskusního apod.), vydírání 
pomocí mobilního telefonu nebo 
internetu, o obtěžování a pronásle-
dování voláním, psaním, mluvilo se 
o hoaxu, SMS spoofingu, phishingu 
apod. Širokým tématem k diskuzi 
byla i sociální síť Facebook.
Beseda proběhla v rámci Preventiv-
ního plánu školy.

MD
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Hanácké kece nejen 
česky

Debatování má na gymnáziu v Ko-
jetíně tradici. Debatní klub pracuje 
při škole již řadu let a jeho členové 
se pravidelně zúčastňují debatních 
turnajů po celé republice. Před ně-
kolika lety se studenti gymnázia 
rozhodli uspořádat vlastní turnaj 
v debatování s názvem Hanácké 
kece. I letos tato tradice pokračuje, 
i když v poněkud jiné formě.
Jak již titulek článku napovídá, le-
tos se nedebatovalo pouze česky, 
ale také anglicky, rusky, německy  
a francouzsky. Navíc byla celá akce 
určena nejen zkušeným debatérům, 
ale všem studentům gymnázia. 
Po zhruba čtrnáctidenních přípra-
vách v jednotlivých předmětech, 

16. listopadu 2010 ráno celá akce 
vypukla. Studenti byli rozděleni do 
skupin podle věku a také podle ja-
zyka, ve kterém diskutovali. První 
tři hodiny zněla školou hlavně češti-
na, kterou se debatovalo na nižším 
gymnáziu, a angličtina, v níž si své 
řečnické umění vyzkoušeli ostatní 
žáci školy. V dalších dvou hodinách 
to pak byly debaty v němčině, rušti-
ně a francouzštině. 
Jednotícím tématem debaty byla 
naše škola. Debatéři se během 
svých klání snažili poukázat na ně-
které problémy, které je ve škole 
trápí, a navrhnout jejich možná ře-
šení. Vítěze určovala porota slože-
ná ze studentů a jejich učitelů. 
Hlavním cílem celé akce neby-
lo zvítězit, ale vyzkoušet si jednu  
z praktických výukových metod. 
Proto také celá akce probíhala jako 

pilotní debatní den projektu  Deba-
tování napříč osnovami. Autorem 
tohoto projektu je ADK (Asociace 
debatních klubů) za podpory Minis-
terstva školství ČR a ESF. Cílem 
projektu je rozvoj vyučovací meto-
dy debatování a vytvoření podmí-
nek pro její rozšíření do výuky na 
ZŠ a SŠ v jakémkoli vyučovacím 
předmětu.

Taťána Dohnalová

Postaveni mimo hru
Společnost Člověk v tísni již něko-
lik let uvádí do škol projekt Příběhy 
bezpráví, v němž prostřednictvím 
filmů a následných debat s pamět-
níky přibližuje žákům a studentům 
základních a středních škol pová-
lečné období našich dějin. Projekt 
vznikl jako reakce na problémy výu-
ky moderních dějin na školách. Do 
projektu se zapojilo přes 700 škol  
z více než 440 obcí a měst po celé 
České republice. „Z reakcí žáků  
i učitelů je zřejmé, že projekt poklá-
dají za dobrou příležitost, jak se blí-

že seznámit s naší nedávnou minu-
lostí,“ komentuje současnou situaci 
ředitel a zakladatel projektu Karel 
Strachota.
Naše škola si letos pro projekci 
vybrala dokument Ivana Biela Po-
stavení mimo hru. Hlavní postavou 
dokumentárního filmu je bývalý ho-
kejista Augustin Bubník, který su-
gestivně vypráví, proč byli tehdejší 
„zlatí hoši“ posláni za velezradu do 
uranových dolů v Jáchymově. Dvoj-
násobní mistři světa v ledním hokeji 
z let 1947 a 1949 měli v Londýně 
v roce 1950 obhajovat mistrovský 
titul, nikam ale neodletěli, jejich 
cesta byla nejprve odložena a pak 
zcela zrušena prý kvůli tomu, že 
Anglie neudělila víza sportovním 
redaktorům. Pravděpodobnou pří-
činou však bylo to, že se komunisté 
po emigraci krasobruslařky Áji Vr-
záňové báli, že v cizině zůstanou 
i další elitní sportovci. 
Dne 13. března se tým sešel v praž-
ské hospůdce U Herclíků. Zklama-
ní z toho, že nikam nepojedou, 
se nechali vyprovokovat policisty 
v civilu ke rvačce. Celé mužstvo 
bylo zatčeno a ocitlo se v „posta-
vení mimo hru“. Následovaly týd-
ny ponižování, mučení a vydírání 
a po nich odsouzení za špionáž, 
velezradu a rozvracení socialistic-
kého zřízení - úhrnný trest pro jede-
náct odsouzených hráčů byl 74 let 
a 8 měsíců. Nejtěžší tresty dostali 

brankář B. Modrý - 15 let, A. Bub-
ník 14 let, S. Konopásek 12 let,  
V. Roziňák a V.  Kobranov 10 let. Film 
rozkrývá okolnosti zatčení a líčí, jak 
se hokejisté s pobytem za mřížemi 
vyrovnávali. Vedle Bubníka, který 
po propuštění z vězení proslul jako 
trenér finské hokejové reprezenta-
ce, zazněla archivní svědectví jeho 
někdejších spoluhráčů Stanisla-
va Konopáska, Václava Roziňáka  
a Vladimíra Kobranova. Situaci 
komentuje A. Bubník např. těmito 
slovy: „Pamatuju, jak jsme s Vaš-
kem Roziňákem vybíhali z té hos-
pody a křičeli, jak chceme mít křídla  
a chceme být volní. Křičeli jsme 
'smrt komunismu' a že chceme 
svobodu. Blázniví dvacetiletí kluci 
- mysleli jsme, že to všecko zvrá-
tíme.“
Film svým komentářem doprovodili 
- jako u nás na škole již tradičně - 
pánové  Miroslav Wildung a Milan 
Stav, kteří byli minulým režimem 
na jistou dobu taky postaveni mimo 

Legendární brankař B. Modrý, kte-
rého komunisté označili za hlavu 
spiknutí

Mistři světa z let 1947 a 1949
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Miroslav Wildung a Milan Stav na 
besedě se žáky oktávy a třetího 
ročníku

hru: Miroslav Wildung k dlouhole-
tému vězení v jáchymovských ura-
nových dolech, kde zažil i některé  
z potrestaných hokejistů, a Milan 
Stav, jenž pro změnu fáral do uhel-
ných dolů na Ostravsku  coby  přísluš-
ník PTP. Beseda oktávy a 4. ročníku  
s vitálními pamětníky se protáhla až 
k poledni, zazněly zajímavé otázky 
jako např. ta, již položila Kristýna 
Štecová: „Kdy jste se cítili nejvíce 
šťastni?“ Miroslav Wildung nejprve 
s šibalským úsměvem prohodil, že 
jeho odpověď by měla znít: „Tehdy, 

když jsem se oženil.“ Nakonec se 
ale oba pamětníci shodli na tom, že 
to bylo tehdy, když se mohli vrátit 
domů. Povídání nakonec ukončil  
M. Wildung s humorem sobě vlast-
ním: „Pojď, Stave, už musíme kon-
čit, nebo tu budeme muset maturo-
vat.“
I touto cestou bychom rádi podě-
kovali oběma pánům za jejich čas  
a ochotu  a opravdu se všichni těší-
me, že se s nimi budeme moci příští 
rok opět setkat.

-em-

Co je ještě absurdní  
a z čeho už se nedá 
dělat prdel
Knihovna Václava Havla uspořáda-
la druhý ročník soutěže o nejlepší 
studentskou esej. Znění letošního 
tématu si můžete přečíst v titulku 
článku, a tak je zřejmé, že se práce 
studentů měly dotýkat opravdu ože-
havých problémů.
Esej patří k nejnáročnějším sloho-
vým útvarům, neboť její napsání 
vyžaduje jazykovou ekvilibristiku, 
schopnost pojmenovat problémy 
a zamyslet se nad nimi v širších 
souvislostech a s nadhledem, což 

jsou charakteristiky, které odradí 
nejednoho profesionálního noviná-
ře či spisovatele. Žánr eseje u nás 
proslavily tak renomované osob-
nosti jako literární kritik F. X. Šalda, 
filozofové Jan Patočka nebo Václav 
Bělohradský a samozřejmě i Vác-
lav Havel. Ten se touto formou vy-
jadřuje k tématům literárním, umě-
leckým, společenským, politickým 
i duchovním. Eseje Václava Havla, 
jako je Moc bezmocných či Slovo 
o slovu, se staly klasickými texty 
české literatury, byly přeloženy do 
desítek jazyků a patří k nemnoha 
skutečně světově proslulým výtvo-
rům české kultury. 
I proto se Knihovna Václava Havla 

rozhodla podpořit žánr eseje v čes-
kém jazyce - ne ve smyslu napodo-
bování esejů Václava Havla, ale ve 
smyslu havlovské odvahy pojmeno-
vávat nepříjemné problémy a hledat 
jejich nekonvenční řešení. 
Rádi dáváme na vědomí skuteč-
nost, že v letošním ročníku získal 
druhé nejvyšší ocenění student 
oktávy našeho gymnázia Marek 
Raclavský, jehož esej se zamýš-
lela nad stavem českého školství.  
A i když jsme - jako součást českého 
školského systému - nevyšli z jeho 
hodnocení se zrovna čistým štítem, 
přiznejme si přinejmenším zásluhu 
v tom, že jsme se stali vděčným in-
spiračním zdrojem☺.              -em-

Maturitní generálka 
aneb Malá úvaha 
o vzdělání

Státní maturity jsou reformním po-
činem na jedné straně odmítaným, 
na druhé straně požadovaným těmi, 
kteří si od něj slibují řešení deval-
vace úrovně vzdělání na středních 
školách. Generálku státních maturit, 
několikrát odkládanou a konečně 
prý připravenou k realizaci, absol-
vovali žáci středních škol v říjnu le-
tošního roku. Jak to dopadlo… Žáci 
měli místy potíže s nejasně polože-
ným zadáním, učitelé si stěžovali 
na byrokracii, ředitelé za pochodu 
řešili organizační a technické ne-
dostatky vyráběné firmou Cermat  
a všichni potají ronili slzy nad finanční 
částkou, kterou celá ta legrace stála  
a ještě stát bude. 
Generálkou státních maturit nepro-
šlo 33 % žáků středních škol, při-

