
Jubilejní 20. ročník Divadelního Kojetína

Ročník XIII Číslo 3 březen 2012 10,- Kč

KojetínsKý
ZPRAVODAJ

Divadelní přehlídka v Kojetíně je zaměřena na podporu 
a rozvoj amatérského divadla, které má v našem regionu 
dlouholetou tradici a je určena všem věkovým skupinám, 
včetně dětí a mládeže.
Po roce 1989, po zrušení Okresního kulturního středis-
ka v Přerově, vyvstala potřeba pokračovat v přehlídkách 
amatérských divadelních souborů. Proto Město Kojetín, 
prostřednictvím Městského kulturního střediska v Koje-
tíně, přijalo nabídku Okresního úřadu - referátu kultury 
v Přerově stát se spolupořadatelem divadelních přehlí-
dek pro region Haná. 
První ročník přehlídky, která se stala postupovou na ná-
rodní přehlídku Divadelní Třebíč, se uskutečnil v roce 
1992 za účasti čtyř divadelních souborů.
Další ročníky probíhaly již bez spoluúčasti Okresního 
úřadu Přerov. A tak byla obnovena tradice konání přehlí-
dek ochotnických divadel v našem městě.
Postupně si kojetínská přehlídka vybudovala tak zvučné 
jméno, že se stala postupovou přehlídkou nejen pro regi-
on Haná. Každým rokem se kojetínské přehlídky účastní 
soubory ze všech moravských krajů - Olomouckého, Ji-
homoravského, Zlínského a Moravskoslezského.
Letos se tedy bude konat jubilejní 20. ročník. U příle-

žitosti jeho konání se letos na festivalu poprvé objeví 
Kojetínský herecko - dramaturgicky výtvarný seminář, 
který zrealizuje Agentura Koráb z Brna. Dvacet ročníků 
Divadelního Kojetína si připomeneme i výstavou, která 
bude otevřena při konání přehlídky ve vestibulu Sokolov-
ny Kojetín a poté přemístěna do galerie VIC. Na výstavě 
budou vystaveny plakáty, fotografie, informace i propa-
gační materiály, které byly nashromážděny za devate-
náct ročníků trvání Divadelního Kojetína.
Dvacátý ročník Přehlídky amatérských divadelních sou-
borů Divadelní Kojetín 2012 a Kojetínský herecko - dra-
maturgicky výtvarný seminář se budou konat v sále So-
kolovny Kojetín ve dnech 14. - 18. března 2012 za účasti 
dvanácti divadelních souborů a divadel. Devět z nich 
bude soutěžit o postup na Celostátní přehlídku amatér-
ského činoherního a hudebního divadla 1. Divadelní Pik-
nik Volyně, který proběhne ve dnech 10. - 13. a 17. - 20. 
května 2012.
Přijďte podpořit divadelníky, nedopusťte, aby soubo-
ry hrály před prázdným hledištěm. Přijďte se bavit!
Oslavte s námi 20. ročník Divadelního Kojetína.
Program naleznete na staně 19

- svah -
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 32. zasedání konaném dne 31. ledna 2012

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- vzala na vědomí Zprávu o vyřizo-
vání stížností a peticí, přijatých za 
rok 2011, 
- schválila účetní odpisové plány 
jednotlivých příspěvkových organi-
zací zřízených Městem Kojetínem 
na rok 2012,
- stanovila všem příspěvkovým or-
ganizacím zřízeným Městem Kojetí-
nem jako závazný ukazatel rozpočtu 
na rok 2012 dodržení výše a účelu 
poskytnutého příspěvku na provoz  
a příspěvku na pokrytí účetních odpi-
sů dle schváleného rozpočtu, 
- uložila ředitelům všech příspěv-
kových organizací zajistit dodržení 
stanovených závazných ukazatelů 
rozpočtu na rok 2012,
- povolila v souladu s ustanovením 
§ 23 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělávání, ve 
2. pololetí školního roku 2011/2012 
výjimku z počtu žáků ve 2. třídě Zá-
kladní školy Kojetín, Svatopluka Če-
cha 586, okres Přerov, a to na počet 
31 žáků ve třídě,
- uložila vedoucí odboru VVŠK při-
pravit na jednání RM 29. 2. 2012 
podklady pro vyhlášení konkurzů 
na ředitele škol a školských zaříze-
ní i pro jejich potvrzení ve funkci bez 
konání konkurzního řízení, včetně 
aktuálních stanovisek k problemati-
ce; připravit návrh na rozšíření škol-
ských rad,
- neschválila poskytnutí peněžitého 
daru jako finanční příspěvek na vy-
dání sborníku „Vzpomínání na JUDr. 
Jaroslava Krempla“, 
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru ve výši 7.000 Kč jako příspěvek 
na sportovní událost „Supreme dan-

- schválila uzavření Smlouvy o ob-
starání správy nemovitostí a výkonu 
dalších práv a povinností mezi Měs-
tem Kojetínem (jako objednatelem) 
a Technis Kojetín, spol. s r. o. (jako 
správcem), s účinností od 1. 1. 2012,
- schválila uzavření Smlouvy o ob-
starání správy a provozu sběrného 
dvora odpadu mezi Městem Kojetí-
nem (jako objednatelem) a Technis 
Kojetín, spol. s r. o. (jako provozova-
telem), s účinností od 1. 1. 2012,

- schválila uzavření dodatku č. 4 ke 
Smlouvě o závazku veřejné služby 
na úhradu ztráty ostatní dopravní ob-
služnosti ve veřejné linkové dopravě 
uzavřené mezi Městem Kojetínem  
a FTL - First Transport Lines, a. s., 
Prostějov za cenu 26.568 Kč pro ob-
dobí od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012,
- schválila předloženou výzvu k po-
dání nabídky a prokázání kvalifikace 
k veřejné zakázce malého rozsahu 
dle Závazných pokynů pro žadate-

le a příjemce podpory OPŽP a zá-
kona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách na akci „Zateplení domu  
s pečovatelskou službou E. Beneše, 
Kojetín“,
- schválila pronájem parkovacího 
místa č. 7 v garážovém stání domu 
na ulici Sladovní 1309 za podmínky 
nájmu na dobu neurčitou, smluv-
ní měsíční nájemné ve výši 550 Kč 
+ DPH, výpovědní doba 1 měsíc,  
s účinností od 1. 2. 2012.

Rada Města Kojetín se na 33. zasedání konaném dne 8. února 2012
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

ce battle international“, konanou dne 
21. 4. 2012 v Kojetíně a příspěvek 
v celkové výši 14 000 Kč pro 7 dětí 
jako příspěvek na úhradu nákladů na 
kajakářské soustředění v Itálii, kona-
né ve dnech 2. 3. - 16. 3. 2012,
- schválila formální změny v Zá-
sadách pro poskytování nájmů  
v domech s pečovatelskou službou  
a v Pravidlech pro přidělování bytu  
č. 20 občanům sociálně vyloučeným 
s dlouhodobě nepříznivým zdravot-
ním stavem, v DPS nám. Dr. E. Be-
neše 3, Kojetín, spočívající ve změ-
ně označení „příslušného odboru“  
(s účinností od 1. 1. 2012 je přísluš-
ným odborem odbor VVŠK MěÚ Ko-
jetín),
- vzala na vědomí Výroční zprávu  
o činnosti MěÚ Kojetín za rok 2011,
- schválila uzavření mandátní smlou-
vy mezi Městem Kojetínem a společ-
ností Marandis, s. r. o., Bílovec na 
komplexní služby spojené s realizací 
veřejné zakázky na dodavatele elek-
trické energie pro Město Kojetín,
- schválila uzavření „Smlouvy o dílo 
na poskytování úklidových služeb“ 
mezi Městem Kojetínem a společ-
ností Technis Kojetín, spol. s r. o., 
kdy předmětem smlouvy je prová-
dění úklidových služeb společných 
prostor na čtyřech domech s pečo-
vatelskou službou,
- schválila zpracování projektové 
žádosti v rámci vyhlášené výzvy  
k předkládání projektových žádostí 
v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj 
a obnova regionu, oblasti podpory 
2.2. Rozvoj měst, podoblasti pod-
pory 2.2.2. Infrastruktura pro rozvoj 
sociálních služeb - modernizaci in-
frastruktury pro rozvoj sociálních slu-

žeb - DPS Dr. E. Beneše 3, Kojetín 
- Rekonstrukce bytových jednotek 
vč. bezbariérových úprav sociálního 
zařízení (koupelny + WC), pořízení 
vozidla speciálně upraveného pro 
převoz tělesně postižených osob,  
- uložila finančnímu odboru zpraco-
vat rozpočtové opatření na krytí ná-
kladů spojených s přípravou a reali-
zací akce,
- schválila smlouvu na „Služby 
spojené se střežením nebytových 
prostor prostřednictvím kamero-
vého systému v objektu Sběrného 
dvora Kojetín“ mezi Městem Kojetín 
a MULTI-S s. r. o. Kroměříž v ceně 
4.000 Kč/měsíc, 
- schválila smlouvu na „Služby spo-
jené se střežením nebytových pro-
stor prostřednictvím kamerového 
systému v objektu Polikliniky Koje-
tín“ mezi Městem Kojetín a MULTI-S  
s. r. o. Kroměříž v ceně 3300 Kč/mě-
síc, 
 - souhlasila s připojením Města Ko-
jetína k mezinárodní kampani „Vlajka 
pro Tibet“, vyvěšením tibetské vlajky 
dne 10. 3. 2012,
- uložila starostovi města  Jiřímu Šír-
kovi jednat s Muzeem Komenského 
Přerov o předání do úschovy muzej-
ních sbírek města Kojetína,
- uložila vedoucí finančního odboru 
MěÚ Kojetín Haně Večeřové zabez-
pečit v souladu s usnesením Zastu-
pitelstva Města Kojetín a schváleným 
rozpočtem na rok 2012 převedení 
finanční dotace do výše 2.800.000 
Kč na úhradu veškerých splatných 
závazků společnosti Pivovarský ho-
tel s. r. o. v likvidaci, v termínu do  
29. 2. 2012

Jiří Šírek
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Ve zkratce

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém 11. zasedání konaném dne 31. ledna 2012 

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- zvolilo Květoslavu Švédovou 
členkou Rady Města Kojetína,
- vzalo na vědomí Zprávu o stavu 
veřejného pořádku ve městě Koje-
tíně za rok 2011, Zprávu o činnosti 
Městské policie Kojetín v roce 2011  
a Zprávu o činnosti Obvodního oddě-
leni Policie ČR Kojetín v roce 2011,
- schválilo rozpočet Města Kojetí-
na na rok 2012, a to: 

- příjmy 111.352,18 tis. Kč 
- výdaje 113.338,95 tis. Kč 
- financování 1.986,77 tis. Kč 

- schválilo rozpočtový výhled na 
roky 2013 a 2014,
- uložilo Radě Města Kojetín za-
bezpečit hospodaření Města Koje-
tína podle schváleného rozpočtu na 
rok 2012,
- svěřilo radě města pravomoc 
schvalovat a provádět v průběhu 
roku 2012 rozpočtová opatření do 
výše 500 tis. Kč v jednotlivém pří-
padě,
- schválilo prodej části pozemků 
p.č. 435/2, ostatní plocha o výměře 
cca 3m2, p. č. 435/1, ostatní plocha 
o výměře cca 19 m2, vše ve vlast-
nictví Města Kojetína za kupní cenu 
100 Kč/m2 + náklady spojené s pře-
vodem nemovitostí, včetně zpraco-
vání geometrického plánu,
- schválilo upřesnění Zásad prode-

je bytů ve vlastnictví Města Kojetína, 
a to v článku II. Vymezení pojmů, 
kde se upřesńuje pojem Příslušen-
ství bytu takto: 
„Příslušenství bytu - vedlejší míst-
nosti a prostory určené k tomu, aby 
byly s bytem užívány. Vedlejšími 
místnostmi jsou místnosti v bytě jako 
neobytné kuchyně, neobytné haly  
a komory, koupelny, záchody, spíže, 
šatny, stavebně oddělené kuchyň-
ské a koupelnové kouty, předsíně, 
balkony a lodžie tvořící součást bytu 
atd. Pro účely těchto zásad jsou za 
příslušenství bytu považovány i čás-
ti společných prostor, jejichž užívá-
ní je dle prohlášení vlastníka a na 
základě smlouvy o užívání spojeno  
s vlastnictvím bytové jednotky (drá-
těné sklepní kóje).“,
- souhlasilo se záměrem umís-
tění novostavby hájenky, určené  
k trvalému bydlení, v lokalitě Včelín,  
p. č. 4732, k. ú. Kojetín, žadatelům 
- stavebníkům,
- schválilo plány činnosti výborů 
zastupitelstva města na rok 2012 
(Osadního výboru Kovalovice, 
Osadního výboru Popůvky, Finanč-
ního výboru a Kontrolního výboru), 
- odvolalo Dušana Laboně z funk-
ce tajemníka Kontrolního výboru 
ZM v souvislosti s ukončením jeho 

pracovního poměru, 
- jmenovalo Danu Chytilovou ta-
jemnicí Kontrolního výboru ZM,
- vzalo na vědomí informaci o čin-
nosti jednotek sboru dobrovolných 
hasičů, zřizovaných Městem Kojetí-
nem v roce 2011,
- vzalo na vědomí Zprávu o činnos-
ti Svazku obcí mikroregionu Střední 
Haná za rok 2011.             Jiří Šírek