čemž tři čtvrtiny z celkového počtu 
95 400 maturantů si vybraly lehčí 
verzi testu maturitních zkoušek. 
Cvičné testy napsali nejlépe gymna-
zisté (opravdu překvapivá informa-
ce), nejhůře žáci odborných učilišť 
s maturitou. Lépe také dopadly ško-
ly veřejné oproti školám církevním  
a zejména soukromým.
Přijmeme-li za měřítko vypovídající 
o kvalitě vzdělávání škol pouze vý-
sledky maturitní generálky, můžeme 
konstatovat, že naši žáci ve srovná-
ní s republikovým průměrem uspěli 
na výbornou. Okolo 17 % zkoušek 
složili se 100% nebo téměř 100% 
úspěšností a jen 3,7 % zkoušek byla 
poznamenána dílčími nezdary. Může 
však být pouhé číslo tím vhodným 
kritériem hodnocení kvality vzdělá-
vání? Jde nám o soutěž, v níž se 
chceme za každou cenu umístit co 
nejvýše, nebo o osobnost žáka?
Po zveřejnění výsledků se někteří 
politici nechali slyšet, že takhle by 
to dál nešlo. Premiér Nečas požádal 

ministra školství o pečlivý rozbor vý-
sledků plošného testování a o návrh 
řešení. Ministr Dobeš všechny uklid-
ňoval tvrzením, že u ostrých maturit 
bude neúspěšných žáků méně, tj. 
něco mezi 15 až 21 procenty. Pa-
vel Zelený, šéf Cermatu, firmy, která 
státní maturity již více než deset let 
„připravuje“ (jen do konce roku bude 
příprava maturit stát 570 mil. Kč, 
z toho 280 mil. přispěla EU), se dal 
slyšet, že výsledky maturit budou 
atraktivním kritériem. Vysvětlení, 
v čem spočívá zmíněná atraktivita, 
když vysoké školy, až na několik 
málo výjimek, nehodlají výsledky 
státních maturit jako kritérium pro 
přijetí ke studiu uznávat, jeho výrok 
uveřejněný v LN neobsahoval. 
Předseda poslaneckého klubu 
KSČM P. Kováčík měl o kritériích 
naopak jasno.  Požadoval co nej-
podrobněji zveřejnit výsledky, prý 
aby měli rodiče informaci o kvali-
tě výuky na jednotlivých školách 
(svatá ty prostoto, ještě že na tento 
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požadavek ministr Dobeš nepřistou-
pil). Prezident Václav Klaus označil 
státní maturitu za stavění domu od 
střechy a vzkázal reformátorům, že 
jestli chtějí nějakým elementárním 
způsobem sjednotit naše školství, 
tak by bylo vhodné začít první tří-
dou: „…dělat to od toho posledního 
okamžiku, a ne od první třídy, to se 
mi zdá naprosto nesmyslné…“ Tak 
nějak musím s panem prezidentem 
souhlasit. 
Humanistická myšlenka všeobecné-
ho vzdělání, spočívající v přiměře-
ném pochopení a osvojení si základů 
naší kultury, nemá ve vzdělávacích 
soustavách dnešního Eurosvěta 
své místo. Slovo škola (lat. schola, 
řec. scholé) původně znamenalo 
„přerušení práce“, což se dá chápat 
jako místo, kde je člověk svobodný, 
není vystavený tlakům okolí, kde se 
žáci mohou soustředit, mají dosta-
tek času k přemýšlení a dostatek 
prostoru k tomu, aby dospěli k po-
chopení. Staré pojetí vzdělávání se 
však nahrazuje novým. Dnešní spo-
lečnost, její chápání hodnot, nutnost 
neustálých změn, konkurenční tlaky, 
ekonomická krize, to vše je přenáše-
no na školy v podobě nových úkolů, 
jak někteří vznešeně říkají, škola má 
nová poslání. Školy se stávají náhra-
dou za rozpadající se rodinu, pre-
ventivní institucí v oblasti drog, po-
skytovatelem sexuální a jiné osvěty, 
po pedagozích se požaduje, aby byli 
terapeuty, ekonomy, ekology, odbor-
níky na problematiku globálních pro-
blémů bídou třetího světa počínaje 
a válkou v Afganistanu  konče, aby 
uměli řešit problematiku integrace 
migrantů a boj kultur, aby se oriento-
vali v nových technologiích (zatímco 
školy k nim díky nedostatku financí 
nemají přístup - viz akce Počítače do 
škol). Ekonomická krize nutí školy, 
aby v nich místo vědění dominovaly 
projekty, školní vzdělávací programy 
se hemží exkurzemi a učitelé vydá-
vají síly na zajišťování mimoškolních 
aktivit a na prezentaci školy. Ško-
ly nevedou své žáky k pochopení, 
všeobecné vzdělání je postradatel-
né, rozvoj osobnosti v pojetí potřeb 
individua je nepodstatný. Vzdělání 
se oklešťuje od všeho „nepotřeb-
ného a zatěžujícího“, není dostatek 
prostoru k pochopení matematiky, 
historie, rodného jazyka, důležitá je 
orientace v oblasti trhu, zaměstna-

nosti, techno-
logií. A protože 
informace dnes 
rychle zastará-
vají, cíle vzdě-
lání se z vědění  
a pochopení 
přenesly na 
s c h o p n o s t i  
a kompetence. 
Není důležité 
chápat, důle-
žité je vědět, 
kde najdu odpověď. Tato vzděláva-
cí strategie se zdůvodňuje snadnou 
dostupností informací v dobách in-
ternetu. Představa, jak se společ-
nost baví o tom, kdo napsal Babičku, 
a jeden její člen si odskočí bokem, 
aby si pomocí mobilu zjistil na inter-
netu autora, a poté, kdy už společ-
nost dávno řeší jiné téma, přiběhne 
s informací o Němcové, mi připadá 
spíše smutná než komická. (Tady je 
možná schováno zdůvodnění, proč 
žáci nemohli během maturitní gene-
rálky na WC. Že by obavy z toho, jak 
perfektně zvládli schopnosti zjistit si 
informace?)
Jak při tom všem poznat kvalitu 
vzdělávání, jak hodnotit práci škol? 
Dnešní společnost (a zdaleka ne 
jen ta česká, my pouze opakujeme 
omyly okolních zemí) se omezila 
na testy (nejlépe komerční) a z nich 
plynoucí pořadí v žebříčcích. Testy 
mnohdy připomínají tipovací vě-
domostní soutěže (a žáci si umě-
jí zařídit i přítele na telefonu), stojí 
nehorázné peníze, jejich vypovídací 
hodnota je často pochybná, přesto 
se jim přiznává neskutečný význam. 
Jednou za čas se vypustí do svě-
ta poplašná zpráva, že školství je 
v krizi, protože jsme se v žebříčku 
mezinárodních testů PISA umístili 
na tom či onom místě, a na základě 
toho odstartujeme další díl reformy. 
Toto řazení do žebříčků předpoklá-
dá, že všichni mají stejné podmín-
ky, což je čirý nesmysl. Takže kde 
je nějaká vypovídací hodnota? Kde 
jsou objektivní kritéria? Jak se pra-
cuje s odlišnostmi, kde je prostor 
pro svobodné myšlení, bádání, hle-
dání? Nebo chceme, aby vzdělání 
bylo neosobní, jednotné, uniformní? 
Hodnotící žebříčky jsou tou nejjed-
nodušší (primitivní), ale velmi účin-
nou metodou kontroly a v podstatě 
i řízení škol. To je však cesta k po-

vrchnosti a nevzdělané společnosti. 
Základní školy se zaměří na výstup-
ní testování žáků pátých a devátých 
tříd a střední školy budou brát za cíl 
vzdělání nikoli vědění jako takové, 
ale testy státních maturit. Budoucí 
vysokoškolák se zaměří na rychlou 
orientaci v přísunu informací a jejich 
povrchní (a z časového hlediska jis-
tě ekonomické) zpracování, no a až 
bude odevzdávat svou bakalářskou 
práci, tak si jednoduše vyhledá in-
formace na internetu a z pěti zdrojů 
vytvoří beze stopy pochopení dílko, 
nad kterým opravdový vzdělanec 
hořce zapláče. 
Opravdu to tak chceme? Stane se 
shromažďování informací a jejich 
povrchní a rychlé zpracování ná-
hražkou skutečného vědění? Hod-
notící žebříčky se staly mánií a ne-
švarem naší doby. Jejich obětí se 
stala kdejaká profese, jejich zada-
vatelé se rádi ohánějí  slovy, jako je 
měření kvality, a hlavně slouží jako 
dobrá záminka pro slučování, rušení 
institucí nebo alespoň krácení roz-
počtů. Takový žebříček možná zají-
má poslance P. Kováčíka, naše žáky 
a nás, jejich učitele, by však zmást 
neměl. Díky každodennímu společ-
nému učení víme, co žák umí a kde 
se jedná o dílo šťastné či nešťastné 
náhody. Nejde nám o pořadí v žeb-
říčku, který vzhledem k různorodosti 
škol ani objektivně sestavit nelze. 
Jde nám o žáka, o jedince a jeho 
schopnost myslet, chápat, nalézat. 
Pouze takový člověk může být svo-
bodný a pouze takový jedinec neza-
padne v šedi povrchnosti.

Vážení čtenáři, přeji vám všem krás-
né Vánoce, mnoho duševního a fyzic-
kého zdraví, dobrou práci a také do-
statek štěstí, abyste se v příštím roce 
nestali součástí nějakého „žebříčku 
měření kvality“.               K. Švédová
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Studentská anketa 
na téma „debatování“

Je možné, že někteří z vás, čtená-
řů, již slyšeli, případně četli o pro-
jektu Debatování napříč osnovami 
pořádaném Asociací debatních 
klubů Olomouckého kraje, krajskou 
jednotkou ADK, o. s., který pronikl  
i na kojetínské gymnázium. Dle na-
šeho názoru je myšlenka pořádání 
debatních dnů i samotná realiza-
ce velmi dobrá, což nás podnítilo 
k uspořádání malé ankety, jejímž 
účelem bylo ujistit, jak se na věc dí-
vají nejen ostatní studenti, ale také 
kantoři a vedení školy.

Květoslava švédová, ředitelka 
gymnázia
Jak se vám líbí tento moderní 
způsob vzdělávání?
„Líbí.“
Myslíte, že by bylo možné začle-
nit debatu do běžné výuky?
„Bylo by to  možné a myslím si, že 
někteří učitelé to dělají, aniž by tu-
šili, že se jedná o princip Debatová-
ní napříč osnovami. Diskuse dvou 
táborů umožňuje žákům problém 
pochopit, nejen se ho zpaměti nau-
čit a odříkat to, co chce podle jejich 
názoru učitel slyšet. Učí se argu-
mentovat, učí se přijít problému na 
kloub. V podstatě si myslím, že je to 
velmi užitečná záležitost.“

Taťána Dohnalová, trenérka de-
batního klubu
Jak se vám líbí debata jakožto 
moderní způsob vzdělávání?
„Debata se mi zamlouvá, protože je 
to metoda komunikativní a protože 
se při ní dostanou ke slovu, když 
je za potřebí, všichni. Tuto metodu 
sama používám velmi dlouho, ale 
ne všichni jsou z ní nadšení.“
Jak hodnotíte úroveň cizojazyčných 
debat v podání našich studentů?

„K tomu můžu říct velmi málo. 
Vzhledem k tomu, že jsem musela 
v jedné sekci sama rozhodovat, ne-
měla jsem šanci vidět ostatní sekce 
a nepřísluší mi tedy posuzovat je-
jich úroveň. Ale práce v sekci ruské 
a francouzské, odkud jsem měla 
podrobnější informace, mi připadly 
zvládnuté perfektně, tedy alespoň 
v některých skupinách. Pokud vím 
o angličtině, někde to fungovalo 
krásně, jinde to drhlo, ale to se dalo 
čekat.“

Studentům jsme položili tyto dvě 
otázky:
1. Uvítal/a bys debatu jako způ-
sob výuky cizích jazyků?
2. Bavila tě debata a argumenta-
ce v cizím jazyce?

Klára Ligurská, kvinta GKJ
1. „Ano, uvítala, protože v hodinách 
cizích jazyků bychom se měli naučit 
především mluvit a komunikovat, 
a pokud máme nějaké drobné ne-
dostatky v gramatice, je možné se 
ji doučit. Naučit se mluvit je asi to 
nejpodstatnější.“
2. „Debata mě bavila, to ano, avšak 
argumentace byla dost obtížná.“

Michal Chochel, 2. ročník GKJ
1. „Ano, uvítal, protože je to dobrý 
způsob jak procvičit mluvení v ci-
zím jazyce. Je to lepší než se učit 
pouze ze slovníků a učebnic gra-
matiky. Toto praktické procvičování 
se mi zdá lepší.“
2. „V angličtině ano, protože ang-

ličtinu ovládám vcelku dobře, dobře 
jsem se orientoval. Zato v ruštině 
mi to moc nejde, takže můj zájem  
o takovou debatu nebyl příliš vel-
ký.“

Jan Palička, oktáva GKJ
1. „Určitě bych ji jako způsob výu-
ky uvítal, mě osobně velmi bavila. 
Sice jsem debatoval pouze rusky, 
ale zdálo se mi to přínosné.“
2. „Jak jsem již řekl, debata v rus-
kém jazyce mě bavila, tudíž mě 
bavila i argumentace, i když ne-
připravená argumentace v jazyce, 
kterému se věnuji pouze tři roky, 
je složitější než argumentace v ja-
zyce, který se učím od čtvrté třídy 
základní školy, to znamená v jazy-
ce anglickém.“

Petr Okál, septima GKJ
1. „Já bych debatu uvítal až po ně-
jakém roce výuky, protože slovní 
zásoba u studentů z nižších stup-
ňů školy není dostačující pro to, 
aby debata dosáhla vyšší úrovně  
a měla nějakou logiku. Proto bych 
se v nižších stupních soustředil rad-
ši na slovní zásobu a debatu prakti-
koval až s postupem času.“
2. „To mě bavilo moc, a i když naše 
slovní zásoba byla také dost slabá, 
tak jsme si řeči připravili. Ale když 
jsme měli odpovídat na pokládané 
otázky, nikdo nevěděl jak. Přesto to 
byla zábava.“

Zpracovali:
Eva Voretthová a Lukáš Burget,

sexta GKJ
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Odborné učiliště, Křenovice 8
Informace o možnostech studia
Ve školním roce 2011/2012 budeme otevírat:

Odborné učiliště, Křenovice 8
zve všechny uchazeče o studium, jejich rodiče a ostatní zájemce na

den otevřených dveří
spojený s výStAvKoU PRAcí ŽÁKŮ

čtvrtek 2. prosince 2010 od 8.00  do 17.00 hodin

 1. Obor 65-51-E/01
 Kuchař
- délka přípravy: 3 roky,
- učební obor je určen pro hochy 

a dívky,
- způsob ukončení studia: závěreč-

ná zkouška (výuční list).
 2. Obor 66-51-E/01
 Prodavač
- délka přípravy: 3 roky,
- učební obor je určen pro hochy 

i dívky,
- způsob ukončení studia: závěreč-

ná zkouška (výuční list).
 3. Obor 41-52-E/01
 Zahradník, aranžér
- délka přípravy: 3 roky,
- učební obor je určen pro hochy 

i dívky,
- způsob ukončení studia: závěreč-

ná zkouška (výuční list).
 4. Obor 74-41-E/01
 Pečovatel
- délka přípravy: 3 roky,
- učební obor je určen pro hochy 

i dívky,
- způsob ukončení studia: závěreč-

ná zkouška (výuční list).
 5. Obor 29-51-E/02
 Pekař
- délka přípravy: 2 roky,
- učební obor je určen pro hochy 

i dívky,
- způsob ukončení studia: závěreč-

ná zkouška (výuční list).

Ke studiu na odborném učilišti jsou 
přijímáni žáci a další uchazeči, kte-
ří splnili povinnou školní docházku  
a kteří při přijímacím řízení splni-
li podmínky pro přijetí prokázáním 
vhodných schopností, vědomostí, 
zájmů a zdravotní způsobilosti po-
žadované pro zvolený obor vzdělání  
v souladu s § 59 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání. Všechny obory jsou ur-
čeny pro dívky i chlapce.
Nabídka vzdělání v nabízených 
učebních oborech na naší škole je 
určena především žákům se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami  
a těm žákům základních škol, kteří 

mají v 9. třídě slabý až velmi slabý 
prospěch a u nichž není pravděpo-
dobné, že by úspěšně zvládali ná-
ročnější učivo na SOU, popřípadě 
těm, kteří nebudou ke studiu na 
SOU přijati.
Škola nabízí ubytování ve vlast-
ním internátu, stravování ve vlastní 
školní jídelně a finanční odměny za 
produktivní práci žáků.

Další informace rádi poskytneme 
při osobní návštěvě školy, na te-
lefonních číslech: 581 769 045, 
581 769 059, 581 701 199 nebo na 

www.oukrenovice.cz
krenovice@kejnet.cz

plesnik@iol.cz

 CO ZíSKÁTE:
- informace o studiu 
- informace o učebních oborech: 
 * Kuchař
 * Prodavač
 * Zahradník, aranžér
 * Pečovatel
 * Pekař

 CO NABíZíME: 
- prohlídku školy 
- prohlídku dílen 
- prohlídku internátu
- tombolu
- prodej výrobků vyrobených 
  našimi žáky

tĚŠíMe Se nA vAŠI nÁvŠtĚvU!

Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž
 Na programu: C. Saint-Saëns - Oratorio de Noël
  E. Schiffauer - Venkovská vánoční mše
 Učinkují: Symfonický orchestr, smíšený pěvecký sbor konzervatoře a sólisté
 Diriguje: Viktor Kozánek

Doprava autobusem z Kojetína zajištěna! 
Odjezd z autobusové zastávky na Masarykově náměstí v 17.15 hodin

Předvánoční  

16. prosince 2010 v 18 hodin
Chrám Očištění Panny Marie - Dub nad Moravou

 koncert
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PřIPRAvUJeMe:

DDM Kojetín informuje...

1. prosince 2010 
2. vánoční čarování 
- anděl, čert, mikuláš

 DDM Kojetín

2. prosince 2010 
Koncert Pavla Nováka ml.
 pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ

Sokolovna Kojetín

8. prosince 2010 
3. vánoční čarování 

-  vánoční papír, krabička 
DDM Kojetín

9. prosince 2010 
Vypouštění balónků 

s přáníčkem Ježíškovi
 od 15.15 hodin rozdávání balónků, 

15.40 hodin vypouštění balónků
Masarykovo náměstí Kojetín

Posviťme si na strašidla

„Pohádkové bytosti, mají spoustu 
starostí. Celý den až do setmění, 
chystají různá překvapení…“ 
V pátek 5. listopadu 2010 se usku-

tečnil již tradiční lampiónový prů-
vod. K „domečku“ přijela světýlková 
víla na koni, aby děti zavedla spo-
lečně s rodiči na náměstí. Tam byli 
připraveni její pomocníci - strašidla 
s různými úkoly. Pokud je děti splnily  
a měly vyplněny všechny plamínky 

na své kouzelné papírové lucerně, 
dostaly od víly sladkou odměnu  
a čaj. Děti se mohly zúčastnit soutě-
že o nejkrásnější strašidlovou dýni 
a zatrsat si na pohádkové písničky.

Petra Otáhalová

Dárky z keramiky
Během října a listopadu děti vyrá-
běly z keramické hlíny dárky na Vá-
noce pro své blízké. Zavítaly k nám 

Návštěvníci
Na návštěvu a prohlídku nového do-
mečku k nám přijeli děti i z okolních 
obcí - ZŠ Křenovice, MŠ Uhřičice, 
MŠ Polko-
vice a ZŠ 
Měrovice. 
Velké obli-
bě se opět 
těšila velká 
trampolína.

Petra 
Otáhalová

děti z MŠ Kojetín z oddělení Srdí-
ček a Pastelek, žáci 4. B ZŠ nám. 
Míru i děti z MŠ a ZŠ v Měrovicích. 
Vyráběly vánoční hvězdy, kapry, 
zvonečky…           Petra Otáhalová

RADOSTNÉ 
VÁNOCE, 
MNOHO 

ŠŤASTNÝCH 
CHVIL 

A NEOPAKOVA-
TELNÝCH 
ZÁŽITKŮ 

V ROCE 2011 

PŘEJÍ 
PRACOVNICE 

DDM KOJETÍN

15. prosince 2010 
4. vánoční čarování 

ubrousková technika jinak  
DDM Kojetín

29. prosince 2010 
Druhá silvestrovská párty 
pro děti aneb rozloučení 
s rokem 2010 v maskách 

 od 15 do 19 hodin
sál Hotelu Pivovar

od ledna 2011
 5 lyžařských zájezdů 

s výukou lyžování 
a snowboardingu 

24. - 27. února 2011 
Lyžování v Krkonoších 

Vysoké nad Jizerou 
(děti od 3 - 10 let: 1990 Kč, 

od 10 let: 2400 Kč)
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Kam za kulturou

zAcvIčte SI nA vIc KoJetín
 pondělní zUMBA

Každé pondělí od 18 hodin
sál VIC, Masarykovo nám. 8 Kojetín

začíná se 6. prosince 2010
cvičitelka: Gabriela Matoušková

Vstup: 50 Kč/1 hodina

 úterní JÓGA
Každé úterý od 17 hodin

POZOR ZMĚNA - sál VIC, Masarykovo nám. 8 Kojetín
Kojetín, cvičitelka: Alena Flegelová

350 Kč/zimní cyklus

 úterní PILÁteS
Každé úterý od 19 hodin

sál VIC, Masarykovo nám. 8 Kojetín
cvičitelka: Monika Paráková

Permanentka: 250 Kč (10 vstupů + 1 zdarma)

 středeční zUMBA
Každá středa od 18 hodin

sál VIC, Masarykovo nám. 8 Kojetín
cvičitelka: Denisa Kopřivíková

Vstup: 50 Kč/1 hodina

 čtvrtční dAnce vIBeS - FIt
Každý čtvrtek od 18.30 hodin

sál VIC, Masarykovo nám. 8 Kojetín
cvičitelka: Radka Michálková

Vstup: 30 Kč/1 hodina

Výstava u příležitosti 60 let trvání divadelního souboru
Hanácká scéna MěKS Kojetín

tRAdIce ochotnIcKÉho
dIvAdLA v KoJetínĚ

- fotografie - plakáty - scénáře -  kulisy - kostýmy - rekvizity -  
Výstava je otevřena v prostorách expozice muzea  

a je veřejnosti zpřístupněna po celý rok 2010
Vzdělávací a informační centrum Kojetín

Masarykovo náměstí 8, Kojetín

Výstava 

PAvLA KAčíRKovÁ
neBo!!!

SOCHy - KRAJINNé PROJEKTy - INSTALACE - OBRAZy
Výstava otevřena od 19. listopadu 2010

do konce roku 2010
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

po - pá 9 - 11 a 12 - 17 hodin
so, ne po telefonické dohodě 774 001 403

Adventní výstava 

BetLÉMy
Výstava otevřena

od 27. listopadu do 5. prosince 2010
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

po - pá: 9 - 11 a 12 - 17 hodin  
Otevřeno i v sobotu a neděli

4. 12. a 5. 12. 2010: 9 - 11 a 12 - 17 hodin

POSLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ DIVADELNÍ SEZÓNY 2010!
 Derniéra bláznivé komedie

divadelního souboru Hanácká scéna Kojetín 

Ken Ludwig:
tenoR nA RoztRhÁní

v režii Jany Novákové z Olomouce
sobota 4. prosince 2010 - 19.30 hodin

Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč

Mikulášská nadílka dětem přímo u vás doma
- domluvte si návštěvu a přijde k vám 

MIKULÁŠ, AndĚL A čeRt
neděle 5. prosince 2010 - od 16 hodin

Zájemci hlaste se na VIC Kojetín
telefon: 581 202 202, 774 001 403

Koncert žáků Základní umělecké školy Kojetín 

MIKULÁŠSKÉ vyhRÁvÁní
pondělí 6. prosince 2010 - 16 hodin

Sokolovna Kojetín

Koncert učitelů Základní umělecké školy Kojetín 

vÁnoční KonceRt
čtvrtek 9. prosince 2010 - 19 hodin

Sokolovna Kojetín

Závěrečný ples tanečního kurzu nejen pro studenty 
místního gymnázia 

zÁvĚRečnÉ tAneční
SLAvnoStní KoLonA
pátek 10. prosince 2010 - 18 hodin

K tanci a poslechu zahraje
Karel Caha a Olga Nováková z Přerova

Sokolovna Kojetín, vstup: 60 Kč

Vánoční koncert pěveckého souboru 

cAntAS MěKS Kojetín
„...nad horama vyšla hvězda“

pátek 17. prosince 2010 - 18 hodin
Hosté: Robert Marczak, Jana Marková  

a pěvecký soubor ZŠ Želatovská Přerov
Diriguje: Renata Vozková

Soubory vede a hudebně doprovází: Zuzana Zifčáková
Moderuje: Čestmír Novotný

Sokolovna Kojetín, vstup: volný 

TJ Sokol Kovalovice zve na
tURnAJ MUŽŮ A Žen

v KUŽeLKÁch
o PUtovní PohÁR

sobota 11. prosince 2010 - 9 hodin
Zámecká kuželna v Kovalovicích

Startovné: 130 Kč
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MySLIvecKý PLeS
sobota 15. ledna 2011 - 20 hodin