Změna v Zastupitelstvu 
Města Kojetína

Dne 13. 12. 2011 rezignovala na 
funkci členky Zastupitelstva města 
Kojetína Milada Šigutová. Na její 
místo automaticky postoupila další 
v pořadí z kandidátky Sdružení ne-
závislých kandidátů - Kojetín 2010 
Květoslava Švédová. Protože byla 
Milada Šigutová zároveň členkou 
Rady Města Kojetína, proběhla 
na následujícím zasedání Zastu-
pitelstva města 31. 1. 2012 volba 
nového člena rady. Na uvolněné 
místo byla jednohlasně zvolena. 
Květoslava Švédová. Miladě Šigu-
tové za její dosavadní práci v orgá-
nech města srdečně děkuji a Květě 
Švédové přeji v nové funkci hodně 
úspěchů a zdaru.            Jiří Šírek

- V souvislosti se změnou ostrahy 
budovy polikliniky a sběrného dvo-
ra bych chtěl upozornit na to, že 
kamerovým systémem jsou moni-
torovány i některé přilehlé prostory  
a ulice. Díky tomu je tedy možný 
rychlejší zásah i následné sankce 
proti narušitelum veřejného po-
řádku, majetkové trestné činnosti 
a třeba i neoprávněného ukládání 
odpadu. Zároveň dojde k instala-
ci mobilních kamer, které budou 
rozmisťovány na vytipovaná místa  
ve městě na různě dlouhou dobu. 
- Zastupitelstvo schválilo na svém 
zasedání 31. ledna 2012 jeden 
z nejdůležitějších dokumentů pro 
rozvoj města v letošním roce - roz-
počet města, který je vyrovnaný  
a zahrnuje příjmy a výdaje ve výši 
cca 111 mil. Kč. Podrobněji na další 

straně v Kojetínského zpravodaje.
- Proběhla schůzka s občany ulic, 
které budou rekonstruovány v rám-
ci 2. etapy oprav komunikací na 
Lešetíně. Vzhledem k mrazivé zimě 
dojde zřejmě k posunutí prvních 
prací, každopádně od března do 
května budou probíhat opravy v uli-
cích Marie Gardavské a Jiráskova, 
od května do srpna v ulicích Dvo-
řákova a náměstí Republiky. Po-
drobněji budete informováni jak na 
webu města, tak prostřednicvtvím 
dodavatelské firmy.
- Začaly projekční práce na dokon-
čení kanalizace na ulici Padlých hr-
dinů, jedná se o dobudování úseku 
po levé straně této ulice směrem  
z Kojetína zhruba naproti brány do 
bývalého cukrovaru. Po zpracování 
projektové dokumentace bude akce 

zahrnuta do investic města, cílem je 
úplné dobudování kanalizace v této 
jižní části Kojetína po třech etapách 
realizovaných v minulých letech  
z rozpočtu města. 
- Díky spolupráci mikroregionůz ob-
lasti střední Moravy, Olomouckého 
kraje a Ministerstva kultury ČR pro-
běhne ve dnech 30. 3. - 1. 4. první 
ročník Hudebního festivalu Haná 
(podrobněji na www.festivalhana.
cz) v některých obcích a městech 
Hané. Věřím, že tím začíná tradi-
ce jarních festivalů, které postupně 
pevně zakotví v našich kalendářích, 
vždyť už jména jako Pavel Špor-
cl, Lenka Dusilová či Filharmonie  
B. Martinů hovoří za vše a jsou tou 
nejlepší pozvánkou.

Jiří Šírek

,
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Pozvánka
Starosta města si vás 

dovoluje pozvat 
 

na 12. zasedání  
Zastupitelstva Města Kojetín, 

které se koná  
v úterý 27. března 2012  

od 16.00 hodin 
 

v sále Vzdělávacího  
a informačního centra, 

Masarykovo náměstí 8, Kojetín

Jiří Šírek,  
starosta města

Informace k rozpočtu města na rok 2012

FInanČní úřaD 
V PřeROVě OZnaMuJe,

že zajistí svými zaměstnanci  
v úřední dny 

 
26. a 28. března 2012  

v době od 8 do 17 hodin 
 

výběr daňových přiznání  
k dani z příjmů fyzických 

osob za zdaňovací  
období 2012 

v prostorách Městského  
úřadu Kojetín  

(zasedací místnost v přízemí). 
Tiskopisy daňových přiznání 

včetně příloh budou k dispozici. 
 FÚ v Přerově

Zastupitelstvo Města Kojetín schvá-
lilo na svém zasedání dne 31. ledna 
2012 rozpočet na rok 2012. Dovolte 
mi pár poznámek a vysvětlení k do-
kumentu, který bude zásadně ovliv-
ňovat chod města, jeho příspěvko-
vých organizací i městského úřadu 
v letošním roce. 
Sestavení rozpočtu města na rok 
2012 bylo v porovnání s předcho-
zími roky podstatně náročnější,  
a to nejen z důvodu předběžného 
schvalování legislativních změn 
v průběhu celé přípravy návrhu, 
ale také v důsledku změny organi-
zační struktury Městského úřadu  
k 1. 1. 2012, která je největší změ-
nou u této instituce za posledních 
cca 15 let. V rozpočtu se promítá 
také mnoho změn, které byly vyvo-
lány především novou legislativou 
v řadě oblastí a aktuálním vývojem 
českého hospodářství. Rozpočet 
je koncipován jako vyrovnaný, a to 
díky tomu, že je do příjmu zahrnu-
ta částka 1, 986 mil. Kč z běžného 
účtu. Zůstatek na běžném účtu činil 
k 31.12.2011 celkem 7, 156 mil. Kč.
Na straně příjmů je celková část-
ka 111, 352 mil. Kč, tvořená da-
ňovými příjmy (DPH, daň z příjmu 
fyzických a právnických osob, daň 
z nemovitosti, další daně a poplat-
ky) ve výši 49, 495 mil. Kč, neda-
ňovými příjmy (pronájem majetku, 
dary, sankční platby, odvody přísp.
organizací atd.) ve výši 19, 671 mil. 
Kč, kapitálovými příjmy (prodeje 
nemovitostí a pozemku) ve výši 16 
mil. Kč. V oblasti příjmové jsou tyto 

poníženy o 10% oproti roku 2011, 
zejména díky vývoji ekonomiky. 
Předpoklad daňových příjmů, upra-
vených zákonem o rozpočtovém 
určení daní vychází z očekávaného 
vývoje ekonomiky a také s dopa-
dy legislativních změn, které jsou 
v tomto směru projednávány včet-
ně dlouho očekávané a připravova-
né novely zákona o rozpočtovém 
určení daní, která by měla, mimo 
jiné, přinést zvýšení podílu na sdí-
lených daních, počínaje snad již 
rokem 2013. U příjmů z místních 
a správních poplatků je očekáván 
pokles, a to hlavně u správních po-
platků. Dosud není zcela jasné, zda 
vůbec a v jaké výši lze počítat s pří-
jmy z výherních hracích přístrojů.  
U nedaňových příjmů je částka vý-
razně ovlivněna příjmem ze spla-
cení půjčky a závazků Pivovarské-
ho hotelu s. r. o. v likvidaci ve výši 
1,758 mil. Kč. Tento příjem je ale 
krytý výdajem rozpočtu ve výši 2,8 
mil. Kč na úhradu všech závazku 
této likvidované společnosti. U kapi-
tálových příjmů očekáváme 15 mil. 
Kč jako příjem z prodeje bytů. Ten 
bude z velké části použit na úhradu 
rekonstrukce tepelného kanálu na 
sídlišti Jih a jiné investiční akce. Po-
slední příjmovou kapitolou jsou při-
jaté transfery ve výši 26, 186 mil. 
Kč, tvořené transfery ze státního 
rozpočtu, z obcí, z pokladní správy 
a dotacemi. Tato oblast je ovlivně-
na přechodem agendy a výplat so-
ciálních dávek na úřady práce, na 
straně příjmů a výdajů tak rozpočet 

zeštíhlel o cca 17 mil. Kč. Výpadek 
na výkon státní správy, školství  
a kultury od státu očekáváme ve 
výši 780 tis. Kč oproti roku 2011. Na 
druhé straně je zde částka 19,4 mil. 
Kč jako dotace na investiční akce.
Na straně výdajů je částka 113, 
339 mil. Kč, což je ve srovnání se 
skutečností roku 2011 navýšení o 
19,485 mil. Kč, přičemž u běžných 
provozních výdajů dochází k pokle-
su o 10, 3 mil. Kč proti roku 2011. 
Naopak kapitálové výdaje, tedy 
hlavně investice do majetku města, 
jsou plánovány o 29, 789 mil. Kč 
vyšší proti skutečnosti roku 2011. 
Z investičních akcí výrazného roz-
měru nutno připomenout kromě 
opravy tepelného kanálu spolufi-
nancování oprav ulic na Lešetíně, 
dovybavení sběrného dvora, spo-
luúčast na případné dotaci k rege-
neraci sídliště Sever (oprava Polní 
ulice) a zahájení oprav budovy po-
likliniky. V době schvalování roz-
počtu nebylo zdaleka jasné, jak se 
bude rozpočet na straně příjmů na-
plňovat. Osobně jsem přesvědčen, 
že jsou na této straně rezervy, které 
budou v průběhu roku 2012 řešeny 
jednotlivými rozpočtovými opatře-
ními a bude pak posilována i výda-
jová stránka rozpočtu, především  
u dalších investic v našem městě. 
Na závěr snad jen malá poznámka 
ke schválení rozpočtu - byl schválen 
výraznou většinou - z devatenác-
ti přítomných zastupitelů šestnáct 
bylo pro, tři se zdrželi hlasování.

Jiří Šírek 

euROBaBIČKa 2012  
České a Slovenské republiky  

zahajuje již sedmý ročník.
Naše soutěž je pohodová,  

zábavná a přiměřeně náročná,  
je určena pro aktivní babičky, 

dámy v nejlepších letech.  
Přihlášky přijímáme  
do 30. dubna 2012 .  

Více na www.eurobabička.cz. 
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Labutě na rybníku 
na Hrázi

Vážení občané, 
dostáváme dotazy jak pomoci hla-
dovým labutím, které se nacháze-
jí na zamrzlém rybníku na Hrázi. 
Z odborné literatury jsem se do-
četla, že nejen že labuť velká patří 
k nejtěžším létajícím ptákům u nás,  
ale těší se zároveň velkému zájmu 
veřejnosti. Dosahuje délky 150 centi-
metrů, rozpětí kolem 240 centimetrů 
a hmotnosti až 13 kilogramů. Labutě 
hnízdí převážně na stojatých vodách 
a po vyvedení potomstva zde zůstá-
vají do zámrazu. Velice často si zís-
kávají sympatie lidí, kteří je přikrmují  
a díky tomu i při prvních mrazech ne-
odlétají na tekoucí vodu. Stejně tak 
zpravidla neodlétají ani při výlovech 
rybníků, kdy vodní hladina zmizí  
a labutě zůstanou na blátě. Proto by 
bylo podle chránců přírody vhodné 
je v  podzimní době nepřikrmovat, 
aby labutě odlétly na tekoucí vodu, 
kde najdou vhodnou a přirozenou 
potravu pro zdárné přezimování. 
Navíc je ochránci přírody či ornito-
logové na mnohých zimovištích do-
statečně přikrmují. Horší je to však 
na stojatých vodách. Díky lidské 

pomoci, byť dobře míněné, kdy jsou 
zpravidla krmeny jednostrannou  
a zcela nevhodnou potravou (chléb, 
pečivo), organismus ochabuje. Tím 
jsou nejen náchylnější k nejrůzněj-
ším nemocem, zároveň také nepo-
ciťují potřebu odletět. Trvá - li tato 
situace delší dobu, mohou nastat 
potíže. Obavy o případné přimrznu-
tí labutí jsou však zbytečné, neboť 
labuť velká je severský pták dobře 
přizpůsobený pro život v zimě. Pro-
to jsou případy, kdy přimrzne k ledu, 
velice ojedinělé a vždy je doprovází 
nemoc, či jiné oslabení organismu.
V žádném případě však ochranáři 
nechtějí lidi odrazovat od přikrmová-
ní ptactva - labutě nevyjímaje, nicmé-
ně vše je nutno dělat to s rozumem. 
Vhodná je i konzultace s ochránci 
přírody, ornitology či myslivci, kteří 
mají dostatek informací i zkušeností 
s přikrmováním volně žijících živoči-
chů. Dojde-li přece jen k podezření, 
že labutě přimrzly, je vždy nutné se 
nejprve přesvědčit, zda-li tomu tak 
skutečně je. V zimním období, kdy 
každý živočich šetří tukové zásoby, 
se zkracuje i úniková vzdálenost. 
V praxi to tedy znamená, že labuť, či 
jiný volně žijící živočich, vás v zimě 
nechá přijít na bližší vzdálenost, 
nežli by tomu bylo v létě. Nicméně 

toho nezneužívejte a zbytečně ne-
plašte volně žijící živočichy, zvěř 
nevyjímaje. Ztracené tukové záso-
by se v době nepříznivých klimatic-
kých podmínek jen stěží doplňují. 
„Každopádně uvidíte - li na zamrzlé 
ploše sedící labutě, zkuste je přimět 
k tomu, aby se zvedly. Podaří-li se 
vám to, je to jasné znamení toho, že 
nejsou přimrzlé. Labuť přimrzá pře-
devším za peří. Pokud však přimrzlá 
je, je nutné ji bezpečně vysvobodit, 
a to nejen pro labuť, ale i pro vás. 
Když se však na tento zásah sami 
netroufáte, je lepší zavolat nejbližší 
záchrannou stanici živočichů. Jejich 
seznam najdete na www.zachrana-
zvirat.cz .
Pro Kojetín je nejbližší záchranná 
stanice v Němčicích nad Hanou, te-
lefon je: 602 587 638. 

Za Město Kojetín Eliška Izsová

Hledáte pomoc 
v nepříznivé sociální 
situaci?
Každý z nás se může ocitnout v dů-
sledku ztráty zaměstnání, bydlení, 
nízkého příjmu, zdravotního posti-
žení, nemoci, či závislosti např. na 
návykových látkách v nepříznivé so-
ciální situaci. 
Pokud chcete vědět na koho se ob-
rátit, případně hledáte kontakt nebo 
pomoc, jsou tyto údaje určeny právě 
pro vás.  
Do 31. 12. 2011 mohli občané Ko-
jetína při své nepříznivé životní situ-
aci požádat o poskytnutí poraden-
ství a sociální pomoci pracovnice 
odboru sociálních věcí MěÚ Koje-
tín, který byl zároveň kompetentní 
k rozhodování a výplatě dávek po-
moci v hmotné nouzi. V rámci So-
ciální reformy I., kdy dávky pomoci 
v hmotné nouzi od 1. 1. 2012 řeší  
a vyplácí již jen Úřady práce ČR, byl 

odbor sociálních věcí MěÚ Kojetín 
zrušen. 
Jelikož sociální oblast je i nadále 
jednou z priorit obce, je působnost 
na úseku sociální péče, sociálních 
služeb a sociálně právní ochrany 
dětí od 1. 1. 2012 zabezpečována 
odborem vnitřních věcí, školství  
a kultury Městského úřadu Koje-
tín. 
Sociálními pracovnicemi je zejména 
poskytováno základní poradenství 
a sociální pomoc při uplatňování 
nároku na dávky pomoci v hmotné 
nouzi. Pracovnice jsou nápomocny 
při vyplňování nebo kontrole žádos-
tí o dávky pomoci v hmotné nouzi, 
poskytují pomoc při vyřizování osob-
ních dokladů osob v hmotné nouzi 
nebo řeší u těchto osob problémy 
související např. se ztrátou bydlení, 
zadlužením či exekucemi. 
V rámci sociální péče je na odboru 
vnitřních věcí, školství a kultury ře-
šena bytová situace seniorů a osob 
se zdravotním znevýhodněním.  

U sociálních pracovnic je možné si 
vyzvednout žádosti o nájem v domě 
s pečovatelskou službou, na jejichž 
základě je vedena evidence zájem-
ců o byty v domech s pečovatelskou 
službou. 
Prostřednictvím sociálně - právní 
ochrany dětí se sociální pracovnice 
zaměřují zejména na děti, které za-
nedbávají školní docházku, páchají 
přestupky, požívají alkoholické ná-
poje nebo jejichž rodiče neplní po-
vinnosti plynoucí z rodičovské zod-
povědnosti.  
V návaznosti na řešení problému 
může být pracovnicemi zprostřed-
kován kontakt s poskytovateli soci-
álních služeb, spolupráce s nezis-
kovými organizacemi působícími 
v sociální oblasti nebo jednání se 
specializovanými poradnami.
Dalším orgánem, který pomáhá hle-
dat možnosti řešení nepříznivé soci-
ální situace, jsou obecní úřady obcí 
s rozšířenou působností. Pro občany 
Kojetína a jeho okolí je to Magistrát 
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města Přerova, Oddělení sociální 
prevence a pomoci, Smetanova 7, 
1. patro, Přerov. Sociální pracovní-
ci tohoto oddělení poskytují sociální 
poradenství a sociální pomoc při od-
straňování nepříznivé životní situace 
a také při předcházení jejího vzniku. 
Služby jsou poskytovány osobám 
pečujícím o osoby závislé na péči 
jiné osoby, osobám s různým stup-
něm omezení způsobilosti k právním 
úkonům, osobám žijícím rizikovým 
způsobem života, osobám, které 
ztratily přístřeší nebo se nacházejí 
v nejistém či nevhodném bydlení, 
nezaměstnaným, osobám s mate-
riálními problémy, obětem agrese, 

trestné činnosti a domácího násilí, 
imigrantům a rodinám s dětmi. 
Informace, jak řešit vzniklou tíži-
vou životní situaci je možno získat 
také na Úřadech práce ČR, které 
jsou v rámci Sociální reformy I. od 
1. ledna 2012 jediným orgánem pří-
slušným k rozhodování o dávkách  
a jejich výplatě. Jedná se o rodičov-
ský příspěvek, příspěvek na péči, 
dávky pomoci v hmotné nouzi, dáv-
ky státní sociální podpory, podporu 
v nezaměstnanosti a příspěvky pro 
osoby se zdravotním postižením. 
Občané Kojetína mohou využít slu-
žeb kontaktního pracoviště úP 
Kojetín, nám. Míru 20. 

Deratizace Kojetína  
a místních částí

Městský úřad Kojetín, odbor výstav-
by, životního prostředí a dopravy 
Vám tímto oznamuje, že Město Ko-
jetín bude provádět běžnou ochran-
nou deratizaci v těchto termínech:
* Jarní: od 1. 3. do 30. 3. 2012,

* Podzimní: od 15. 9. do 15. 10. 2012.
Vyzýváme vás, abyste zajistili běž-
nou ochrannou deratizaci ve smys-
lu ustanovení § 57 zák. č. 258/2000 
Sb., zákon o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvi-
sejících zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů.
Městu Kojetín provádí deratizaci 
odborná firma SERVIS 3xd Olo-

Vzhledem k tomu, že komplexní so-
ciální práce je velmi rozsáhlá a nelze 
vymezit všechny možné oblasti po-
moci sociálního pracovníka, dopo-
ručujeme, aby jste se obrátili s pří-
padnou žádostí o informaci, pomoc 
či spolupráci na sociální pracovnice 
odboru vnitřních věcí, školství a kul-
tury MěÚ Kojetín, v přízemí budovy 
MěÚ, dveře č. 4:

 Alice Přehnalová, tel.: 581 277 431
 e-mail: a.prehnalova@radnice.

kojetin.cz

Lucie Zlámalová, tel.: 581 277 434
e-mail: l.zlamalova@radnice.

kojetin.cz.

mouc, J. Glazarové č. 9 e, 779 00 
Olomouc, tel. 585 418 391, mob. 
603 400 300, e-mail: servis3xd@
seznam.cz. Doporučujeme vám 
tuto firmu kontaktovat a dohodnout 
se na provedení deratizace ve stej-
ných termínech vzhledem k větší 
úspěšnosti ochranné deratizace 
našeho města.

za odbor VŽPD Eliška Izsová

nejlepší policista 
za rok 2011

V pátek 6. ledna 2012 se rozdávala 
ocenění pro nejlepší policisty roku 
2011 z Přerovska, a to hned ve třech 
kategoriích: policista roku, vedoucí 
roku a občanský zaměstnanec roku.
V kategorii nejlepší vedoucí dostali 
cenu tři lidé. Byli to vedoucí druhého 
oddělení obecné kriminality Jaroslav 
Šulák, dále vedoucí obvodního oddě-
lení policie Kojetín Martin Bosák a do 
třetice Jaroslav Kostelníček, zástup-
ce vedoucího obvodního oddělení 
policie Přerov 1, který získal ocenění 
za své osobní nasazení v roce 2011.
Ceny policistům předával vedoucí 
PČR územního odboru Přerov Martin 
Lebduška, kromě něj byl slavnostní-

mu vyhlášení přítomen Krajský ředitel 
Olomouckého kraje Jaroslav Skříčil, 
který na návrh vedoucího územního 
odboru Přerov ocenil nominované fi-
nančním darem.
„Cenu dostal Martin Bosák z obvod-
ního oddělení Kojetín, které bylo za 
loňský rok vyhodnoceno jako nejlep-
ší policejní oddělení v kraji,“ podotkl 
Lebduška s tím, že i jej uvedené vý-
sledky potěšily.
„Přerovská policie si vede dobře ne-
jen v rámci kraje, ale i celé republiky. 
Loni jsme měli podle statistik objas-
něnost případů přes padesát pro-
cent, to znamená, že se nám podařilo 
úspěšně objasnit každý druhý trestný 
čin,“ řekl Lebduška.
Dne 19. ledna 2012 se uskutečnilo 
ve Václavkově sále Vlastivědného 
muzea v Olomouci slavnostní vyhod-
nocení a ocenění nejlepších policistů, 
občanských zaměstnanců a policej-
ních útvarů Krajského ředitelství poli-
cie Olomouckého kraje za rok 2011.
Významná společenská událost byla 
věnovaná více než čtyřem desítkám 
příslušníků a občanských zaměst-
nanců Krajského ředitelství policie 
Olomouckého kraje, kteří v průběhu 
loňského roku dosáhli významných 

pracovních úspěchů, jež vedly ke 
zvýšení bezpečnosti občanů. Nad-
standardním plněním služebních  
a pracovních úkolů se také zasloužili 
o prosazování dobrého jména Policie 
České republiky. Přítomné dekoroval 
ředitel krajského ředitelství plukovník 
Jaroslav Skříčil spolu s hejtmanem 
Olomouckého kraje Martinem Tesa-
říkem.
V kategorii nejlepší vedoucí dosta-
li cenu tři lidé a mezi oceněné patřil  
i vedoucí obvodního oddělení policie 
Kojetín Martin Bosák.
Návrh na ocenění probíhal probí-
hal podle celé řady kritérií. Hod-
notilo se, co se policistům za daný 
rok podařilo, zda podávali nad-
standardní výkony, u vedoucích to 
byly například i výsledky či vytíže-
nost jejich útvarů. V každé kategorii 
bylo okolo deseti nominovaných,  
z nichž byli vybráni tři nejlepší.
Všem oceněným pak byly předány 
pamětní listy společně s peněžními 
dary. Ocenění rovněž obdrželi malá 
výtvarná dílka v podobě sošek poli-
cistů, které pro tuto příležitost vytvořili 
handicapovaní spoluobčané z občan-
ského sdružení Dětského centra 90  
v Topolanech.  zdroj: www.policie.cz
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eliška Minaříková, 2. ročník 
Na plese oktá-
vy se mi líbila 
nejvíce výzdo-
ba a vystou-
pení maturan-
tů. Na plesy 
chodím velmi 
ráda a troufám 
si říct, že tento 
byl jeden z nej-
lepších. 

anketní otázky pro měsíc březen, které položily 
studentky Kristýna Rosecká a Karolína Slouková,  

se týkaly druhého stužkovacího  
plesu Gymnázia Kojetín a zněly:

Co se Vám na plese líbilo a co byste maturantům vytknul/a?
Splnil ples to, co jste od něj očekával/a?

Chodíte rád/a na plesy?
Jak hodnotíte ples oktávy v porovnání s jinými?

Zuzana Kebzová, učitelka GKJ
Líbil se mi ta-
neček, také se 
mi moc líbilo, 
že měli sjed-
nocené šaty 
a písnička pro 
paní učitelku 
třídní, která 
byla úplným 
překvapením. 

Nelíbilo se mi, že hráli málo hudby 
pro rodiče, které mohlo mrzet, že si 
nemohou zatančit se svými dětmi. 
Také se mi nelíbilo, i když to matu-
ranti neovlivní, že tam bylo hodně 
opilých studentů. Ano, ples splnil 
má očekávání, bylo to hezké, vkus-
né a na úrovni. Na plesy nechodím 
ráda, ale šla jsem se podívat, jak to 
našim studentům sluší.

Ondřej adámek, 2. ročník
Ples se cel-
kově pove-
dl. Výzdoba, 
program i cel-
kové zázemí 
bylo skvěle 
promyšlené. 
Nejvíce se mi 
líbilo vtipné 
v y s t o u p e n í 

kouzelníka, kterým jsem byl míle 
překvapen. Já raději nikdy nic ne-
očekávám, prostě čekám, jak se to 
samo vyvine. Na plesy moc necho-
dím, protože nemám čas, když už 
ho ale mám, tak rád zajdu.

Klára Štecová, septima
Líbilo se mi 
v y s t o u p e n í 
Ríši Nedvěda, 
černobílá vý-
zdoba a růžo-
vé šaty paní 
učitelky. Ale 
přišlo mi, že 
ples byl dost 
jednotvárný, 

chvilkami jsem se nudila. Nebyla 
to taková pecka. Ples 4. ročníku 
se mi líbil víc. Na plesy chodím 
ráda.. 

Veronika Pešáková, sexta
Oktávě se 
ples velice vy-
dařil, program 
byl pestrý  
a výzdoba 
propracovaná. 
Myslím si, že 
splnil veškerá 
očekávání. Na 
plesy chodím 

pouze příležitostně, takže nemohu 
posoudit. 

Vojtěch Hyánek, Mu
Velice se mi líbilo vystoupení ma-
turantů, od úvodního tance až po 
písničku pro paní učitelku třídní. 
Ano, ples splnil to, co jsem oče-
kával,  nechyběla bohatá tombola, 
zábavný program a ani výzdobou 
sokolovny se maturanti nenechali 
zahanbit. Na plesy chodím oprav-
du velmi rád a musím podotknout, 
že tento byl nejlepším plesem l se-
zóny. 