Sokolovna Kojetín

StUŽKovAcí PLeS GyMnÁzIA KoJetín
pátek 21. ledna 2011 - 19 hodin

Sokolovna Kojetín

dRAčí PLeS
sobota 29. ledna 2011 - 20 hodin

Sokolovna Kojetín 

hAnÁcKÉ BÁL
sobota 12. února 2011 - 20 hodin

K tanci a poslechu zahraje dechová hudba Věrovanka
- hraje i prvky pop music a bigbítu

Vystoupí Sluníčko Kojetín, Kosíř Kostelec n. H.,
Hanácká beseda Kojetín

Společné zatančení Moravské besedy
Občerstvení zajištěno  

(večeře, domácí zákusky)!!!
Sokolovna Kojetín

 slosovatelná vstupenka: 90 Kč, místenka: 10 Kč

StUŽKovAcí PLeS GyMnÁzIA KoJetín
pátek 18. února 2011 - 19 hodin

Sokolovna Kojetín

coUntRy BÁL
StARÉ doBRÉ, novÉ čASy

sobota 26. února 2011 - 20 hodin
K tanci a poslechu zahraje Country Mix Praha

O pestrou zábavu se postará LUCKY WHILE a další 
Exhibice - lasa, kolty, biče…

Občerstvení zajištěno - speciality ve stylu country!!!
Sokolovna Kojetín

slosovatelná vstupenka: 90 Kč, místenka: 10 Kč

vodĚní MedvĚdA
hASIčSKÉ BÁL

S PochovÁvÁníM BASy
sobota 5. března 2011

- 10 hodin - VODĚNÍ MEDVĚDA ulicemi Kojetína
- 20 hodin - HASIČSKÉ BÁL + POCHOVÁVÁNÍ BASY
v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín

dĚtSKý KARnevAL
neděle 6. března 2011 - 14 hodin

klauni, rej masek, soutěže a hry, diskotéka,
občerstvení, taneční vystoupení...

Sokolovna Kojetín, slosovatelné vstupenky:  
dospělí - 50 Kč, děti - 25 Kč, masky - 20 Kč

PLeS RUdých Koní
sobota 12. března 2011 - 20 hodin
K tanci a poslechu - skupina Krakatit

Sokolovna Kojetín, vstup: 79 Kč, místenka: 20 Kč

PLeSovÁ SezÓnA 2011 

Pekelná štěpánská klubovka

oPIčí GULÁŠ 5
neděle 26. prosince 2010 - 18 hodin

Imodium (rock‘n‘roll-rock / Broumov), IQ Opice
(crossover / Kojetín), Bumbrlíci z pomerančové

zahrady (hip hop-hard rock / Přerov), Bulletproof
(rap-rock‘n‘roll / Prostějov), Unna (heavy-dance music
/ Přerov / Prostějov / Brno), Petr Malý (Folk/ Kojetín),

The Sage (grunge-alternative / Kojetín, Uhřičice),
Hollywood stars crew (break dance / Přerov), Koďa 

 a jeho electric boogie (Kojetín)
Točené pivo, panáky všeho druhu

korňákův opičí guláš
Sokolovna Kojetín, vstup: 120 kaček

Vánoce, Vánoce přicházejí 

PRvní vÁnoční JARMARK
v KoJetínĚ

nA MASARyKovĚ nÁMĚStí
sobota 18. prosince 2010 - 9 - 18 hodin

Masarykovo náměstí Kojetín
Prodej živých kaprů a vánočních stromků,

pravá domácí zabijačka
(řeznictví na rohu Tyršova 29),

med, medovina, vánoční cukroví, keramika,
řemeslné stánky, vánoční zboží,

svařák, vánoční punč, bramboráky...
Přijďte nasát přicházející vánoční atmosféru!

Z akcí MěKS Kojetín
S písničkou se mládne
V sobotu 6. listopadu 2010 se ko-
nal 1. ročník setkání pěveckých 
souborů Kojetín 2010 s optimis-
tickým názvem "S písničkou se 
mládne" za účasti tří pěveckých 
souborů - Moravští madrigalisté 
Kroměříž, Smetana Hulín a Cantas 

MěKS Kojetín.
Na úvod a na zahájení 1. ročníku 
zazněla slova, jak a proč vznikl ná-
pad uspořádat v Kojetíně setkání 
pěveckých souborů: "Kojetínská 
kultura je velmi bohatá na zájmové 
soubory, ve kterých se dobrovol-
ně sdružují lidé se stejnými zájmy 
a nadšením. Pilně pracují celý rok 

a o své výsledky a úspěchy se chtě-
jí logicky podělit i s ostatními. Aby 
nezůstali izolováni od světa, samo-
zřejmě navazují kontakty a přátel-
ství s lidmi naladěnými na stejnou 
vlnu. Hanáci z národopisné Hanác-
ké besedy se s ostatními soubory 
pravidelně setkávají na Hanáckém 
bále nebo na národopisné přehlíd-
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Z akcí MěKS Kojetín
ce v rámci Kojetínkých hodů. Diva-
delníci z Hanácké scény úročí svou 
práci na březnové soutěžní postu-
pové přehlídce divadelních souborů 
Divadelní Kojetín, které se účastní 
několik souborů z celé Moravy. 
Country tanečníci z Lucky While si 
zase své příznivce zvou na Coun-
try bály a taneční semináře. Vý-
tvarníci tvůrčí skupiny Signál 64 po 
celý rok propůjčují galerii několika 
malířům a výtvarníkům z okolních 
i dalekých měst. A aby tedy zpě-
vačky z pěveckého souboru Cantas 
nepřišly zkrátka a nezůstaly poza-
du, zrodila se myšlenka uspořádat 
v našem městě přehlídku pěvec-
kých souborů, která by měla být 
především setkáním, poznáním, na-
vázáním kontaktů, srovnáním práce 
s jinými soubory, povzbuzením pro 
sbormistry a příjemnou událostí pro 
všechny zúčastněné."
V sobotu jsme všichni prožili krás-
né zpěvankové odpoledne, které 
zahájilo vystoupení Moravských 
madrigalistů z Kroměříže.
Tento komorní smíšený pěvecký 
sbor vznikl v Kroměříži v roce 1961 
z podnětu hudebního historika Ji-
řího Šafaříka. Od roku 1992 stojí 
v čele vynikající flétnista, skladatel 
a dirigent Radek Dočkal. Sbor mů-
žeme zařadit do kategorie polopro-
fesionálních díky profesionálnímu 
uměleckému, dramaturgickému 
a hlasovému vedení. Sbor vyniká 
především kultivovanou pěveckou 
technikou vyzrálých hlasů s vzácně 

vyrovnaným zastoupením v žen-
ských a mužských hlasech.
V pořadí jako druhé pěvecké těleso 
vystoupil smíšený pěvecký sbor 
Smetana Hulín.
Smíšený pěvecký sbor Smetana 
Hulín od začátku jeho existence 
vede sbormistryně Lenka Poláško-
vá. Tento mladý sbor čítá 39 členů  
a jeho repertoár tvoří desítky skla-
deb všech uměleckých směrů a slo-
hových období. Největšími úspěchy 
pěveckého sboru byl v roce 2002 
zisk zlaté medaile a v roce 2004 
stříbrné a zlaté medaile na mezi-
národní soutěži MUNDI CANTAT 
(Svátky písní) v Olomouci.
Jako poslední účastník setkání se 
představil domácí pěvecký sou-
bor Cantas Kojetín.
Počátky činnosti pěveckého soubo-
ru Cantas sahají do roku 2001. Pod 
svá křídla je vzalo Městské kulturní 
středisko Kojetín. Každý rok pěvec-
ký soubor Cantas zrealizuje dvě 
koncertní pásma (jarní a vánoční), 
se kterými vystupuje jak na domácí 
kojetínské půdě, tak také v Přerově, 
Kroměříži a Zborovicích. Sbormist-
rem pěveckého souboru je Zuzana 
Zifčáková, která je zároveň korepe-
titorem, dirigentem sboru je Renata 
Vozková.
Závěrečnou tečku za setkáním uči-
nili všichni účastníci z pěveckých 
souborů - Moravští madrigalisté, 
Smetana Hulín a Cantas Kojetín, 
kteří si společně zazpívali písničku 
oslavující zpěv, veselí a radost ze 

života s příznačným názvem „Un 
poquito cantas“.
Podzimní sobotní přehlídka odstar-
tovala krásnou tradici listopadových 
pěveckých setkání. Doufáme, že se 
v Kojetíně příští rok opět setkáme 
ve stejném složení a v příštích le-
tech se k nám přidá ještě více pě-
veckých souborů. Poděkování patří 
holkám z Cantasu v čele se Zuzkou 
Zifčákovou za perfektně zvládnuté 
role jak hostitelů, tak i účastníků. Ze 
srdce děkujeme všem zpěvákům 
a zpěvačkám, kteří nám v Kojetíně 
dokázali, že heslo přehlídky nelže 
a že s písničkou se opravdu mlád-
ne!
Členky Cantasu velmi potěšil 
e-mail, který došel na MěKS Ko-
jetín: „Zdravím, děkujeme za bez-
vadnou akci! Věřím, že mluvím za 
všechny, že se vám povedlo navo-
dit přátelskou atmosféru, pohodu 
a spontánnost. Jsme rádi, že jsme 
se mohli zúčastnit. Snad nám pro-
minete trochu vážnější repertoár 
i trošku opatrnou náladu, přece jen 
se pohybujeme hodně v duchovním 
prostředí, kde se tak veselé a poda-
řené akce příliš nepořádají:-) Máme 
se od vás co učit a proto se těšíme 
na další setkání.
Mějte se moc krásně a ať se sboru 
nejen v hudbě daří!
S pozdravem Jan Brada, Moravští 
madrigalisté, komorní smíšený pě-
vecký sbor“

Foto: J. Večeřová

Screamers vyprodali
Sokolovnu

Opět po roce v úterý 9. listopadu 
2010 zavítala do Kojetína populár-
ní travesti skupina Screamers se 
svým novým pořadem "Screamers 
v šapitó". Skupina se letos před-
stavila televizním divákům v po-

řadu Česko Slovensko má talent. 
Skupina má šest členů, kteří ve 
svém vystoupení ztvárňují zpě-
vačky a zpěváky české a za-
hraniční populární hudby. Že je 
skupina populární i v Kojetíně 
svědčil zcela vyprodaný sál míst-
ní sokolovny. Fanoušci této skupi-
ny se můžou těšit na dva pořady 
v roce 2011 (6. 5. a 18. 11. 2011).
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Cvičme v rytme
Sobotní dopoledne 13. listopa-
du 2010 bylo určeno nejen všem 
ženám a dívkám, které se sešly 
v kojetínské Sokolovně na sportov-
ně zaměřené akci s názvem Cvičme  
v rytme (6). Zacvičily si: Body Styling 
s Lenkou Grácovou, Zumbu s De-
nisou Kopřivíkovou, Tae-bo s Marií 

Flejberkovou a Power Jóga s Ivetou 
Partschovou. Na baru se podávala 
doplňková sportovní výživa a proběhla 
také prezentace výrobků společnos-
ti Oriflame s odbornou diagnostikou 
pleti - změření hydratace a promaště-
ní pleti, zjištění typu pleti a navrhnutí 
vhodné péče o pleť. Akce se vydařila 
na výbornou a sál byl zcela zaplněn 
nadšenými sportovkyněmi.