My family tries to live a simple 
lifestyle. What does that mean? 
We eat healthy, we try to use 
natural products as much as 
possible, we try to buy only 
things that are necessary, and 
our religion is very simple. 
Eating healthy is very important 
to us. We eat meat, fish, 
legumes, vegetables, fruit and 
various grains. To avoid lots of 
chemicals in our food (the bad 
Es) we buy organic (BIO) food. 
We have found that two simple 
things - vinegar and baking 
soda, can be used to clean 
many things. We even make 
our own laundry soap to wash 
our clothes. We have decided 
that it is not necessary for us to 
own a car. Many people believe 
it is absolutely necessary to 
own a car in this day and age, 
but we disagree. Kojetín is  
a crossroads for trains and 
buses and it is very easy to use 
mass transit to get wherever 
we need to go. By not having  
a car we save a lot of money! 
Our religion is very simple. We 
believe in God the father, his 
son Jesus and the Holy Spirit. 
We believe that we can have  
a relationship with them. We try 
our best to follow Jesus’ example 
in the Bible. Having a simple 
lifestyle is possible but it takes 
work and some sacrifices.

lifestyle (laifstail) - životní styl
legumes (legju:mz) - luštěniny
grain (grein) - obilí
vinegar (vinigə) - ocet
baking soda (beikiŋ səudə) - 
jedlá soda
laundry soap (lo:ndri səup) - 
prací mýdlo
absolutely (absəlu:tli) - naprosto
in this day and age (in dis dei 
ənd eiʤ) - v dnešní době
crossroads (‚krosrəudz) - 
křižovatka
mass transit (mas tranzit) - 
hromadná doprava
Holy Spirit (həuli spirit) - Duch 
svatý
possible (posəbl) - možný
sacrifice (sakrifais) - oběť

Jay Davis

english Corner
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Galerie čestných občanů města Kojetín od roku 1861 - 2. část
alois
Pražák

(nazvaný „vůd-
ce Moravy“)
JUDr. Alois 
Pražák, první 
velký novo-
dobý vůdce 
M o r a v a n ů , 
v ý z n a m -

ný moravský a rakouský poli-
tik, právník a šlechtic, nejzná-
mější reprezentant Moravy  
2. poloviny 19. století. Narodil se   
21. února 1820 v Uherském Hra-
dišti, zemřel 30. ledna 1901 ve 
Vídni.
Alois Pražák vystudoval piaristic-
ké gymnázium v Kroměříži, filo-
zofii v Brně a práva v  Olomouci. 
Po ukončení právnických studií 
nastoupil službu u olomouckého 
magistrátu. Od počátku roku 1848 
si otevřel advokátní a právní kan-
celář v Brně a v roce 1850 dosáhl 
členství v advokátní komoře. Patřil 
mezi  nejvýznamnější advokáty na 
Moravě.
Jeho politická kariéra začala v roce 

1848. Vždy si uvědomoval svůj 
slovanský původ a především své 
moravanství. Zapojil se do politic-
kého a spolkového života v Brně. 
Stál u zrodu Národní jednoty sva-
tých Cyrila a Metoděje v Brně, poz-
dější Matice moravské. Byl zvolen 
poslancem sněmu Markrabství 
moravského. Odmítal politické 
a organizační splynutí Moravy 
s Čechami a prosazoval, aby Mo-
rava byla v rámci rakouské monar-
chie suverénním politickým sub-
jektem. 
Po obnovení ústavnosti v rakous-
ké monarchii založil v roce 1861 
staročesky orientovanou Národní 
stranu na Moravě. Byl zvolen po-
slancem moravského zemského 
sněmu a poslancem říšského sně-
mu. Byl mluvčím a vůdcem Mo-
ravanů. V Brně založil Slovanský 
čtenářský spolek  a časopis Mo-
ravská orlice.
JUDr. Alois Pražák byl vždy loajální  
habsburské dynastii. Nevěřil, že by 
se říše mohla proměnit ve federaci. 
Podle něho by pro všechny národy 
bylo nejlepší, kdyby se z ní stala 
konfederace podle Švýcarska.
V roce 1879 se loajální Alois Pražák 

stal ministrem v rakouské vládě. 
Šlo vlastně o určité vstřícné gesto 
vůči českému národu ze strany ví-
deňské vlády. Z počátku byl minis-
trem bez portfeje,od roku 1881 do 
roku 1888  ministrem spravedlnosti 
v závěru svého působení do roku 
1892 opět ministrem bez portfeje. 
Jako ministr dosáhl dílčích úspě-
chů. Pražská univerzita se rozdě-
lila na českou a německou, v Brně 
vznikla technika, soudy v českých 
zemích začaly zčásti úřadovat 
v národním jazyce.
V roce 1892, po krachu „punktač-
ních“jednání požádal o odchod na 
odpočinek a vzdal se politické čin-
nosti.
JUDr. Alois Pražák obdržel za svoji 
veřejnou a politickou činnost řadu 
ocenění a vyznamenání. Císař 
František Josef I. ho povýšil do 
šlechtického stavu  a jmenoval do-
životním členem „panské sněmov-
ny“.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_
Pra%C5%BE%C3%A1k

Literatura: Pavel Kosatík, Čeští 
demokraté. První vydání. Vydala 
Mladá fronta,  a.s. Praha 2010.)

František 
Skopalík

Moravský - 
český politik, 
národohospo-
dář.
Narodil se  18. 
června 1822 
v Záhlinicích. 
Po smrti otce 

převzal starost o rodinné hospodář-
ství. Veškeré vzdělání a vědomosti 
získal jako samouk. Naučil se ně-
mecky, latinsky, rusky. Studoval 
odbornou literaturu o zemědělství, 
politice a historii. 
František Skopalík byl propagá-
torem moderního polního hospo-
daření. V roce 1857 prosadil jako 
první v rakouské monarchii scelo-
vání pozemků a v Záhlinicích scelil 
523 ha polí. Propagoval pěstová-
ní cukrovky, zušlechtěného obilí, 
zvláště sladovnického ječmene. 
Doporučoval hnojení, zrušil pas-

tviny a začal pěstovat vojtěšku  
a jetelinu. V roce 1840 se v Záhlini-
cích objevilo ruchadlo bratří Vaver-
ků. Roku 1874 zakoupil první parní 
mlátičku a ve stejném roce také 
žací stroj. 
František Skopalík  byl velkým or-
ganizátorem rolnictva, zakladate-
lem nebo spoluzakladatelem hos-
podářských jednot a zemědělských 
podniků. Společně s F. Urbánkem 
a E. Proskowtzem založili Hospo-
dářskou jednotu záhlinicko - kva-
sickou. V roce 1869 stál při založe-
ní Prvního moravského akciového 
rolnického cukrovaru v Kroměříži, 
zřídil rolnickou a hospodyňskou 
školu v Kroměříži. Zasloužil se o 
zřízení Hospodářské školy v Přero-
vě, pořádal hospodářské výstavy.
Jako starosta obce Záhlinice pů-
sobil František Skopalík 30 let  
a zasloužil se o rozkvět obce. Ne-
chal vybudovat dlážděné chodní-
ky, na návsi, podél cest a potoků 
nechal vysázet ovocné stromy, 
vyštěrkovat cesty a zajistit řádný 

odtok dešťové vody. Zřídil obecní 
cihelnu, obecní kamenolom a tím 
také zajistil příjmy do obecní po-
kladny. Z tohoto kamenolomu je 
také kámen v základech Národ-
ního divadla v Praze s nápisem: 
„Záhlinice na Moravě. Tobě vlasti 
ku oslavě.“ V Záhlinicích František 
Skopalík založil rolnicko - občan-
skou záložnu, čtenářský spolek, 
hasičský sbor, dal postavit kostel, 
zřídil hřbitov a vymohl zřízení že-
lezniční zastávky.
František Skopalík byl 30 let po-
slancem zemského sněmu morav-
ského a 12 let zasedal na říšské 
radě.  
Za své zásluhy byl vyznamenán 
papežem Piem IX. Řádem sv. Sil-
vestra a císařem Františkem Jose-
fem I. Záslužným křížem 3. stupně 
s korunkou. 
Zemřel při volbách 2. 3. 1891 a je 
pochován na záhlinickém hřbitově.

http://www.knihovnahulin.cz/osob-
nosti-hulina/skopalik-frantisek/
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Galerie čestných občanů města Kojetín od roku 1861 - 2. část
Karel 
Leopold
Klaudy
Český peda-
gog, politik, 
starosta Pra-
hy, advokát. 
Narodil se 30. 
prosince 1822 
v Táboře. Ab-

solvoval práva na pražské univer-
zitě (UK), kde také krátkou dobu 
působil jako pedagog. Pracoval 
jako praktikant zemského soudu.
Aktivně se účastnil politického dění 
zejména v revolučním roce 1848. 
Zasedal v ústavodárném sněmu 

ve Vídni, později v Kroměříži, kde 
patřil mezi zastánce zrušení roboty 
bez náhrady. Zasazoval se také pro 
přijetí liberálního návrhu na zruše-
ní šlechtických výsad. Po rozpuš-
tění ústavodárného sněmu velmi 
těžko hledal zaměstnání, pracoval 
jako přísedící soudu v Příbrami  
a jako advokát v Jičíně.
Po obnovení ústavnosti v roce 
1861 zasedal v zemském sněmu  
a krátce byl také říšským poslan-
cem. V období dvaceti měsíců 1868 
- 1869  byl pražským purkmistrem 
(starostou), ale na protest proti zá-
sahům pražského místodržitelství 
do správy Prahy rezignoval. Další 
kandidaturu na pražského starostu 
již nepřijal.

P. Ignát 
Wurm 

M o r a v s k ý 
kněz, redak-
tor, etnograf, 
literární publi-
cista. Od roku 
1848 až do 
konce života 
aktivně pod-

poroval národní život na Moravě.
Narodil se 12. července 1825 
v Kloboukách u Brna. Studoval 
na gymnáziu v Kroměříži a v Brně  
a studium teologie v Brně. V roce 
1850 byl vysvěcen na kněze. Pů-
sobil např. v Mutěnicích, v Dědicích 
u Vyškova a od roku 1866 trvale 
v Olomouci (jako vikář olomoucké 
katedrály a sekretář kapituly).

P. Ignát Wurm byl významnou osob-
ností národního života na Moravě. 
Byl politicky aktivní, vlastenectví 
spojil s kněžským povoláním. Vy-
stupoval proti pronásledování vlas-
teneckých kněží a jejich častému 
překládání. Zastával řadu funkcí 
- politických, církevních, vlastenec-
kých, ve svépomocných spolcích. 
Prosazoval slovanskou vzájemnost. 
Zapojil se do zvelebování Velehra-
du a založil Matici velehradskou. 
V letech 1860 - 1863   organizoval 
národní  poutě. Byl propagátorem 
moravského folkloru,  vydal sbírku  
lidových písní. V Olomouci založil 
vlastivědné muzeum (dnes Vlasti-
vědné muzeum Olomouc) a je také 
zakladatelem Slovanského gymná-
zia Olomouc.
V roce 1861 byl P. Ignát Wurm 
zvolen za Přerovsko poslancem 

moravského zemského sněmu  
a říšské rady.
P. Ignát Wurm podporoval se nejšir-
ší rozvoj národního života na Mora-
vě. Patří mezi zakladatele Občan-
ské záložny v Olomouci, je zaklada-
telem záložen v Přerově, Kojetíně, 
Tovačově, Křelově, Slatinicích a 
v dalších obcích. Byl jmenován 
čestným občanem mnoha měst a 
obcí, např. Přerova, Kojetína, Tova-
čova, Klobouk u Brna aj. V Přerově 
je po něm pojmenována ulice.
P. Ignát Wurm zemřel 4. října 1911 
a je pochován na Ústředním hřbito-
vě v Olomouci - Neředíně.

http://cs.wikipedia.org/wiki/
Ign%C3%A1t_Wurm

Procházka, Kojetín. Stručné ději-
ny a popis jeho. Kojetín,1907.

řez

Karel Leopold Klaudy patřil k vý-
znamným staročeským politikům, 
neskrýval však své sympatie k ra-
dikálům. V roce 1879 se pro ná-
zorové rozdíly se staročechy  roze-
šel. Zakrátko, v roce 1883 odešel 
z politického života.
Ačkoliv Karel Leopold Klaudy brojil 
proti šlechtickým titulům a šlechtic-
kým výsadám, byl za své zásluhy 
císařem povýšen do rytířského 
stavu.
Zemřel 11. února 1894 v Praze  
a je pohřben na Olšanských hřbi-
tovech. 

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/
volene_organy/primator/stali_v_

cele/judr_karel_leopold_klaudy.html

Došlo do redakce
Čtvrtý ročník 
sousedského bálu 
v uhřičicích 
V pátek 10. února 2012 se konal již 
čtvrtý Sousedský bál v Uhřičicích. 
Uskutečnil se v místním kulturním 
sále. Každým rokem ho pořádají or-
ganizátorky z Junáku - svazu skautů  
a skautek spolu s několika mamin-
kami z Uhřičic. K tanci a poslechu 
hrála a všechny potěšila hudební 
skupina z Bystřice pod Hostýnem  
a po celý večer bylo zajištěné jako 

obvykle bohaté občerstvení. Ani 
letos nezapomněly pořadatelky na 
kulturní vložku - předvedly osvěd-
čenou sestavu Zumby a jako hřeb 

večera vystoupení ze slavného mu-
zikálu Mamma Mia v kostýmech, 
které si vystupující samy vytvořily.