Nebo!!!
Pavly Kačírkové
V páteční podvečer 19. listopa-
du 2010 byla slavnostní vernisáží 
v galerii VIC na Masarykově ná-
městí otevřena výstava soch, kra-
jinných projektů, instalací a ob-
razů kojetínské výtvarnice Pav-
ly Kačírkové s názvem Nebo!!! 
Autorku výstavy představila Ola 
L. Hořavová, kurátorka Galerie 
umění z Blanska a na vernisáži 
zahrál Martin E. Kyšperský, držitel 
dvou cen Anděl v kategorii alterna-
tivní hudba. Výstava bude otevřena 
do konce roku 2010.
 "Pavla Kačírková prošla klasickou 
sochařskou průpravou u akademic-
kých sochařů Habarty a Tománka. Už 
zde v její tvorbě měla své významné 
místo hra a experiment. Společně s 
Milanem Dolečkem uspořádali hap-
pening na hradišťském náměstí. 
Akce sv. Jiří, konaná na svátek sv. 
Jiří. Roku 2002 na hlavním náměstí 
odkrývala historickou paměť mís-
ta a Pavla s přáteli bílým papírem 
vykryli a následně pomalovali celý 
půdorys kostelíka, který tam kdysi 
stál. Akce byla veřejností vřele při-
jata, mnozí kolemjdoucí se přidá-
vali k tvorbě. Další akce zaměřená 
na prožitek zúčastněných, kdy po-
zvané vodila se zavázanýma očima 
po Hradišti, po jeho klidných i hluč-
ných zónách. Nechávala je osahá-
vat stromy a sochy a vychutnávat 
tak svět jinak. Na závěr této akce 
dala někomu vodu, někomu víno 
a vlastnoručně upečené bochán-
ky. Její maturitní práce s názvem 
Krajina (2002) v sobě obsahovala 
prvek procesuálnosti. Z hlíny vytvo-
řila desku, kterou podélně rozřezala 
a nechala schnout. Schnutím zde-
formovanou a popraskanou hlínu 
odlila do betonu.
Po maturitě byla přijata na Fakul-

tu výtvarných umění v Brně, do 
sochařského ateliéru nefigurativ-
ní tvorby, který vede akademický 
sochař Jan Ambrůz. První projekt, 
který na FaVU vytvořila, byl návrh 
na dětskou skládačku s názvem 
Slož si své zvířátko (2004). Pejsky 
vytvořila z vázacích balónků, napl-
něných sádrou.
Pavla se začíná intenzivně zajímat 
o digitální grafiku. Své práce vždy 
profesionálně prezentuje. Násle-
doval projekt čistě konceptuální 
s názvem Hore Nohama. Pavla na 
klauzurní zadání, nalézá odpověď 
na vlnách internetu a přivádí nás 
do Japonska, do rodiny pana No-
hama. Jde o skutečnou mystifi-
kaci nebo pozoruhodnou shodu 
a vyústění v minimalistický koncept 
tradiční japonské místnosti určené 
pro podávání čaje Čašicu (čašicu je 
místnost, kde se podává čaj)?
Následují projekty s náboženskou 
tématikou, kdy je v popředí zájmu 
jasná forma a nově uchopený ob-
sah: Madony (2005), Křížová cesta 
(2006), Do tohoto světa (2007). Ma-
dony, jako soustava kružnic vychá-
zející ze svatozáří známých desko-
vých obrazů českých gotických ma-
don v měřítku 1:1. Křížová cesta, 
naprosto výjimečný projekt, který 
vznikl během roční spolupráce ate-
liéru a Českomoravské cementárny. 
Klasická křížová cesta o čtrnácti za-
staveních s konkrétním příběhem je 
zpracována jako čtrnáct betonových 
křížů, které mají lidskou míru, a dá 
se jimi projít. Příběh křížové ces-
ty ustupuje jedinému - pocitu tíhy 
a bolesti, ale i naděje, že se dá pro-
jít. Nyní jsou kříže umístěny v kraji-
ně u Šarov, kde rámují průhledy do 
krajiny a do nebe. Třetí projekt Do 
tohoto světa, vychází z Rubensova 
Snímání z kříže. Pavla si vypůjči-
la z obrazu siluetu Krista, zvětšila 
ji a postupným odvrtáváním materi-

álu ji vysvobodila z plochy. Způsob 
zavěšení, kdy silueta Krista opouští 
dřevěnou plochu a sestupuje k li-
dem, nese poselství Do tohoto svě-
ta.
V roce 2006 začíná Pavla experi-
mentovat s animací, vzniká první 
animace s názvem O andělu. Jde 
o velmi poetické rozmalování ob-
razu Oplakávání Krista od Giotta. 
Následují další experimentátorské 
výpravy do světa digitálních tech-
nologií animace, videa i zvuku. 
Zajímavé experimenty s vrstvením 
využívá v práci s obrazem i zvukem  
projektu Stokrát. Konceptuální pří-
stup využívá v projektu Norma A4, 
kdy do standardizovaného formátu 
přeformátovává známá díla výtvar-
ného umění. Kriticky se zamýš-
lí nad nutností podřídit se normě 
i za cenu deformace reality. Další 
projekt Růže (2006) je minimalis-
tickou poezií velké hodnoty. Na vel-
ké archy otiskovala růže obarvené 
vlastní krví. Úspěch měla v soutěži 
o návrh sochy reprezentující měs-
to Jihlavu, získala druhé místo. 
K dalším sochařským realizacím 
patří stádo ovcí odlitých do šedé 
litiny (2008). Stádo čtrnácti ovcí 
v životní velikosti je vytvořeno au-
tomaticky kreslenými liniemi. Ovce 
je možné instalovat různými způso-
by, mohou tak vytvářet ozvláštňující 
ornament nebo iluzi trojrozměrných 
kráčejících ovcí. Zdánlivá naivita 
a lidovost námětu je vyvážena hmo-
tou a syrovostí materiálu.
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Důležité je zmínit spolupráci s vše-
stranně nadaným hudebníkem 
a frontmennem kapely Květy Mar-
tinem E. Kyšperským. Pavla vytvo-
řila videoklip k jeho písni Cirkus. 
V klipu zanimovala Muybridgeovy 
rozfázované snímky z počátku kine-
matografie spolu s dalšími obrázky, 
animacemi, vlastním videozázna-
mem. Obrazová poezie, která vyšla 
z Pavliny digitální kuchyně, je fas-
cinující a pozoruhodným způsobem 
dotváří text Martina Kyšperského. 
Videoklip Cirkus byl vybrán mezi-

Z akcí MěKS Kojetín
národní televizní společností Link 
TV mezi třináct „Nejlepších video 
objevů roku 2008“. Společně vy-
tvořili Obal a booklet pro poslední 
CD kapely Květy Střela zastavená 
v jantaru, kterého součástí je i píseň 
Cirkus. Aby byla chvála tvořivosti 
dovedená v co největší dokonalost 
vytvořili pro album exkluzivní font 
Jantar.
Tvořivá dvojka také získala cenu 
Evropského institutu ELIA pro reali-
zaci vlastního videa s tématem Ev-
ropských řečí a komunikace. V roce 

2010 Pavla Kačírková získává cenu 
děkana FaVU VUT a také prestižní 
cenu Josefa Hlávky.

(použito z textu Oly Hořavové)

Hrobka s vyhlídkou
V pátek 19. listopadu 2010 v rám-
ci předplatného s názvem Páteč-
ní divadla aneb Neseďte v pátek 
doma - seďte v divadle!!! zavítalo 
do Kojetína holešovské divadlo 
6. května s divadelní komedií Nor-
mana Robbinse "Hrobka s vyhlíd-
kou". Do vily na samotě, ve které 
žila rozvětvená rodinka různým 
způsobem trhlých podivínů, přijel 
právní zástupce otevřít závěť po 

otci, který, jak se ukázalo, svým 
potomkům nic moc neodkázal,  
a dokonce možná vůbec neze-
mřel. Vilu navštívila také spiso-
vatelka dívčích románu se svým 
legračně nesmělým průvodcem. 
A vzápětí se v pochmurném ro-
dinném sídle začaly dít podivné 
události, při kterých v žilách tuh-
la krev a do posledního okamžiku 
nebylo jasné, kdo a co bude dědit, 
kdo komu líčí past a jestli vůbec 
někdo přežije. 

více o akcích MěKS Kojetín
www.kojetin.cz/meks

- svah-

Městská knihovna Kojetín

Přednášky
Arnošta Vašíčka
Ve středu 3. listopadu 2010 se 
v Městské knihovně v Kojetíně ko-
naly besedy se spisovatelem, sce-
náristou a režisérem Arnoštem Va-
šíčkem.
V dopoledních hodinách pro žáky 
8. a 9. tříd základních škol a studen-
ty gymnázia na téma „Tajemný svět 
legend“, v odpoledních hodinách 
pro širokou veřejnost s názvem 
„Fantastické záhady“.
O obou akcích i o osobnosti pana 
Arnošta Vašíčka byli čtenáři Koje-
tínského zpravodaje informováni již 
v minulém čísle, zbývá jen dodat, 
že besedy se setkaly u posluchačů 
s velkým ohlasem.  Protože kromě 
toho nebyla ani zdaleka vyčerpána 
všechna témata, o kterých by pan 
Vašíček mohl zasvěceně hovořit, 
není vyloučeno, že se s ním ně-
kdy v příštích letech v kojetínské 
knihovně ještě setkáme.
Knihy Arnošta Vašíčka ve fondu 
kojetínské knihovny: Ďáblova lest, 

Návrat Strážce duší, Sedm záhad 
Strážce duší, Setkání s tajemnem, 
V zajetí mágů.
Nově zakoupené knihy: Egyptské 
záhady, Na lovu záhad, Setkání 
s tajemnem (nové, rozšířené vydá-
ní), Vesmírné přízraky.

Úryvek ze závěru knihy Setkání 
s tajemnem: „Všednost je poraže-
na. Bezmocně leží na lopatkách 
a přihlíží, jak svět zkrápějí gejzíry 
nevysvětlitelnosti. Záblesky nemož-
ného boří hradby sebevědomé jis-
toty, vypalují do našich myslí cejch 
údivu a zažehávají plamínek po-
dezření: vše je jinak, než se zdálo! 
A zároveň se nás zmocňuje strach. 
Styk s nepoznaným může být ne-
bezpečný. Bojíme se, aby nás in-
kvizice zdravého rozumu neobvinila 
z kacířství. Chce se nám popřít, co 
jsme viděli, slyšeli a pociťovali. Se-
tkání s tajemnem nepovažujeme za 
milost, ale za hřích, který je nutno 
skrývat.
Ozářeni světlem výjimečnosti tou-
žíme po návratu do bezpečného 

přístavu obyčejna. Naštěstí někde 
hluboko v našich duších zůstává 
jasná stopa neznáma, která nám 
nedovolí zapomenout, že jsme sou-
částí vyšší moci a že obýváme svět, 
který je tajemnější a podivnější, než 
jsme ochotni připustit.“

Hana Divilová

PůJČOVNí DOBA
V OBDOBí VÁNOČNíCH SVÁTKů

Městská knihovna půjčuje
do 23. prosince 2010 včetně.
Provoz v novém roce zahajuje

v dětském oddělení
v pondělí 3. ledna 2011,
v oddělení pro dospělé
v úterý 4. ledna 2011.