Marie Šestořádová
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Rubrika zdraví - 12. díl: Co nedělat x co vždycky udělat
Patříte mezi ty, kteří se snaží cvi-
čit a žít zdravým životním stylem? 
Pak dozajista oceníte dobré tipy 
co nedělat a co naopak vždycky 
udělat, když chcete dobře vypa-
dat a také se tak cítit. Takže, vrh-
něte se do čtení. 

anO -  kombinovat a měnit cviče-
ní a procedury
Přestala ručička vaší osobní váhy 
klesat? Praktikované cvičení nebo 
procedury na vás už nemají takový 
vliv, jaký jste pozorovali na začát-
ku? Pak je nejvyšší čas změnit druh 
cvičení! Naše tělo si na dlouhodobě 
praktikovaný pohyb zvykne a pře-
stane „hubnout“. Aktivity bychom 
měli obměňovat také z toho důvo-
du, abychom svůj organismus zatě-
žovali a trénovali rovnoměrně.

ne - energetické nápoje vždy na 
cvičení 
Pokud netrávíte cvičením nebo po-
hybovými aktivitami déle než dvě 
hodiny denně, není použití energe-
tických tyčinek a speciálních spor-
tovních nápojů nezbytné. Naopak! 
Konzumací vysokoenergetických 
tyčinek nebo nápojů můžeme při-
jmout více kalorií, než cvičením 
ztratíme. Vhodné doplňky podpo-
rující energii tedy volte v případě 
vícehodinových nebo skutečně na-
máhavých či celodenních aktivit. 

anO - zvyšování zátěže při tré-
ninku 
Časté chyby, které se dopouštíme 
při aerobních aktivitách (kolo, běh, 
in-line atd.) je nedodržení postup-
ného zvyšování zátěže. Prvních 
několik minut bychom měli začít vy-
konávat pohyb velice zvolna a po-
stupně zvyšovat zátěž, aby zrychlu-
jící se tepová frekvence mohla do-
pravit dostatek kyslíku pracujícím 
svalům, cvičení tak bude mnohem 
účinnější.

anO i ne - jíst před cvičením  
a po něm 
Toto je čistě na každém z nás. Ne-
jíst nebo hodně jíst před cvičením 
- to jsou dva extrémy, do kterých 
bychom se pouštět neměli. Lehká 
strava po i před ovšem na závadu 
není. Naopak - ti, kteří, trpí hypogly-
kémií (nízkou hladinou cukru v krvi, 
která se projevuje závratěmi, malát-
ností nebo bolestí hlavy a žaludku), 
by měli nějakou drobnost hodinu 
před cvičením sníst.

anO - svaly rostou při odpočinku
Možná vám to přijde zvláštní, ale je 
to tak. Důležitá je tedy pravidelná 
regenerace. Začátečníci by neměli 
strávit posilováním nebo cvičením 
více než 1 hodinu 3 - 4x týdně. 
Pokročilí si mohou zátěž trochu 
prodloužit, ale pravidlem by měly 
být minimálně dva dny odpočinku! 

ne - cvičení musí bolet 
„Opravdu neplatí, že bolest je sig-
nálem dobrého cvičení a správně 
vykonané námahy. Pohybové akti-
vity, rehabilitační cvičení, masáže 
by vám neměly působit neúnosnou 
bolest, a to jak při samotném výko-
nu, tak např. druhý den po návštěvě 
třeba našeho CENTRA,“ uvádí Leo-
na Deutschelová, majitelka RELAX 
CENTRA Kojetín. „Vždy jde o nale-

zení té 
správné 
r o v n o -
v á h y  
a hrani-
ce únos-
n o s t i 
zátěže“, 
informu-
je dále 
L e o n a 
D e u t s -
c h e l o -
vá.

 anO - pravidelnost aktivit
Fyzická aktivita 1x týdně je vhod-
ná pro udržení stálého stavu nebo 
velmi mírné zlepšení. Cvičení 2x 
týdně vám pomůže zlepšit kondici  
a časem se dostaví výsledky v podo-
bě větší síly, rozvoje svalové hmoty  
a snížení podílu tuku. Cvičení 3x týd-
ně je již zcela dostačující frekvencí.  
A hlavně pravidelně! 

anO - cvičení a rehabilitace jako 
prevence
„Cvičíte, rehabilitujete či protahuje-
te své tělo pravidelně? Pak děláte 
velmi dobře. Nejen, že pozitivně 
ovlivňujete důležité tělesné aspek-
ty: svalovou rovnováhu, držení těla 
a dobro koordinaci pohybů, navíc 
se také chráníte před zraněními  
a úrazy při sportu nebo běžném po-
hybu,“ říká dále  Leona Deutsche-
lová. 

Dělali jste i vy některé ze zmíně-
ných chyb? Odteď už se jich může-
te vyvarovat a být tak zase o krůček 
blíže hezké postavě i zdravému ži-
votnímu stylu… 

Materiály byly připraveny ve spolu-
práci s RELAX CENTREM Kojetín, 
www.relax-centrum-kojetin.cz. 

Kosmetický salon
Božena Štěpánková

oznamuje svým 
klientům, že je 

od 21. února 2012 
přemístěn z prostor 

Hotelu pivovar 
nově 

na Poliklinice Kojetín 
(přízemí) 

ul. 6. května 1373,
Kojetín

tel: 603 545 409
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Školní jídelna informuje
Zdravá strava - základ 
našeho zdraví 
Školní jídelna Kojetín, příspěvko-
vá organizace, Hanusíkova 283, 
752 01 Kojetín, je stravovací za-
řízení, které poskytuje stravování 
žákům, dospělým v rámci závodní-
ho stravování a stravování pro cizí 
strávníky.
Přednosti naší kuchyně:
- zdravá strava bez přepalovaných 
tuků, glutamátů a jiných zdraví 
škodlivých látek,
- pestrá strava obohacená o čers-
tvou zeleninu, ovoce a moučníky,
- vyvážená strava obsahující v pa-
třičném poměru maso, ryby, mléko, 
mléčné výrobky, tuky, cukry, zeleni-
nu, ovoce, brambory, luštěniny, aj.,
- doporučená strava pro zdravý 
vývoj dětí a zdravý životní styl do-
spělých.

Výrobní prostory: moderně vy-
bavená kuchyně, čisté prostředí, 
dodržování přísných hygienických 
podmínek.

Prostory ke stravování: změna 
od 1. 3. 2012 - všichni žáci se bu-
dou stravovat v jídelně v I. poscho-
dí. Organizace a dozor zajišťuje 
klidný chod jídelny. Cizí strávníci se 
budou stravovat v jídelně v přízemí, 
kde je pro ně připraveno klidné, pří-
jemné a nekuřácké prostředí.
Bonus ke každému obědu pro 

dospělé strávníky, kteří se budou 
stravovat v jídelně v přízemí.
Navíc ke každému obědu je zdarma 
káva a čaj a také nápoj dle aktuální-
ho jídelníčku.

Možnost rozvážky obědů: od 1. 3. 
2012 máte možnost nechat si oběd 
dovézt domů a to za poplatek 6 Kč. 
Podmínkou jsou vlastní jídlonosiče. 
Váš zájem o tuto službu nahlaste 
telefonicky, e-mailem, či osobně ve 
školní jídelně (kontakty viz. níže).

nabídka výroby občerstvení tep-
lé i studené kuchyně k různým 
příležitostem, konání rodinných 
či jiných oslav: můžete si u nás 
objednat občerstvení k různým pří-
ležitostem, či přímo u nás pořádat 
menší rodinné či jiné oslavy. Bližší 
informace u ředitelky, kontakt viz 
níže.

Cena obědů: ceny obědů pro jed-
notlivé kategorie žáků i cenu pro 
cizí strávníky naleznete na strán-
kách školní jídelny: http://www.ko-
jetin.cz/sj/. Cena pro cizí strávníky 
činí 64 Kč při odběru do jídlonosičů, 
66 Kč při konzumaci v jídelně. Roz-
dílná cena je z důvodu jiné sazby 
DPH.

Přihlášení a odhlášení stravy: 
- strava se přihlašuje a odhlašuje 
jeden pracovní den předem, a to do 
14 hodin, 
- možnosti přihlášky a odhlášky: 
telefonicky na čísle 581 762 542, 
na e-mail stravenky@sj.kojetin.cz, 
osobně, přes internet na www.stra-
va.cz zařízení č. 4828 (před prvním 
přihlášením strávník obdrží v po-
kladně své užívací jméno a heslo), 
zde je možno volit objednávky stra-
vy. Kroky potřebné pro přihlášení 
a odhlášení stravy přes internet 
budou sděleny při předání uživatel-

ského jména a hesla.

Placení stravného: platba za strav-
né se provádí - v hotovosti v po-
kladně, inkasem z účtu, fakturací. 
Podrobné informace v pracovním 
řádě na http://www.kojetin.cz/sj/.

Soutěž o nejlepší recept - odmě-
na pro výherce: oběd ve ŠJ dle 
vlastního výběru, bližší informace 
na http://www.kojetin.cz/sj/.

Kontakt: Bc. Hana Rohová, ředitel-
ka, tel.: 581 701 059, e-mail: redi-
telka@sj.kojetin.cz, Soňa Pospíši-
lová, ekonomka, tel.: 581 762 131, 
e-mail: ekonomka@sj.kojetin.cz, 
Šárka Chytilová, prodej stravenek, 
tel.: 581 762 542, e-mail.: straven-
ky@sj.kojetin.cz

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
vychovatelce školní družiny Základ-
ní školy Kojetín, náměstí Míru 83, 
Lucii Krejsové za realizaci výzdoby 
školní jídely.

Hana Rohová, ředitelka ŠJ

Chceš-li zdravě jíst, 
nestačí jídelníček jen číst

Srdečně vás zveme 
do našeho stravovacího zařízení 

a nabízíme rovněž rozvážku  
obědů až k vám domů.

Den OteVřenýCH DVeří 
PROBěHne 

Ve ČtVRteK 1. BřeZna 2012 
OD 8 DO 16 HODIn.

V tento den máte možnost si 
prohlédnout prostory jídelny v I. 
patře a v přízemí. Pokud se pro-

kážete zdravotním průkazem, 
budete mít s sebou čistou obuv, 

bude vám zapůjčen plášť  
a můžete nahlédnout i do prostor 

kuchyně. 
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Mateřská škola Kojetín
Co přinesl měsíc 
únor v Mateřské 
škole Kojetín

V zimním období, kdy den je krátký 
a venku často nepříznivé počasí, 
děti rády sledují pohádky. Po ná-
vratu z prázdnin jsme v obou mateř-
ských školách přivítali „Kašpárka“ 
s maňáskovou pohádkou, kterou 
zahrály dětem učitelky. 

V pondělí 20. a 27. února 2012 
navštívil obě školičky kreslíř, ma-
líř, básník a učitel výtvarné výcho-
vy Lubomír Dostál s programem 
„Kreslím s dětmi a dětem“. Děti 

měly v průběhu dopoledne možnost 
nahlédnout jednoduchou a humor-
nou formou do tajů malování.
Veselou tradicí masopustu, který 
rovněž provází toto období, jsme si 
připomněli na konci února v obou 
mateřských školách již tradičním 
karnevalem. Děti si za pomoci uči-
telek vyzdobily třídy, namaskovaly 
se do svých připravených masek  
a maškarní rej plný zábavných sou-
těží, zpěvu a tance mohl vypuknout. 
Děti dostaly kartičky a svoji šikov-
nost prokazovaly v každé třídě v zá-
bavných soutěžích: chytání rybiček 
na udici, skákání v pytlích, házení 
míčků na cíl, prolézání strašidelným 
pytlem… Za každý splněný úkol 
dostaly do svých kartiček tiskátka.  
A protože byli všichni šikovní, tak 
kromě zážitků si každý odnesl di-
plom a nějakou tu dobrůtku.
A co nás čeká v březnu? Navštíví-
me sál Sokolovny Kojetín, kde děti 
zhlédnou v pátek 16. března 2012 
pohádku O perníkovém dědkovi 
v rámci Divadelního Kojetína 2012. 
Připravujeme také „Den otevře-
ných dveří“ , který se bude konat  
22. března 2012  v obou budovách 
mateřské školy. 
„Zápis do Mateřské školy Koje-
tín“ se bude konat 5. dubna 2012 
v budově MŠ Kojetín.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ 
ŠKOLY 

pro školní rok 2012/2013
se bude konat

ve čtvrtek 5. dubna 2012
od 10 do 15 hodin

v budově MŠ Kojetín, 
Hanusíkova 10
Přijďte s dětmi!

S sebou si přineste:
občanský průkaz 
a rodný list dítěte.

Zápis je pro děti, které 
nastoupí do MŠ 

od září 2012

MŠ nabízí:
- saunování a rehabilitační cvičení,

- dopravní výchovu 
na dopravním hřišti,

- kulturní pořady,
- rozšířenou TV 

a vycházky do přírody,
- tvořivé práce v keramické dílně,

-  výuku anglického jazyka,
- předplavecký výcvik…

těší se kolektiv učitelek 
MŠ Kojetín

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ MŠ KOJETÍN

Kdy? 
ve čtvrtek 22. března 2012 

od 9 do 15 hodin
Kde?

MŠ Hanusíkova 10
MŠ Masarykovo náměstí 52

Kojetín
Program:

- v 10 hodin mohou všichni  
návštěvníci zhlédnout  

v obou budovách mateřské školy 
maňáskové divadélko, 

- v MŠ Hanusíkova bude  
v dopoledních hodinách připravena 

výtvarná dílna, kde si děti  
za pomoci svých rodičů mohou 

vyrobit malé překvapení.

Všichni jste srdečně zváni!

Těšíme se na plno dalších zážitků  
z kulturních akcí, ale nejvíc na první 
jarní dny plné sluníčka.

vedení MŠ Kojetín
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Základní škola nám. Míru Kojetín

Poděkování

Začátkem února, konkrétně ve 
středu 1. a ve čtvrtek 2. února 2012, 
se na naší škole uskutečnil zápis 
do prvních tříd na příští školní rok. 
Chceme touto cestou poděkovat 
všem zájemcům, kteří přišli zapsat 
své děti do naší školy. V příštím 

Sen českého učitele

Koncem března si připomínáme vý-
ročí narození učitele národů Jana 
Ámose Komenského - historické, 
ale doposud světově uznávané au-
tority, která svými myšlenkami vý-
razně posunula pohled na vzdělá-
vání v mnoha zemích světa i u nás 
doma.
Jaký je sen českých učitelů (tedy 
převážně učitelek)? Celkem jedno-
duchý. Konečně se docela vážně 
zamyslet nad názory Komenské-
ho, nad požadavky moderní doby 
a zajistit našim dětem už od začátku 
důstojné zázemí pro jejich přípravu 
na život.
Co si pod tím představit? 
- Praktickou podporu školství na 
všech úrovních (nejen proklamova-
nou před volbami).
- Dostatečný časový prostor pro 
zvládnutí vzdělávacího programu 
a účelnou nabídku podpůrných akti-
vit (exkurzí, výstav, …).
- Možnost členění do menších stu-
dijních celků v některých náročněj-
ších předmětech.
- Optimálně naplněné třídy, aby byl 
možný tolik potřebný individuální 
přístup k jednotlivým žákům.
- Kvalitní materiální podporu učite-
lům ze strany školy tak, aby se plně 
mohli věnovat svému hlavnímu po-
slání - výuce dětí.
- Přenést administrativu spojenou 
s výukou na asistenty (opravy pí-

semných prací, zajištění větších 
projektů, přípravu pomůcek a pod-
kladů pro další aktivity).
- Mít k dispozici odbornou pomoc 
v podobě školního psychologa nebo 
asistenta pedagoga.
- Mít jistotu, že budou kdykoliv 
dostupné potřebné pomůcky (od 
učebnic až po moderní prostředky 
pro výuku).
- Dostatek prostoru na efektivní re-
laxaci.
- Možnost dalšího profesního roz-
voje ve všech oblastech. 
- Maximální prostor pro komunikaci 
s rodiči, kteří nebudou brát učite-
le jako soupeře, ale jako partnera, 
který maximálně pomáhá jejich dě-
tem v přípravě na život.
- Klidné a dlouhodobě se rozvíjející 
prostředí pro celou školskou sou-

stavu, takovou, která bude motivo-
vat žáky ke vzdělání. 
Učitelé většinou patří mezi věčné 
optimisty, i když to tak někdy nevy-
padá. Jinak by nemohli svoji práci 
vykonávat s takovým odhodláním  
a za podmínek, které jim společ-
nost nabízí. Dokážou často zázraky 
a jsou i nejbližšími svědky příjem-
ných i méně příjemných situací, 
které s sebou nese život nejen ve 
škole.
Chtěl bych touto cestou všem svým 
kolegyním i kolegům v naší škole 
popřát k jejich svátku jen to nejlepší 
zdraví, štěstí a pocit osobní spoko-
jenosti s vlastní prací a připomenout 
slova jedné známé písně „Jednou 
budem dál“. To je totiž naše přání 
do budoucna.

Zdeněk Šípek

školním roce budeme otevírat dvě 
první třídy. Nemalou zásluhu na 
tomto úspěchu mají vyučující naší 
školy, především organizátoři celé 
akce - učitelky ze tříd prvního stup-
ně, ale současně i další, kteří se 
podíleli na zdárném průběhu této 
tradiční školní slavnosti. 
Díky si zaslouží i naši správní za-
městnanci starající se nezbytné zá-

zemí a upravené prostředí. Nesmí-
me zapomenout také na sponzory, 
kteří nám poskytli drobné dary pro 
naše budoucí žáky.
Všichni se těšíme na setkání v dal-
ším školním roce a našim budou-
cím žákům přejeme příjemné proži-
tí zbývajícího času a krásné velké 
prázdniny.

Vedení školy

JeDete LyžOVat?

 POtřeBuJete PůJČIt 
LyžařSKOu 

neBO SnOWBOaRDOVOu 
VýStROJ?

SRPŠ při Základní škole Kojetín, 
náměstí Míru 83 

půjčuje lyžařskou i snowboardovou 
výstroj všem zájemcům. 

Cena za komplet
 je od 50 do 80 Kč za den.

 

Bližší informace získáte 
na telefonním čísle: 731 483 561 

nebo webu školy:
 www.zskojetin.cz  

CHCete SI ZaCVIČIt?

POtřeBuJete 
SI ZaCVIČIt neBO 

ZaHRát něKteROu 
Ze SáLOVýCH HeR?

SRPŠ při Základní škole Kojetín, 
náměstí Míru 83 

nabízí volné hodiny ve své tělocvičně.  

Cena za pronájem 
je od 150 Kč za hodinu. 

Bližší informace získáte 
na telefonním čísle: 731 483 561 

nebo webu školy: 
www.zskojetin.cz  

Rudolf Pavlíček, ředitel školy 
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
turnaj 
ve stolním fotbalu

V týdnu od 23. do 27. ledna 2012 
proběhl již tradiční a velmi oblíbený 
turnaj ve stolním fotbalu pořádaný 
školní družinou. Turnaj byl rozdě-
len na kategorii mladších a starších 
žáků.
Pořadí mladších žáků:
1. místo - Radim Silbernágl a To-
máš Koky,
2. místo - Jiří Plíšek a Martin Bra-
bec,
3. místo - Josef Hájek a Jiří Hájek.
Pořadí starších žáků:
1. místo - Stanislav Kyselý a Michal 
Ston,
2. místo - Tomáš Vrana a Michal Sil-
bernágl,
3. místo - Patrik Mirvald a Patrik 
Macourek.
Děkuji všem hráčům za účast, skvě-
lé sportovní výsledky a perfektní 
náladu.

Alice Stonová

Zimní olympiáda 
pro mateřskou školu
Dne 30. ledna 2012 dopoledne 
jsme k nám do tělocvičny pozvali 
děti z mateřské školy, aby si přišly 
zasoutěžit v netradičních a zábav-

ných sportovních disciplínách. Děti 
pojaly tuto naši Zimní olympiádu 
opravdu zodpovědně a ze všech sil 
se snažily získat co nejvíce bodů. 
Za perfektní sportovní výkony si 
všechny nakonec zasloužily slad-
kou odměnu a diplom.

Alice Stonová

Ve středu 1. února 2012  
a ve čtvrtek 2. února 2012  

se uskutečnil  
zápis do 1 třídy  

na Základní škole Svatopluka  
Čecha Kojetín.

Rodičům, kteří si zapsali dítě  
do naší školy, 

děkujeme za důvěru.

Olga Odehnalová,
 ředitelka školy

Den otevřených dveří na naší škole

Přípravná třída

Motto: „Jen si děti všimněte, 
       co je krásy na světě! J.Čarek

V září 2011 byl v Základní škole 
Sv. Čecha v Kojetíně opět otevřen 
přípravný ročník pro předškolní vý-
chovu a vzdělávání dětí s různými 
specifickými a vývojovými problé-
my, dětí s oslabeným rodinným 
zázemím a dětí, které pocházejí 
z jazykově odlišného prostředí,  
v němž se nemluví  jazykem, ve 
kterém probíhá vzdělávání.  Jedná 
se zejména o děti s odkladem škol-

ní docházky, s grafomotorickými 
obtížemi, sníženou koncentrací po-
zornosti, s narušenou komunikační 
schopností, poruchou koordinace 
pohybu, s postižením zrakového 
nebo sluchového vnímání.  Výchov-
ně vzdělávací činnosti v přípravné 
třídě jsou rozděleny do kratších 
časových úseků, které se střídají  
a prolínají navzájem a každá činnost 
je délkou i obsahem přizpůsobena 
aktuálním potřebám dětí. Prioritou 
v přípravné třídě je hra. Jejím pro-
střednictvím se děti učí všemu, co 
předškolní dítě s různými specific-
kými a vývojovými problémy potře-
buje získat před vstupem do 1. třídy 

ZŠ. Využíváme různé druhy her (di-
daktické, konstruktivní, soutěživé, 
hudební, tvořivé, námětové, spole-
čenské). Mimo hru je zařazována 
do programu organizovaná činnost, 
dramatizace, pracovní, pohybové, 
hudební a výtvarné činnosti a rela-
xace. Důraz je kladen na jazykové 
a řečové aktivity, na komunikativní 
dovednosti, na rozvoj jemné i hrubé 
motoriky a grafomotorická cvičení. 
Velmi důležitou oblastí je budování 
matematických představ, rozvoj po-
znávání,  rozšiřování představivosti 
a logického myšlení. Výuka je prová-
děna formou tzv. prožitkového uče-
ní a vychází z individuálních potřeb, 
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
schopností a zájmů dětí. Při práci 
vycházíme ze Školního vzděláva-
cího programu „Škola pro všechny“ 
a řídíme se výchovně - vzděláva-
cími strategiemi, které vycházejí 
ze specifických požadavků dětí 
umístěných v této třídě. ŠVP „Škola 
pro všechny“ je základním pilířem 
výchovně vzdělávacího procesu 
v PT. Vyplývají z něj úkoly, jejichž 
úspěšná realizace v daných fázích 
závisí na pravidelnosti docházky 
dětí do školy a jejich individuálních 
dispozicích. Stravování a pitný re-
žim předškolákům zajišťují rodiče, 
škola pro to vytváří časové a pro-
storové podmínky. Pitný režim dětí 
není časově vymezen, je dbáno na 
jeho přiměřené dodržování. Spolu-
práce s rodiči je pravidelná a je ne-
zbytnou formou práce v přípravné 
třídě. Má ustálenou podobu (ústní 
komunikace při přebírání a předá-
vání žáka, individuálně domluvené 
schůzky, písemná komunikace pro-
střednictvím deníku žáka, návštěvy 
v rodinách apod.). 
V průběhu 1. pololetí školního roku 
zvládly děti z přípravné třídy osob-
ní hygienu, samostatné oblékání  

a obouvání, udržování pořádku  
a čistoty kolem sebe, naučily se 
jednat s ostatními, znát a používat 
jména spolužáků a dospělých, na-
vazovat a udržovat přátelství, za-
chovávat běžná pravidla společen-
ského chování, poznávat časové 
vztahy. Naučily se naslouchat, ko-
munikovat a pojmenovat předměty 
denního použití. Znají už i geome-
trické tvary, používají číselné řady  
1 - 5 pro počítání předmětů. Zazpí-
vají písničku s důrazem na správ-
nou melodii, umí vytleskávat daný 
rytmus, umí zatančit jednoduché ta-
nečky, pohybují se v prostoru podle 
daných pokynů, poznají barvy, umí 
vybarvit obrázek, vystřihnout zá-
kladní obrazce, pracovat s modelí-
nou. Postupně se učí zvládat správ-
ný úchop tužky a psaní základních 
linií. Začaly už také pracovat s výu-
kovými programy na počítači. 
Dne 31. ledna 2012 dostali naši 
předškoláci vysvědčení formou 
slovního hodnocení, ve kterém byl 
každý žák individuálně zhodnocen 
podle výsledků dosažených v prv-
ním pololetí školního roku.
Ve dnech 1. a 2. února 2012 se 

všichni zúčastnili zápisu do 1. třídy 
Základní školy Svatopluka Čecha  
v Kojetíně. 
V týdnu od 5. do 9. března 2012 
bude probíhat  zápis dětí do pří-
pravného ročníku pro školní rok 
2012/2013. Rodiče budoucích 
předškoláků mohou navštívit ško-
lu, prohlédnout si přípravnou třídu 
a získat potřebné informace o prů-
běhu a významu vzdělávání svých 
dětí v přípravném ročníku.
Včasná péče o děti ze sociálně 
znevýhodňujícího prostředí v naší 
škole je jednou ze základních akti-
vit realizovaných s cílem předchá-
zet školní neúspěšnosti a vzniku 
sociálních handicapů. Cílem je 
poskytnout těmto dětem v jedné 
z rozhodujících etap v celoživotním 
vzdělávání základy vědomostí, do-
vedností a návyků potřebných pro 
úspěšný vstup do ZŠ. 
Pochvala a povzbuzení je zde vždy 
prioritní. Předškolní děti musí denně 
odcházet ze třídy s pocitem  úspě-
chu, který je pro ně motivujícím prv-
kem pro to, aby se těšily na další 
den ve škole.

Dagmar Luxová

Přípravná třída 
Vážení rodiče, 
od září 2012 opět otevíráme pří-
pravnou třídu pro děti s odloženou 
školní docházkou, ale také pro děti 
předškolního věku, které půjdou  
k zápisu do prvních tříd až v příš-
tím školním roce.
Děti přípravné třídy se účastní 
běžného života školy, jako jsou 
návštěvy kulturních akcí, sportovní 
soutěže, výtvarné soutěže, výstav-
ky a besídky.
Výhodou pro vás rodiče je bezplat-
nost výuky. Vaše dítě obdrží zdar-
ma různé pomůcky a potřeby. 

Naše zkušenosti a výsledky nás 
opravňují k vřelému doporučení 
přípravné třídy pro vaši ratolest. 
Získá zde pozvolna hravou formou 
základy vědomostí, dovedností  
a návyků potřebných pro úspěšný 
vstup do ZŠ.
V případě zájmu nás kdykoli na-
vštivte, doporučujeme raději se 
předem telefonicky domluvte.

telefon: 581 762 032
ředitelna: 581 762 284
e-mail: reditelka@zssvcecha.koje-
tin.cz

Olga Odehnalová,
 ředitelka školy

ZáPIS
DO PříPRaVnÉ tříDy
na ZŠ Svatopluka Čecha 586

 Kojetín

se uskuteční ve dnech
5. - 9. BřeZna 2012

V případě zájmu nás kdykoli 
 navštivte.

telefon: 581 762 032
ředitelna: 581 762  284

e-mail: reditelka@zssvcecha.
kojetin.cz
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Velký úspěch studenta 
našeho gymnázia

V pátek 20. ledna 2012 proběhlo 
na Přírodovědecké fakultě Univer-
zity Palackého v Olomouci krajské 
kolo fyzikální olympiády - katego-
rie A. Tato kategorie je určena ma-
turantům.
Student našeho gymnázia Lu-
káš Knob se umístil na skvělém  
4. místě, těsně za medailovými 
pozicemi. Tento úspěch je o to 
cennější zejména proto, že se jed-
ná teprve o studenta sexty. Sou-
těžil tedy se studenty o dva roky 
staršími!!!
Svým výkonem se kvalifikoval do 
celostátního kola FO kategorie 
A, které proběhne 21. - 29. února 
2012 v Pardubicích.
Lukášovi blahopřejeme a přejeme 
mu hodně úspěchů i v celostátním 
kole.