 



Kojetínský zpravodaj 12/10

26

Z tanečního světa
Lucky While

Mnozí z čtenářů Kojetínského zpra-
vodaje určitě mají povědomí o míst-
ní taneční skupině Lucky While, 
zabývající se country tanci, mexic-
kými tanci a moderním linedancin-
gem. Naše vystoupení můžete vi-
dět např. v programu Kojetínských 
hodů a Vítání léta. Jako soubor zá-
jmové umělecké činnosti při Měst-
ském kulturním středisku Kojetín 
spoluorganizujeme Country bály  
v Kojetíně. Kromě pravidelných tré-
ninků se naši tanečníci v průběhu 
roku účastní několika tanečních se-
minářů. Na podzim letošního roku 
jsme navštívili dvě taneční akce, 
které vám chceme blíže představit.
Ve dnech 8. - 10. října 2010 se ko-
nal 4. ročník Píseckého dupání  
a 2. ročník soutěže WCDF Re-
gional Linedance Competition 
Czech Republic 2010. Pořadate-
lem této taneční akce byla country 
taneční skupina Louisiana Písek.
Písecké dupání je víkendový work-
shop tanců ve stylu line dance, 
na němž vyučují světoví lektoři 
a choreografové tohoto taneční-
ho stylu. Letos do Písku zavíta-
la Cinta Larrotcha ze Španělska, 
Dzintra Rozite z Lotyšska a také 
Pim Van Grootel z Holandska. 
Kromě úžasné atmosféry jsme se 
jako předchozí roky i letos těšili 
ze setkání s mnoha přáteli, které 
tento styl nadchl stejně jako nás. 
Samozřejmě si odsud dovážíme 
i spoustu nových choreografií, které 
patří mezi nejpopulárnější v tom-
to druhu tance. Co to line dance 

Lucky While Kojetín
vlastně je?  Je to druh tancování, 
kdy nepotřebujete partnera. Tanec 
se skládá z přesně stanovených 
tanečních kroků, které se za se-
bou opakují v určitých sekvencích. 
Tyto „choreografie“ se vztahují vždy 
k určité skladbě.
V sobotu odpoledne byl workshop 
přerušen 2e WCDF Regional Coun-
try Linedance Competition Czech 
Republic, což je pod hlavičkou svě-
tové federace Country dance Re-
gionální soutěž v Linedance Čes-
ká Republika. Federace určuje tři 
tance, které se na soutěži hodnotí. 
Kategorie jsou rozděleny na ženy 
a muže dle věku. Porotu tvořili výše 
uvedení lektoři. Lucky While na této 
soutěži zastupovaly tři tanečnice. 
A jak to dopadlo? V kategorii So-
cial Teens Female (dívky 13-17 let) 
se Kateřina Zaoralová umístila na 
1. místě. V kategorii Adult female 
(ženy 18-39 let) obsadila Tereza 
Vykydalová 6. místo. V kategorii 
Social Adult Senior Female (ženy 
40-49 let) se na 3. místě umístila 
Eva Staňková. Gratulujeme!
Máte - li zájem vyzkoušet a poznat 
kouzlo Line dance na vlastní kůži, 
neváhejte a navštivte některou 
z pátečních zkoušek LW (více info 
http://luckywhile.webzdarma.cz).
Druhou pro nás již tradiční akcí je 
Country Dance Festival Jasana 
Bonuše v Praze, který pořadá ta-
neční škola Dvorana Praha. Konal 
se ve dnech 15. - 17. října 2010. 
Program festivalu je zaměřen na 
výuku country tanců, skotských  
a irských tanců, na výuku cloggingu 
- amerického stepu. Dále na české 
lidové tance, pohybovou průpravu, 
line dance a couple dance. Sobotní 
večer je vyhrazen přehlídce přihlá-
šených tanečních skupin a veřej-
nému country bálu. Taneční lekce 
probíhají souběžně ve 3 sálech. 
Hlavním lektorem letošního festiva-
lu byl pan David Millstone z USA, 
díky kterému jsme si vyzkoušeli 
tance ve formacích square, contra, 
triple play, odd formation a english 
country. Jedná se o různé formace 
čtverylek, řad, kruhů, trojic apod., 
vše se tančí dle nápovědy lektora. 
Atmosféru festivalu vám nejlépe 
přiblíží několik postřehů naší taneč-
nice Heleny Dostálové. „Na festiva-
lu se tančí, tančí a opět tančí, což 

lze očekávat vzhledem k názvu 
akce. Sjíždí se sem lidé z různých 
koutů republiky, dokonce i z různých 
koutů světa (především tedy z Ame-
riky, Německa a Dánska), lidé z růz-
ných tanečních souborů, různého 
věku, vzhledu, profese, přesvědčení 
a jistě by se našlo spoustu věcí, co 
nás od sebe odlišují. Jedna věc nás 
však na semináři všechny spojuje 
a tou je láska k tanci a chuť učit se 
nové věci. Ať už jsme začátečníci 
nebo pokročilí, na tomhle semináři 
jsme si všichni rovni. Jistý předpo-
klad je umět alespoň základní figury 
a základní tance, jako je například 
valčík nebo polka. Chápu, že v mno-
ha lidech vyvstanou obavy, zda to 
zvládnou po fyzické stránce, jestli ne-
budou příliš zaostávat, pokud nejsou 
zkušení tanečníci nebo jestli si jen 
prostě nebudou připadat divně. Věřte 
mi, že dokud si to člověk nevyzkouší 
na vlastní kůži, tak to nezjistí. I já jsem 
se poprvé bála. Bylo tam plno cizích 
lidí, lektoři mluvili při vysvětlování fi-
gur anglicky a občas jsem si připada-
la tanečně zaostalá. Ovšem na uklid-
nění vám musím prozradit, že v tom 
nikdy nebudete sami. Vždy se najdou 
na semináři lidé, kteří budou na po-
dobné taneční úrovni jako vy a to ať 
už tancujete excelentně nebo prů-
měrně. Nehledě na to, že všichni lidé 
se jedou na seminář především bavit 
a učit se novým věcem. Cílem ni-
koho rozhodně není se předvádět, 
jak dobře tancuje nebo se dokonce 
smát těm, kterým to nepůjde. Opak je 
pravdou. Co já jsem zažila, tak lektoři 
i ostatní tanečníci měli vždy snahu mi 
pomoci, když jsem pletla figury, chodi-
la na jiné strany a k jiným partnerům. 
Vždy se našel hodný „pán“, který mě 
správně otočil případně „dáma“, kte-
rá mě popostrčila správným směrem. 
Taneční lekce vám především dají 
možnost naučit se rychle reagovat 
na anglické pokyny v průběhu tance, 
ovšem nemusíte se bát pokud nejste 
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zrovna rodilí mluvčí, je zde několik 
zkušených překladatelů. Naučíte 
se přizpůsobovat svůj taneční styl 
odlišným partnerům a partnerkám, 
protože každý tančí trochu jinak. 
A samozřejmě se naučíte spoustu 
nových tanců. Tuto akci vřele dopo-
ručujeme, většina z nás se na festival 
celý rok těší a nenechá si ho ujít.“
Tance, které jsme si přivezli můžete 
vidět v některých našich choreogra-
fiích. Jednoduché tanečky si s námi 

Lucky While Kojetín
můžete zatančit např. na Count-
ry bále v Kojetíně, který se koná  
26. února 2011. Těšíme se s vámi 
na viděnou!
Ještě bychom rádi touto cestou 
poděkovali pracovnicím Městské-
ho kulturního střediska Kojetín za 
vstřícný přístup a zázemí, které zde 
máme. Do nového roku 2011 jim 
přejeme hodně úspěchů a plno ná-
vštěvníků kulturních akcí.

Lucky While Kojetín

LedovÁ PRAhA 2011 
4. - 6. únoRA 2011

Pro děti, které se v období pololetních prázdnin chtějí pobavit
a také rozšířit své vědomosti o kulturních památkách, je tady Ledová Praha. 

Na tuto akci vás zve Pionýrská skupina Kojetín.
Akce je pro děti od 10 do 16 let.

O tomto víkendu budou pro děti zdarma nebo za symbolické vstupné zpřístupněny
pražské památky a muzea, ale také bobová dráha a Žižkovská televizní věž,

dále pak Pražský hrad, Muzeum policie, Poštovní muzeum, Národní muzeum,
Národní galerie, Muzeum hl. města Prahy, Botanická zahrada,

Muzeum vozkových figurín, ZOO Praha.

V letošním roce je nabídka rozšířena o:
Aquapalác Praha, návštěvu Mořského světa na Výstavišti,

prohlídku Martinického paláce na Pražském hradě (mj. Muzeum hracích strojů) 
Ubytování na ZŠ v Praze  - vzít s sebou karimatku a spací pytel.

Děti budou mít na tento víkend zlevněnou jízdenku na MHD za 70 Kč.

Strava: snídaně a večeře si budeme  připravovat sami.
V sobotu je zajištěn teplý oběd. Pitný režim po celý víkend.

Odjezd je v pátek ráno 4. února z železniční stanice Kojetín.
Příjezd v neděli 6. února (večer) do Kojetína.

S sebou: Spací pytel, karimatku, hrnek nejlépe plecháček, plavky, teplé oblečení, malý batůžek,
hygienické potřeby, pevnou a teplou obuv, přezůvky, svačinu na pátek, kapesné cca 200 - 300 Kč.

Cena za víkend: 1 200 Kč
(doprava 500 Kč, ubytování 2 noci 200 Kč, MHD 70 Kč, strava 270 Kč,

vstupné Mořský svět 60 Kč, ostatní vstupné 100 Kč).
Aquapalác Praha v případě zájmu samostatné vstupné 100 Kč/2 hod.

Informace: Marek Štětkář tel. 777 709 432 nebo na:  www.ledovapraha.cz 

Přihlášky od 10.12.2010: Videopůjčovna HANAČKA, Masarykovo nám. 34  Kojetín
nebo Marek Štětkář, m.stetkar@seznam.cz, Olomoucká 353, 752 01 Kojetín.

Akce je pořádána za podpory Ministerstva školství a tělovýchovy. 

Počet míst je omezen!

Pionýrská skupina Kojetín
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Centrum sociálních služeb informuje
Přednáška o Japonsku
V pátek 5. listopadu 2010 se ve 
Víceúčelové klubovně na DPS  
Dr. E. Beneše 3, konala cestopisná 
přednáška o Japonsku. 
Přednášku vedla cestovatelka Naďa 
Karlická, která se o Japonsko zají-
má a také ho několikrát navštívila. 
Součástí přednášky byla nejen foto-
dokumentace a výklad o japonské 
kultuře, ale také ukázka tradičního 
japonského oděvu „kimona“.
Do tradičního japonského oblečení 

Poslechové odpoledne

Na poslední říjnový týden uspořá-
dalo Centrum sociálních služeb Ko-
jetín již tradičně tzv. poslechové od-
poledne, které se konalo ve středu 
27. října 2010 2010 v kulturní míst-
nosti na DPS J. Peštuky. Jako host 
byla již tradičně pozvána Eva Řezá-
čová, která svým přednesem zpří-
jemnila seniorům odpoledne čtením 
povídek z knih „Slovácko sa nesúdi“  
a „Slovácko sa súdi“.  Poslechnout 
si veselé povídky přišlo 19 seniorů.

Lenka Slováková

byla před-
n á š e j í -
cí Naďa 
Kar l i cká  
po celou 
přednáš-
ku oděna.

P ř e d -
náška se 
všem 29 
účastníkům velmi líbila.           