Petr Přikryl

Česko - Polská 
spolupráce 
na Gymnáziu Kojetín
V září se Gymnáziu Kojetín podařilo 
navázat spolupráci se školou v Pol-
ském Jamielniku. Jedná se o menší 
základní školu Jana Pavla II., která 
má podobný počet žáků jako naše 
gymnázium. Podobně jako Kojetín 
leží v zemědělské oblasti a posky-
tuje výuku pro děti z okolních obcí. 
Žáci z kvarty zjišťují, co dalšího 
mají společného s polskými žáky. 
Vyměňují si e-maily, snaží se poro-
zumět jejich obsahu, předat smys-
luplné informace o Kojetíně a získat 
informace týkající se Jamielniku. 
Veškerá komunikace probíhá hlav-
ně v angličtině. Výsledkem jejich 
spolupráce bude nástěnný kalen-
dář, který žákům připomene, proč je 
dobré učit se cizí jazyky, a že práce 
na počítači není pouze o hraní her. 

Zuzana Kebzová

Sedm statečných aneb 
Studenti Gymnázia 
Kojetín zachraňují 
životy

Studenti 3. ročníku Gymnázia Ko-
jetín už od září 2011 chodí pra-
videlně darovat krev. Navštěvují 
transfuzní oddělení nemocnice 
v Přerově, kde jsou vítáni sborem 
usmívajících se sestřiček. První 
impuls dal Tadeáš Hájek z Kojetí-
na, který krev daroval už v březnu 
2011. V září se k němu připojili 
Chropyňáci Jan Skalík a Radek Vi-

tík. Na každý další odběr 
nás jezdí čím dál více. 
K 9. lednu 2012 jsme da-
rovali celkem 7 litrů krve. 
Doufám, že se k nám ještě 
někdo přidá, protože tato 
životně důležitá tekutina, 
která nám koluje v žilách, 
je opravdu potřeba. Stu-
denti se také chtějí stát 
dárci krevní plazmy, ale 
to lze až po třech odbě-
rech krve, několik odváž-
livců se zapsalo i na seznam dárců 
kostní dřeně.
Závěrem malá statistika účasti: Ra-
dek Vitík 3x, Tadek Hájek 3x, Hon-

za Skalík 3x, Monika Paličková 2x, 
Rosťa Zich 1x, Nikola Knollová 1x 
a Jirka Šimčík 1x.

Radek Vitík

Pozvání na 15. veřejnou 
akademii Gymnázia 
Kojetín

Jako každý rok i letos se uskuteční 
akce, kterou připravujeme pro rodi-
če našich žáků a pro širokou veřej-
nost. Čas utíká hodně rychle, a tak 
se nemůžeme divit, že jde o akade-
mii jubilejní. Uskuteční se totiž už 
popatnácté. Každá aktivita, která 
má dlouholetou tradici, prochází 
určitým vývojem, a ohlédneme-li se 
zpět, počet účinkujících na všech 
předchozích akademiích by se jen 
těžko dal spočítat. Pro některé žáky 
to bylo mnohdy první vystoupení 
před početným publikem, první start 
do uměleckého světa, mnozí jsou již 
ostřílení a jde o jedno z jejich mno-
ha vystoupení v řadě. Jsme rádi, 
že můžeme dát příležitost talentům 
a umožnit jim tak vstup „na prkna, 
která znamenají svět“.
Zásadní změnou pro letošní rok 
je termín akce. Uskuteční se totiž 
v sobotu 31. března 2012, ve 14 ho-
din v Sokolovně Kojetín. Věříme, že 
si řada rodičů a přátel školy, kultury  
a snad i dobré zábavy udělá čas, 
přijde se podívat a povzbudit účin-
kující. Bez diváků to totiž nejde. 
Co můžeme letos nabídnout? Nej-
více se asi bude hrát a zpívat. Vy-
stoupí komorní sbor Prima nota, 
několik nadějných zpěváků s kyta-
rou, bude se hrát na různé hudební 
nástroje. Také tanec je neodmysli-
telnou součástí akce a máme i ně-
jaká překvapení.  Mažoretky Šarm 

Kojetín se určitě budou líbit. Po 
odchodu našich loňských matu-
rantů - divadelníků jsme se snažili, 
aby tento bod programu nechyběl, 
a proto si žáci ze sekundy v rámci 
školního projektu připravili divadel-
ní představení pohádky Hodinář 
Pérko. Určitě budeme držet palce, 
ať se vše podaří a naváže se na 
dobrou tradici divadla na naší škole 
a v Kojetíně vůbec.
Na některé akademie si zveme hos-
ty. Letošní jubilejní si to zasluhuje 
ještě více, a tak přivítáme vynikají-

cího muzikanta. Je jím Dale B. Wil-
liams. V současné době kojetínský 
občan, který se ovšem může poch-
lubit hvězdnou kariérou. Pochází 
z Walesu, kde patří mezi přední 
osobnosti šoubyznysu Se svou ka-
pelou Virginia Wolf se v 80. letech 
umísťoval v žebříčku britské hitpa-
rády na předních místech. V roce 
1984 byl v Londýně zvolen hudební 
osobností roku. Nadšeně je přijí-
mán posluchači ve své domovině, 
ale i na různých vystoupeních ve 
Francii, Španělsku nebo Německu. 
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Je potěšitelné, že ani v současné 
době není stranou hudebního dění 

v našem městě a regionu. Je to mu-
zikant tělem i duší, multiinstrumen-
talista, který ovládá hru na akustic-
kou a elektrickou kytaru, mandolí-
nu, banjo, basu, harmoniku, pedály, 
bicí automat a v neposlední řadě 
vyniká svým typickým hlasem. Jeho 
repertoár sahá od písní z oblasti fol-
ku, přes country až k současnému 
rocku. Věříme, že posluchači budou 
mít dokonalý hudební zážitek.
Pro rockovou hudbu máme na 
škole také několik zapálených mu-

zikantů a ti jistě i svým vystoupe-
ním nezůstanou publiku nic dlužni.  
V rámci akademie se uskuteční 
tradiční výstavka výtvarných prací  
a o přestávce bude možno zakoupit 
občerstvení. 
Závěrem tedy ještě jednou zveme 
na 15. veřejnou akademii Gymnázia 
Kojetín, která se uskuteční v sobotu 
31. března 2012 v sále Sokolovny 
Kojetín.

Miroslav Matějček

Městská knihovna MěKS Kojetín informuje...

Březen - měsíc čtenářů
Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků ČR vyhlásil již v roce 
2010 nultý ročník nové akce na 
podporu četby s názvem Březen -  
měsíc čtenářů. Chtěl tak navázat 
na známou aktivitu druhé poloviny 
20.století s názvem Březen - mě-
síc knihy a akci Březen - měsíc 
internetu s významnou účastí 
knihoven. Už za první republiky 
pořádal Svaz knihkupců a nakla-
datelů tzv. Týdny knihy a v roce 
1955 proběhl první ročník Měsíce 
knihy. Na této aktivitě se dohod-
lo tehdejší ministerstvo kultury se 
Svazem československých spi-
sovatelů, nakladatelstvími a kniž-
ním obchodem. Bylo rozhodnuto 
na vládní úrovni, že každoročně 
bude jeden měsíc v roce věnován 
propagaci knihy. Byl vybrán měsíc 
březen a tak vznikl Březen - měsíc 
knihy.  Do březnových akcí se za-
pojily i veřejné knihovny.
Koncem devadesátých let 20.století 
se s raketovým nástupem internetu 
začala rodit akce s názvem Březen 
- měsíc internetu. První ročník se 
uskutečnil v roce 1998 pod patro-
nací sdružení BMI. Toto sdružení 
je nevládní nezisková organizace, 
jejímž posláním je podpora rozvoje 
internetu jako globálního komuni-
kačního prostředku, charakteristic-
kého pro informační  společnost,  
a využití moderních technologií 
v zájmu rozvoje občanské společ-
nosti. Díky projektu Březen - mě-
síc internetu vznikla i ve veřejných 
knihovnách řada odborných kon-
ferencí,školení i soutěží a dalších 

Zveme všechny zájemce 
k návštěvě knihovny!

Půjčovní doba
Oddělení pro dospělé:

Úterý 8 - 12 a  14 - 17 hodin
Čtvrtek 8 - 12 a  14 - 17 hodin
Pátek  8 - 12 hodin
Sobota 8 - 12 hodin

Oddělení pro děti:
Pondělí  13 - 16 hodin
Úterý 13 - 16 hodin
Středa 13 - 17 hodin

Navštivte také naše webové stránky: 
www.kojetin.cz/meks/knihovna.php 
Najdete na nich katalog knihovny, 
souborný katalog knihoven, 
informace o knižních novinkách 
i akcích, které knihovna pořádá. 
Také si zde můžete zjistit stav svého 
čtenářského konta, prolongovat si 
nebo rezervovat  knihy.

aktivit, které prokázaly svoji uži-
tečnost a některé pokračují i po 
skončení Března měsíce internetu 
v roce 2008. BMI sdružení nadále 
provozuje portál Helpnet.cz a zabý-
vá se dalšími projekty zaměřenými 
na pomoc osobám se zdravotním 
postižením.
V roce 2010 založil  SKIP ČR (Svaz 
knihovníků a informačních pracov-
níků) novou propagační akci, která 
by se měla lišit od mnoha dalších, 
které pořádají knihovny v Česku. 
Do centra našeho zájmu se dostal 
čtenář, aktivní uživatel knihovny i 
ten, který v knihovně nikdy (zatím) 
nebyl.
Chce připomenout všem četbu  
a čtenářství a nejrůznějšími akti-
vitami za všechny čtenáře sdělit - 
ano, čteme a je nás stále hodně!
(vybráno z časopisu Bulletin SKIP  
1/11).                                       -div-

AKCE MěSTSKÉ KNIHOVNY V KOJETÍNě 
K LETOŠNÍMu bŘEZNu - MěSÍCI čTENÁŘů 

„Z POHáDKy DO POHáDKy“
- besedy pro 2. třídy ZŠ

„tuHLe SI uRČItě PřeČtI!“
- soutěž pro žáky 5.tříd v nejlepší prezentaci své oblíbené knihy  

se čtením úryvku z této knihy

BeSeDa Se SPISOVateLKOu PetROu BRaunOVOu
- tentokrát pro studenty gymnázia

„ZaHRaDa žIVOta Paní Betty“
- beseda o životě a díle Boženy Němcové  

ve spolupráci s Centrem denních služeb v Kojetíně 
(ke 150.výročí úmrtí spisovatelky)

LeKCe InFORMaČní VýCHOVy
- pro 3.třídy základních škol
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Kam za kulturou

Nově - Stálá expozice muzea
ZAJÍMAVOSTI A KuRIOZITY

KOJETÍNSKÉHO MuZEA
Expozice muzea VIC, Masarykovo náměstí 8, Kojetín

 Výstava fotografické skupiny
SNAFO 2008

FANTASTICKÝ SVěT KOLEM NÁS
Výstava otevřena od 13. ledna do 2. března 2012

Galerie VIC Kojetín
Masarykovo náměstí 8, Kojetín

Otevřeno: po - pá 9 - 11 a 12 - 17 hodin, so 10 - 16 hodin
ne po telefonické dohodě 774 001 403

 Výstava k jubileu
DVACET ROčNÍKů

DIVADELNÍHO KOJETÍNA
V době konání přehlídky 14. - 18. března 2012

- Vestibul Sokolovny Kojetín
Od 26. března do 18. května 2012

- Galerie VIC Kojetín

Zájezdní vystoupení - komedie
divadelního souboru Hanácká scéna MěKS Kojetín

Marc Camoletti:
MODRÉ Z NEbE

pátek 9. března 2012 - 19.00 hodin
Sokolovna Žalkovice

DěTSKÝ KARNEVAL
„V POHÁDKOVÉM ZÁMKu“

neděle 4. března 2012 - 14 hodin
Rej masek, soutěže a hry, diskotéka,

taneční vystoupení, občerstvení...
Sokolovna Kojetín, slosovatelné vstupenky:
dospělí - 50 Kč, děti - 25 Kč, masky - 20 Kč

Sportovní dopoledne nejen pro ženy a dívky 
CVIčME V RYTME (9)

sobota 24. března 2012 - 9 hodin
Prezentace: 8.30 - 8.50 hodin
Rozpis cvičení bude upřesněn

Sokolovna Kojetín
vstup: 160 Kč/celé dopoledne, 60 Kč/hodina

Premiéra komedie
divadelního souboru Hanácká scéna MěKS Kojetín

Marc Camoletti:
MODRÉ Z NEbE

pátek 2. března 2012 - 19.30 hodin
v režii Jany Novákové z Olomouce

Účinkují: Lucie Němečková, Marie Němečková,
Lenka Šípková, Michal Maťo, Helena Tabarová, Mar-

cela Válková, Miroslav Konečný j. h.
Nápověda: Naďa Šoborová, Světla: Jakub Maťo

Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč
„Dvě by bylo málo a více by bylo únavné.

Tři je ideální“, říká hrdina komedie Bernard,
který si své vyvolené vybírá zásadně z řad

zaměstnankyň leteckých společností.
Snoubenky - letušky se střídají v jeho pařížském
bytě přesně podle letových řádů, a to až do dne,

kdy mu bouře nad Atlantikem
značně zkomplikuje život…

Plesová sezóna 2012
PLES RuDÝCH KONÍ

sobota 10. března 2012 - 20 hodin
K tanci a poslechu hraje skupina Krakatit,

zajímavý doprovodný program, bohatá tombola...
AKCE: Máte na sobě cokoliv rudého?