Lenka Slováková

Charita Kojetín
Tříkrálová sbírka - zprá-
va o využití peněz
Na počátku roku 2010 proběhl 
v celé České republice další roč-
ník Tříkrálové sbírky. Tato sbírka 
má mnohaletou tradici a pevně 
stanovený klíč, podle kterého jsou 
vykoledované peníze rozdělovány:      
58 % z vybrané částky se vrátí zpět 
na projekty místních Charit, do nou-
zového fondu se odvádí 2 %, do 
krizového fondu 5 %, na projekty 
diecézního střediska putuje 15 %, 
projekty pomoci do zahraničí jsou 
dotovány 10 %, na projekty sekre-
tariátu CHČR je určeno 5 % a re-
žie spojené s pořádáním sbírky činí  
5 %.
Charita Kojetín poskytuje své služ-
by nejen občanům Kojetína, ale  
i okolních obcí. Naše projekty slou-
ží všem věkovým kategoriím oby-
vatelstva. Charita Kojetín provozuje 
tato zařízení:
- Charitní ošetřovatelskou službu: 
umožňuje nemocným a starým li-
dem co nejdéle setrvávat v domá-
cím prostředí a zachovat si svůj 
životní styl,
- Azylový dům pro matky s dětmi 

v tísni: poskytuje ubytování a pora-
denství matkám s dětmi v tíživé ži-
votní situaci spojené se ztrátou pří-
střeší, pomáhá jim překlenout jejich 
obtížné životní období a vrátit se do 
běžného života, 
- Dům sv. Josefa - centrum denních 
služeb pro seniory: nabízí možnost 
denního pobytu seniorům se sní-
ženou soběstačností, přispívá k je-
jich spokojenějšímu, radostnějšímu 
a aktivnějšímu prožívání stáří, po-
skytuje pomoc pečujícím rodinným 
příslušníkům, aby si mohli odpoči-
nout; součástí zařízení je i půjčovna 
kompenzačních a rehabilitačních 
pomůcek,
- Rodinný klub Maria: je zaměřen na 
pomoc rodinám s dětmi, které jsou 
ohrožené krizovou sociální situací, 
kterou rodiče nedokážou překonat 
sami; součástí zařízení je bezplat-
ná právní poradna.
Při Tříkrálové sbírce, která se usku-
tečnila v sobotu 9. ledna 2010, se 
v Kojetíně a okolních obcích  vy-
brala celková částka 105.046 Kč, 
z toho v Kojetíně se podařilo shro-
máždit 51.222 Kč, v Polkovicích 
12.632 Kč, v Uhřičicích 10.261 Kč, 
v Křenovicích 11.393 Kč, v Lobodi-
cích 11.356 Kč, v Měrovicích nad 

Hanou 4.146 Kč a ve Stříbrnicích 
4.036 Kč. 
Pro potřeby Charity Kojetín se vráti-
lo zpět 58 % z vybrané částky, to je 
60.926,68 Kč, které jsme následov-
ně rozdělili takto: 
- na výměnu dvou oken na Azylo-
vém domě pro matky s dětmi v tísni 
a odhlučnění stěn kanceláří jsme 
dali částku 50.926,68 Kč,
- pro přímou pomoc potřebným byla 
ponechána zbývající částka, tedy 
10.000 Kč, která byla z většiny vy-
čerpána při povodních. 
Touto cestou bychom chtěli vyslo-
vit poděkování za vaše dary nejen 
jménem Charity Kojetín, ale pře-
devším 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 ji potřebují. 
Současně vás všechny prosím  
o pomoc při organizování sbírky 
následující. Velmi rádi vás přivítá-
me, pokud budete chtít strávit so-
botní dopoledne dne 8. ledna 2011 
s námi a vyrazit jako vedoucí sku-
pinky do ulic našeho města, nebo 
vaše děti jako koledníci.  Budeme 
vděčni za vaši pomoc. 
Pokud vás naše výzva oslovila, za-
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PROGRAM NA PROSINEC 2010
PRO VšECHNy SENIORy Z KOJETíNA A OKOLNíCH OBCí

PROGRAM MIMO STÁLé AKTIVITy:

Dovoz a odvoz na programy zajistíme po předběžné osobní domluvě 
nebo na tel. číslech: 581 762 160 a 720 126 475. 

Charita Kojetín - Dům svatého Josefa
  

Charita Kojetín

úterý 7. prosince 2010 od 9 hodin
PEČENí VÁNOČNíCH PERNíČKů 

(nutno se přihlásit předem)

středa 8. prosince 2010 
v 9 hodin

(NE) BEZPEČNÝ VĚK 
NAšICH SENIORů

Víte jak prožívat bezpečně každý den?
Víte jak se chránit obzvlášť
 nyní v předvánočním čase 

před podvody,
krádežemi apod.?

Zveme vás na přednášku
Bohumila Kuchaříka

(Dům sv. Josefa)

pondělí 13. prodince 2010 
v 10 hodin

VÁNOCE V  LIDOVé  TRADICI
Máte rádi veselé vyprávění?

Chcete si zavzpomínat?

Zveme vás na veselé povídání
 lidové vypravěčky Marie Pachtové 

(Dům sv. Josefa)

My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujem Vám…

tříKRÁLovÁ SBíRKA 2011 
v Kojetíně a okolních obcích

vyjdou tříkrálové skupinky do ulic a zazvoní u vašich dveří

v SoBotU 8. LednA 2011

Každý vedoucí skupinky bude vybaven průkazkou 
Charity Česká republika a zapečetěnou pokladničkou.

Otevřete, prosím, zase svá srdce, a přispějte tak těm, 
kteří se bez vaší pomoci neobejdou.

volejte nám nebo za námi rovnou 
přijďte, budete vítáni!
Jménem Charity Kojetín, všech je-
jích zaměstnanců a také jménem 
svým vám chci popřát krásné a po-
žehnané svátky vánoční a úspěšný 
celý následující rok 2011. 

Helena Gračková
ředitelka Charity Kojetín

Kontaktní údaje:
Charita Kojetín, Kroměřížská 198, 

Kojetín, telefon: 581 761 828,  
e-mail: info@kojetin.charita.cz

TÝDENNí PROGRAM:
pondělí od 9 hodin:

- lidové, zábavné a biblické tance
- ergoterapie (rukodělná činnost)

úterý od 9 hodin:
- zdravotní cvičení

- hry na PC pro seniory
- ovládání mobilního přístroje

středa od 9 hodin:
- sborový zpěv s lidovými písněmi
- hodinka čtení na pokračování,

čtení tisku u kávy

čtvrtek od 9 hodin:
- setkání u modlitby
- hrajeme divadlo

pátek od 9 hodin:
- zdravotní cvičení

- promítání filmů, hry, křížovky atd.

Chcete koupit nějaké drobné dárky 
a udělat někomu radost?

Chcete zakoupením pomoci těm, 
kdo se nacházejí v tíživé situaci 

a neobejdou se bez pomoci 
a podpory druhých?

Udělejte blízkým
VÁNOČNí RADOST S CHARITOU

od pondělí 13. prosince 2010
do středy 22. prodince 2010

Zveme vás na výstavku spojenou 
s možností zakoupení různých výrobků.
Přijďte se podívat -  určitě se přidáte.

(Dům sv. Josefa)

pátek  17. prosince 2010 od 12 hodin
PEDIKúRA 

Doneste si přezůvky, ručník a 60 Kč

pondělí 20. prosince od 10 hodin
BIBLICKé ČTENí 

S RADOVANEM LUKAVSKÝM

V pracovní dny od 9 hodin 
(v první polovině prosince)

KOJETíNSKÝ BETLéM
Obdivujete výrobce lidových betlémů?

Máte v srdci touhu také to někdy 
zkusit?  Právě nyní máte příležitost!

Zveme všechny seniory - muže i ženy

Tato společná vánoční dílna  
vyvrcholí vystavením betléma pro 

veřejnost před budovou  
Domu sv. Josefa.

 Není nutná zručnost, ale touha 
společně tvořit a na něčem 

pěkném se podílet. (Dům sv. Josefa)

středa 22. prosince 2010 
od 10 hodin

VÁNOČNí KOLEDOVÁNí 
U KOJETíNSKéHO BETLéMA
Společně s dětmi Mateřské školy 

sv. Josefa a s dětmi ZŠ navštěvujícími 
Rodinný klub Mária se přeneseme o 

2000 let nazpět, ponoříme se  
do atmosféry vánoční doby,  

zazpíváme koledy a prožijeme 
 příjemné chvíle u betléma  

vyrobeného ve vánoční dílně  
kojetínskými seniory.

(Kojetín, Masarykovo náměstí)
V případě nepříznivého počasí bude 

probíhat koledování na Domě sv. Josefa
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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov 

PROGRAM SETKÁNí V PROSINCI 2010
1. 12., 8. 12., 15. 12., 22. 12.* a 29. 12. 2010 (středa)

Modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

2. 12., 9. 12., a 16. 12. 2010 (čtvrtek)
Biblická hodina v Kojetíně

od 16.00 hodin na faře

5. 12. 2010 (neděle)
svatý Milukláš

2. adventní bohoslužby ve Skalce
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

5. 12. 2010 (neděle)
svatý Milukláš

2. adventní bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

6. 12., 13. 12. a 20. 12. 2010 (pondělí)
 Duchovní výchova

od 13.40 hodin na ZŠ nám. Míru, 5.B

6. 12. 2010 (pondělí)
svatý Mikuláš

Adventní pobožnost v Tovačově
od 15.00 hodin v DS Tovačov (společenská místnost)

7. 12., 14. 12. a 21. 12. 2010 (úterý)
 Duchovní výchova

od 12.45 hodin a od 13.40 hodin na ZŠ Sladovní (1. a 8. tř.)

12. 12. 2010 (neděle)
3. adventní bohoslužby v Kojetíně

od 10.00 hodin v Husově sboru

19. 12. 2010 (neděle)
4. adventní bohoslužby v Polkovicích

od 8.15 hodin (obřadní síň Obecního úřadu)

19. 12. 2010 (neděle)
4. adventní bohoslužby v Kojetíně

od 10.00 hodin v Husově sboru

24. 12. 2010 (pátek)
štědrý den

Půlnoční bohoslužby
od 22.00 hodin v Husově sboru

(„nám, nám, narodil se...“)

26. 12. 2010 (neděle)
Boží hod vánoční, svatý štěpán

Slavnostní bohoslužby ve Skalce
od 8.15 hodin ve Skalce 

(sál Obecního domu)

26. 12. 2010 (neděle)
Boží hod vánoční, svatý štěpán

Sváteční bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

* s večerní meditací

„Všem čtenářům, členům, 
příznivcům a sympatizantům 

srdečně přejeme příjemné  
a požehnané vánoční svátky 
a šťastný nový rok LP2011.“

„Setbě se bude dařit, réva vydá své ovoce, země vydá úrodu a nebe vydá rosu. To všechno dám pozůstatku 
tohoto lidu za dědictví. Jako jste byly mezi národy kletbou, dome judský a dome izraelský, tak také budete 

požehnáním, až vás zachráním. Nebojte se a vzchopte se!“ Zachariáš 8,12-13

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

Naše setkávání jsou otevřena veřejnosti, všichni jsou srdečně zváni bez rozdílů vyznání či konfesní 
příslušnosti. Přijďte, těšíme se na vás. Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho dalšího 

najdete na našich webových stránkách: http://ccshkojetin.wz.cz/

přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé 
češtině. Usiluje o maximální věrnost původním 
hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však 
chce oslovit dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat z této 
knihy inspiraci pro každý den, anebo ji otevírají poprvé.
Novou Bibli si můžete přečíst on-line na webu: http://
online.bible21.cz/
Objednat Bibli lze přímo na: http://www.nbk.cz/obchod/ 
nebo také na farním úřadě CČSH v Kojetíně.
Rozdáváme 3250 Biblí!
S radostí zveřejňujeme zprávu, že náš nadační fond 
se bude dalším projektem podílet na šíření Bible a její 
známosti v našem národě. Po celý listopad můžete 
posílat své žádosti o grant, který nebude poskytován  
v peněžní podobě, ale přímo formou Biblí. Díky našim 
partnerům můžeme nabídnout 3250 Biblí21 v základní 
verzi zcela zdarma. Ucházet se o tyto Bible mohou církve, 

organizace i jednotlivci. Projekty popsané v žádostech ale 
musí splňovat několik podmínek: Bible nebude povoleno 
prodávat, budou určeny výhradně pro nově oslovené 
čtenáře a je třeba s těmito čtenáři osobně komunikovat 
a motivovat je ke čtení Bible. Podrobné podmínky grantu, 
formulář pro žádost i příklady vyplněných formulářů si 
můžete už nyní stáhnout z našich stránek zde: 
http://www.nbk.cz/file.php?id=1059
NADAČNÍ FOND BIBLE 21 (NOVÉ BIBLE KRALICKÉ) 
vyhlašuje 1. kolo výzvy k předkládání projektů: 
ROZDÁVÁNÍ BIBLE21 „Bible pro lidi“



12/10 Kojetínský zpravodaj

31

Ze života katolické farnosti
Milí čtenáři,
je před námi poslední měsíc v roce 
a rovnýma nohama jsme už také 
vkročili do adventu. Ten letošní je 
sice téměř nejdelší, do plných čtyř 
týdnů mu schází jediný den, přes-
to nám ale uteče téměř nepozoro-
vaně. Předvánoční shon, příprava 
svátků a dohánění nesplněných 
úkolů zatlačí všechno ostatní do 
pozadí a ze samotného adventu 
nezůstane nic.
Toto období přitom nabízí vníma-
vému člověku mnoho momentů, 
kdy se naopak může zastavit, vy-
stoupit z všudypřítomného ruchu 
a obrátit zrak dovnitř, k věcem 
přesahujícím hmotný svět. Ať už 
je to každodenní chvilka s rodinou 
u zapáleného adventního věnce, 
na kterém se postupně rozsvěcují 
další svíce, nebo třeba okamžiky 
věnované návštěvě adventních 
koncertů.
V bohoslužbách katolické církve 
je v adventu věnována zvláštní 
pozornost dvěma postavám, kte-

ré od sebe dělí staletí 
a přitom mají mno-
ho společného. Čtení  
z Bible věřícím předklá-
dá úryvky z knihy proro-
ka Izaiáše a také texty, 
v nichž vystupuje Jan 
Křtitel. První z nich patří  
k nejvýznamnějším 
izraelským prorokům  
v období Starého záko-
na, ten druhý vystupuje 
také jako prorok, ale 
zároveň už tvoří předěl 
mezi zákonem Starým a Novým, 
bývá označován jako předchůdce 
Krista.
Izaiáš působil na přelomu  
8. a 7. století př. Kr., za vlády ně-
kolika judských králů. Obsahem 
jeho poselství je především po-
vzbuzení národu ohrožovanému 
ze všech stran nepřáteli, dále 
výzvy k obrácení se - tedy ke 
zřeknutí se všeho, co v lidském 
jednání neodpovídá Bohem usta-
noveným předpisům - a také k so-
ciální spravedlnosti. Bývá považo-
ván za autora prvních 39 kapitol 
knihy, která nese jeho jméno. Na 
jeho dílo pak navázali pravděpo-
dobně jeho žáci a tento spis obo-
hatili o další části, které z Izaiá-
šova původního poselství čerpají  
a zasazují je do nových poměrů.
Jan Křtitel vystupuje v Novém zá-
koně jako příbuzný Ježíšův. Žije 
na poušti ve velmi skromných pod-
mínkách a hlásá, že je nutné se 
obrátit, aby člověk došel odpuště-
ní. Přichází za ním celé zástupy 
lidí, kterým uděluje křest v řece 
Jordánu, dostává se do konfliktu  
s místodržitelem Herodem Anti-
pou a je mu setnuta hlava.

Styčné body mezi oběma proroc-
kými postavami nacházíme přede-
vším v jejich učení. Ne nadarmo 
cituje v začátcích svého působení 
Jan Křtitel právě Izaiášova výzvu 
„Připravte cestu Páně, vyrovnej-
te mu stezky,“ kterou upozorňuje, 
že nadchází doba spasení, které 
přináší Ježíš. Právě to je úkolem 
každého proroka - ne být stře-
dem pozornosti, ale ukazovat dál 
a výš, do budoucnosti a k tomu, co 
člověka přesahuje.
Zapomínat sám na sebe a dát 
prostor radosti a pokoji s druhý-
mi, to je ovšem úkol i každého  
z nás, a to především o nadchá-
zejících svátcích. Kdy jindy se ob-
jevuje tolik nejrůznějších záminek  
k hádkám a výčitkám, ne-li prá-
vě o svátcích, kdy lidé tráví více 
času pohromadě s těmi, na které 
ve všednodenním shonu nemají 
tolika času?
Kéž je tedy pro nás tato adventní 
doba i blížící se svátky časem po-
koje a radosti, jejichž zdrojem ne-
jsou dárky, prostřený stůl ani plná 
lednička, ale především blízkost 
druhých osob.           

Jiří Gračka

VÁNOČNí BOHOSLUžBy 
V KOJETíNSKéM KOSTELE NANEBEVZETí PANNy MARIE

pátek 24. prosince 2010 Štědrý den 15 hodin Mše svatá určená dětem a rodičům
  22 hodin Bohoslužba slova
sobota 25. prosince 2010 Slavnost Narození Páně 9 hodin Mše svatá
  14 hodin Požehnání, kostel otevřen do 17 hodin
neděle 26.prosince 2010 Svátek Svaté Rodiny 9 hodin Mše svatá
  14 - 17 hodin Kostel otevřen pro veřejnost
pátek 31. prosince 2010 Doba vánoční 17 hodin Mše svatá
  23 - 24 hodin Adorace a svátostné požehnání
sobota 1. ledna 2011 Slavnost Matky Boží Panny Marie 9 hodin Mše svatá
neděle 2. ledna 2011 Slavnost Zjevení Páně 9 hodin Mše svatá s žehnáním kadidla a křídy
  14 - 16 hodin Kostel otevřen pro veřejnost
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PRODÁM
RODINNÝ DŮM

4+1
- HALA

- JÍDELNA
- ZAHRADA

- VÝBORNÝ STAV

- CELKOVÁ PLOCHA: 
822 M2

VOLNÝ OD 1. 1. 2011

TELEFON: 
731 782 042

pod záštitou Prof. MUDr. Vladimíra Mihála, CSc.
přednosty dětské kliniky v Olomouci

Zakoupením Vánoční hvězdy 
pomůžete těžce nemocným dětem.  Děkujeme vám!

Výtěžek z prodeje bude věnován 
Dětskému hematol-onkologickému oddělení v Olomouci

Objednat si Vánoční hvězdu můžete na informacích VIC v Kojetíně 
(Masarykovo náměstí 8) do 6. prosince 2010. Cena je 100 Kč.

Hvězdy si bude možno po doručení vyzvednout přímo na informacích VIC.

hvězda
Vánoční 

SDRUžENí šANCE  
Sdružení rodičů a přátel hematologiky 

a onkologiky nemocných dětí
fakultní nemocnice, Dětská klinika

Puškinova 6, 775 20 Olomouc
www.sanceczorg

FIRMA 
KLeAn
 zÁříčí

PřIJMe
2 PRAcovnIce

InFoRMAce nA 
teeFonU:

 573 355 119
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Odjezdy vlaků z Kojetína

Odjezdy vlaků z žST Kojetín 
platné od 13. prosince 2010 do 10. prosince 2011

Odjezdy vlaků z žST Kojetín směr Přerov

   5:05 11    5:29 27   6:09 27   6:10 44   6:20 27   6:55 27   7:09 27   7:20   8:09
   8:35    9:35 10:09 10:35 11:35 19 12:09 12:35 13:09 14:09

  14:35  15:09 15:35 16:09 16:35 17:09 17:35 18:09 18:35 10

  19:09 28  19:35 19 20:09 20:35 10 21:09 22 22:09 12

Odjezdy vlaků z žST Kojetín směr Brno

   **4:37 9   **5:40 27     5:55 27  **6:20    6:55 27   **7:20     7:55      8:55 **9:20

     9:55  *10:20 **11:20   11:55 *12.20 19 **13:20   13:55 **14:20   14:55

**15:20   15:55 **16:20   16:55 **17:20    17:55   18:16 22 **18:20 10   18.55 28

**19:20 10   19:55 10    20:16 42   20:55 22  *21:20 19    21:55 12 **22:52 
10

*   = vlak končí v ŽST Vyškov n.M.
** = vlak končí v ŽST Nezamyslice

Odjezdy vlaků z žST Kojetín směr Kroměříž

  4:36 19   5:08 19   6:23   7:23   8:13   9:09 45   9:23 10:23

11:23 12:23 19 13:23 14:03 21 14:23 21 14:23 52 15:23 16:23

17:23 18:23 19:23 28 20:13 10 21:13 22 22:13 12 22:53 19

 xx:xx = rychlík, spěšný vlak
 xx:xx  = osobní vlak

Poznámky:
  9 - jede v pracovní dny
10 - nejede 24., 31.XII.
11 - nejede 25.XII., 1.I.
12 -  nejede 24., 25., 31. XII.
19 - jede v pracovní dny, nejede 27. – 31. XII.
21 - jede v pátek a 23., 30.XII., 27. X., 16.XI., nejede 24., 31.XII., 28. X., 18.XI.
22 - jede v neděli a svátek, nejede 24. 25.XII., 1.I., 24.IV., 3. - 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.
27 - jede v pracovní dny, sobotu a 24.XII., 5.VII., 28.IX., 28.X. 17.XI., nejede 25.XII, 1.I., 29.X.
28 - jede v pracovní dny, neděli a svátek, nejede 24., 25., 31.XII., 1. I., 24.IV., 5.VII., 28.X.
42 - jede v neděli a 25.IV., 6.VII., nejede 26.XII., 24.IV., 3.VII.
44 - jede v neděli a 25.XII., 1.I., 25.IV., 6.VII., 29.X.
45 - jede v sobotu a 28.X., nejede 25.XII., 29.X.
52 - jede v pondělí - čtvrtek, sobotu, neděli, svátek a 31. XII., 18.XI., nejede 23., 30. XII., 27.X., 16.XI.
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Odjezdy autobusů z Kojetína

Bližší informace jsou uvedeny v jízdním řádu příslušné linky

Odjezdy autobusů 
z Kojetína, náměstí

platí od 12. prosince 2010 do 10. prosince 2011



12/10 Kojetínský zpravodaj

35

Inzerce

Příprava televizních antén na přechod 
z analogového na digitální vysílání

Kojetínská 3881 Kroměříž
 573 334 982,    606 156 833

helmkm@helmkm.cz

 www.digitalnitelevize-helm.cz

eLeKtRoMontÁŽe
teLevIzní 

A SAteLItní 
technIKA

PRodeJnA
PotRAvIny vAvříKovÁ

KRoMĚříŽSKÁ ULIce

nABízí:
výRoBKy z tRoUBecKÉ 

hoSPodÁřSKÉ:

- čeRStvÁ veJce
- hoUSKovÉ KnedLíKy

- tĚStovIny

AUtoBUSovÁ 
doPRAvA

dAvId JUřen KoJetín

www.autobusy-juren.cz

   telefon: 
   dispečink 
   724 999 818

FIRMA HG STYLE Kojetín 
všechny srdečně zve 

nA PředvÁnoční 
výPRodeJ KABeLeK 

A PenĚŽeneK,
 

který se koná ve středu 
15. prosince 2010 

od 10.00 do 18.00 hodin 

v sále hotelu Pivovar

Květinářství a dárkové zboží Hanačka Kojetín
vás zve do naší dílny, kde si za asistence aranžerky  

vyrobíte vlastní vánoční dekoraci 

Přijďte si vyrobit vlastní 
adventní dekoraci

        zaplatíte pouze materiál, který použijete
Bližší informace:prodejna Hanačka Kojetín,

 Masarykovo náměstí 34, Kojetín, tel: 728 440 219
e-mail: hanacka.m@seznam.cz. www.hanacka.mysteria.cz. 

ZAHRÁDKÁŘSKÉ POTŘEBY
Vyškovská ulice 411, 75201 Kojetín

ZAHÁJÍ PRODEJ

VÁNOČNÍCH STROMKŮ (od 10. prosince 2010)

A VÁNOČNÍCH KAPRŮ (od 20. do 23. prosince 2010)



Blahopřejeme!
V sobotu 13. listopadu 2010 byly slavnostně přivítány 

do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Klára Hrabčíková
Foto: J. Večeřová

Poděkování
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Vítání občánků

Jan šacha Nikol Burešová

Tímto bych chtěl poděkovat Školní jídelně Kojetín za dobrou kuchyni 
a Pečovatelské službě za jejich poskytnuté služby.

Do nového roku „jen tak dál...“
František Riegel

Příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 
2011 hodně zdraví, životního optimismu a pohody

přeje MěKS Kojetín a Redakční rada 
Kojetínského zpravodaje

Kdo žije v srdcích těch, které opustil, ten neodešel
Dne 13. prosince 2010 vzpomeneme 15. smutné výročí,

kdy nás ve věku 30 let opustil  
náš milovaný manžel, tatínek, bratr a syn,

pan Roman Bedrunka
Vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Jitka, 

dcery Romana a Nikola, rodina Bedrunkova a Vojáčkova

Vzpomínka

Děkujeme jménem pozůstalých všem přátelům a známým 
za projevy soustrasti a poslední rozloučení 

s naším otcem 

panem Janem Slovákem
Děkují synové Jan a Roman