Pak pijete panáka "zelené" za 15 Kč po celý večer!
Více info na www.rudykone.cz

Sokolovna Kojetín
vstupné na stání: 79 Kč, s místenkou: 99 Kč

20. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů
DIVADELNÍ KOJETÍN 2012

14. - 18. března 2012
Program na straně: 19

V rámci divadelního festivalu pro všechny
KOJETÍNSKÝ

HERECKO - DRAMATuRGICKY
VÝTVARNÝ SEMINÁŘ

15. - 18. března 2012
Sokolovna Kojetín

SuPREME DANCE bATTLE
INTERNATIONAL 2012 KOJETÍN

21. dubna 2012 - 11 hodin
Sokolovna Kojetín

Top bboys Czech republic! Dancers - Czech Republic, 
Russia, Germany, Slovakia, Poland, France, Marocco..

Battle -1vs1, Solo bboy battle, 4vs4 bboy battle,
3vs3 hip hop-new style, 2vs2 house dance

Skeezo (France), Pickup (Kosher flava, Extraordinary 
gantleman (EXG) Crew - Izrael), SysTeme NérveuX 

(Crew - Marocco), Neo (France Kriminalz crew)
... Kapela (Proxénète de la rime), Reckless gang 

(Germany), Jao black (Brazil), Tell (Russia),
Joel (France), Iggiboy (Russia),

Workshop-Pickup EXG crew,Kosher flava-Izrael...
After party - stage (sál) - Boloxx klan (Francie),

Notorikz (CZ)
stage (peklo) - Luis, Czida, Lecher, Funsmaker...

Pěvecký soubor Cantas MěKS Kojetín
zve na 3. ročník setkání pěveckých souborů
„S PÍSNIčKOu SE MLÁDNE“

KOJETÍN 2012
28. dubna 2012

Program bude sestaven z přihlášených
pěveckých souborů
Sokolovna Kojetín
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Po celou dobu přehlídky - výstava
DVACET ROčNÍKů

DIVADELNÍHO KOJETÍNA
Vestibul Sokolovny Kojetín

středa 14. března 2012 - 8.15 a 10.15 hodin
Divadélko pro školy Hradec Králové

LEGENDA V + W
divadelní pořad pro žáky 5. - 9. třídy ZŠ a souběžné 

třídy gymnázia - nesoutěžní představení

středa 14. března 2012 - 20.00 hodin
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PŘEHLÍDKY

středa 14. března 2012 - ihned po zahájení
DS Hanácká scéna MěKS Kojetín

Marc Camoletti: MODRÉ Z NEbE
komedie - 1. soutěžní představení

čtvrtek 15. března 2012 - 10.00 hodin
Divadlo Michala Vaňka nový Bor

Jarek Hylebrant:
SMÍM Tě POLÍbIT, NEŽ CHCÍPNu?

strhující příběh prokletých básníků pro studenty
gymnázia - nesoutěžní představení

čtvrtek 15. března 2012 - 16.00 hodin
DS Brnkadla aSpol. Brno

Ingvar Ambjörnsen: POKREVNÍ bRATŘI
komedie - 2. soutěžní představení

čtvrtek 15. března 2012 - 20.00 hodin
Divadlo Brod uherský Brod

Jean Dell, Gérald Sibleyras:
AŤ ŽIJE bOuCHON!

komedie - 3. soutěžní představení

pátek 16. března 2012 - 8.15 a 10.15 hodin
Divadélko andromeda Praha

O PERNÍKOVÉM DěDKOVI
pohádka pro děti MŠ a  žáky 1. - 4. třídy ZŠ

- nesoutěžní představení

Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

pořádají
20. ROčNÍK PŘEHLÍDKY

AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SOubORů
DIVADELNÍ KOJETÍN 2012

a KOJETÍNSKÝ HERECKO - DRAMATuRGICKY VÝTVARNÝ SEMINÁŘ
které se budou konat v sále Sokolovny Kojetín

ve dnech 14. - 18. března 2012
a je postupovou přehlídkou s doporučením na Celostátní přehlídku amatérského činoherního

a hudebního divadla 1. Divadelní Piknik Volyně (10. - 13. a 17. - 20. května 2012)
vstupné na jednotlivá představení: 40 Kč, děti, studenti, důchodci: 20 Kč (na dopolední nesoutěžní divadla 40 Kč)

permanentní vstupenka: 250 Kč

PROGRaM PřeHLíDKy:
pátek 16. března 2012 - 16.00 hodin
Divadlo Hanácké obce Prostějov

Karel čapek: KLÁRO!
činohra - 4. soutěžní představení

pátek 16. března 2012 - 20.00 hodin
Divadlo nad kinem Přerov - Horní Moštěnice

bengt Ahlfors: ILuZIONISTÉ
komedie - 5. soutěžní představení

sobota 17. března 2012 - 10.00 hodin
LDO - ZuŠ Zlín

Martin Dominik Polínek: MuZICOOL
muzikál - 6. soutěžní představení

sobota 17. března 2012 - 15.00 hodin
Divadlo bez střechy Vyškov

Dea Loher: MODROVOuS - NADěJE ŽEN
tragikomedie - 7. soutěžní představení

sobota 17. března 2012 - 20.00 hodin
Divadelní spolek Kroměříž
Hadar Galron: MIKVE

drama - 8. soutěžní představení

sobota 17. března 2012 - 22.00 hodin
4. DIVADELNÍ CANDRbÁL

Bowling City Kojetín

neděle 18. března 2012 - 10.00 hodin
O. S. Za dveřmi náměšť na Hané

Ray Cooney:
PEKLO V HOTELu WESTMINSTER

komedie - 9. soutěžní představení

neděle 18. března 2012 - 17.00 hodin
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKů
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Představení účastníků
Divadelního Kojetína 2012

Divadelní Kojetín se letos dožívá 
dvacátého jubilejního ročníku.
Opět nás čekal nelehký úkol 
- vybrat z dvaceti přihlášených 
souborů devět, které budou 
v Kojetíně soutěžit o doporučení 
(dříve nominace - změna přada-
tele celostátní přehlídky nIPOS-
aRtaMa) na 1. Divadelní Piknik 
Volyně (také změna). Přednost 
k účasti na festivalu dostaly diva-
delní soubory ze střední Moravy.
Dovolte mi, abych vám tyto sou-
bory krátce představila.

DS Hanácká scéna MěKS Kojetín
Jedná se o domácí soubor, který 
do soutěže zařadí zbrusu novou 
komedii Marca Camolettiho „Mod-
ré z nebe“. Režie se opět ujala 
mladá režisérka Jana Nováková 
z Olomouce, která vloni s koje-
tínskými divadelníky zrealizovala 
úspěšnou komedii „Zahraj to znovu, 
Same“. Tuto inscenaci ohodnotila 
odborná porota na loňském festiva-
lu velmi kladně a také udělila diplom 
Milanu Ligačovi za hlavní roli.
Tentokrát souboru padá jen „Modré 
z nebe“ - název nové divadelní in-
scenace. Komedie z pera francouz-
ského autora Marca Camolettiho, 
v překladu Evženie Janů, díky níž se 
už od září 2011 sžívají s prostředím 
letušek, letadel a leteckých řádů.
A štěstím spadlým z nebe jsou pro 
soubor i diváky dvě nové herečky, 
ansámbl rozšířily právě pro novou 
komedii a snad jim nadšení pro 
ochotnické divadlo vydrží i do dalších 
her. Největší potíž měla vedoucí sou-
boru Marie Němečková s obsazením 
hlavní mužské role. Dvojí přeobsa-
zení dalo zabrat jí i celému souboru 
a jestli třetí pokus s hlavním mužským 
představitelem vyšel, to posoudí až 

diváci. Přípravy, kostýmy, zkoušky 
i drobné zádrhely opět zvládají podle 
slov jedné z postav „jako vždycky, tak 
tak…“, ale snaží se.
A už se těší, jak budou s touto hrou 
poletovat po našem regionu a snad 
letos zalétnou i do vzdálenějších míst. 
Držte pěsti a nezapomeňte, ochotní-
ci hrají hlavně pro vás, věrné diváky 
a proto přijďte… právě startujeme… 

DS Brnkadla aSpol Brno
Další soubor, který se v Kojetíně 
představí, je loňský nováček br-
něnský soubor Brnkadla. Jedná se  
o skupinu pracující při SVČ Lu-
žánky v Brně, která je nejstarším 
a také dospělým oddílem Dětské-
ho divadelního souboru Brnkadla, 
existujícího od roku 1990. Diva-
delní soubor Brnkadla ASpol vznikl 
v roce 2002 z potřeby poskytnout 
i těm, co odrostli dětskému a mla-
dému divadlu, prostor pro jejich re-
alizaci. Od té doby se jeho členové 
podíleli na vzniku sedmi inscenací, 
z nichž některé byly reprízovány 
více než 30krát v Brně i na různých 
přehlídkách a akcích mimo Brno. 
Divadelní komedie Ingvara Amb-
jörnsena „Pokrevní bratři“ vypoví-
dá o tom, jak se porvat se životem, 
když jste na startu pořádně za-
spali… Příběh dvou přátel, žijících 
tak trochu na pokraji společnosti, 
o jejich hledání odvahy a cestě 
z izolace.

Divadlo Brod uherský Brod
Tento kolektiv kolem Romana Šve-
hlídka je pravidelným účastníkem 
Divadelního Kojetína.
Jedná se o občanské sdružení, kte-
ré se snaží zvelebovat stav lidské 
duše prostřednictvím divadelního 
umění. Divadelní soubor pracuje ve 
dvou sekcích: činoherní a loutkář-
ské. Činoherci připravují průměrně 
jednu až dvě inscenace ročně, žán-
ry pravidelně střídají. Loutkoherci 

se snaží zaplnit mezeru v nabídce 
pořadů pro děti. Vznikající insce-
nace prezentují v Domě kultury 
v Uherském Brodě jako klasic-
ké pohádky. K zájezdové činnosti 
volí moderní alternativní postupy 
v loutkovém divadle založené na 
přímém kontaktu s dětmi. Kromě 
divadelní činnosti pořádají scénická 
čtení, divadelní ples a podílí se na 
Brodském kulturním létu. 
Název Divadlo Brod se poprvé ob-
jevuje v roce 2002. Vzniklo slouče-
ním Divadelního souboru Tomáše 
Miličky a Loutkového divadélka, je-
jichž členové spolu stále více spo-
lupracovali. Navazuje na činnost 
divadelních spolků v Uherském 
Brodě (zejména orelské a sokolské 
divadelní aktivity) a podařilo se mu 
doložit pravidelnou divadelní spol-
kovou činnost až k roku 1892, ke 
které se s úctou hlásí. 
Divadlo Brod působí v prostorách 
Domu kultury, ale zajíždí se svými 
inscenacemi i do okolních divadel-
ních sálů a hrálo i ve vzdálených 
městech (Olomouc, Vyškov, Ostra-
va, Kuks…). Pravidelně se účastní 
soutěžních i nesoutěžních divadel-
ních přehlídek.
Snaží se ukázat „jiný svět“ prostřed-
nictvím divadelního umění.
Do soutěže divadlo z Uherského 
Brodu přihlásilo komedii o osmi 
obrazech dvou v současné době 
nejúspěšnějších francouzských  
dramatiků - Jeana Della a Géral-
da Sibleyrase „Ať žije  Bouchon!“. 
V této místy až absurdní hře s řadou 
tragikomických situací, domýšlejí, 
kam až může vést nezřízená touha 
po prosperitě pomocí neoprávněně 
získaných dotací z Evropské unie.

Ochotnický spolek Divadlo Ha-
nácké obce, nováček Divadelní-
ho Kojetína, působí v Prostějově 
a okolí více než 80 let.
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Posledních dvacet let se takřka vý-
hradně věnoval tvorbě pro děti a má 
i nyní na repertoáru dvě pohádkové 
inscenace.
Pod vedením současné režisérky 
Hany Lužné nabízí divákům již třetí 
nastudování díla Karla Čapka. Po 
Princezně Solimánské a Doktorské 
pohádce se pustili do vlastní dra-
matizace s úmyslem oslovit dospě-
lého diváka.
Současné složení souboru volalo 
po změně repertoáru, a tak po di-
vácky úspěšném Klicperově „Žen-
ském boji“ vznikla podle knížky Kar-
la Čapka „Jak vzniká divadelní hra” 
inscenace s názvem „Kláro…! aneb 
Jak se (také) dělá divadlo“.
V textu nacházeli řadu situací, 
které při přípravě divadla nastá-
vají a byly jim důvěrně známé. 
A do nich zasazovali postavy, kte-
rým dávali tak trochu jejich jména 
a charaktery. Každý, kdo alespoň 
někdy vstoupil na jeviště, si tam 
tu svoji malou pravdu, výhru nebo 
prohru najde. A je jedno, jestli je to 
amatér nebo profík.
Tento poučný spisek by rád vyložil 
autorům, obecenstvu a konec kon-
ců i kritice, jak vzniká divadelní hra 
a jakými proměnami jí projít, než 
se vykuklí v slávě a skvělosti své 
premiéry. Divadlo je umění tak jako 
válečnictví a hazard, tak jako hra 
v ruletě, nikdy se neví předem, jak 
to dopadne. Nejen o premiéře, ale 
i každého večera je čirým divem, 
že se vůbec hraje, že se dohraje až 
do konce; divadelní hra nevzniká 
uskutečněním nějakého plánu, ný-
brž ustavičným překonáváním ne-
sčíslných a nečekaných překážek.

Divadlo nad kinem Přerov - Horní 
Moštěnice
I když je vznik divadla spjat s čin-
ností dnes již neexistujícího Míst-
ního kulturního střediska v Horní 
Moštěnici, skutečné datum vzniku 
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souboru lidí, kteří milují divadlo 
a chtějí jeho prostřednictvím sdělit 
nejširší veřejnosti, že televize není 
jediným médiem pečujícím o „kultu-
ru“ národa, si dnes už asi nikdo ne-
pamatuje. Seniorské jádro souboru 
produkovalo divadelní představení 
již v padesátých letech minulého 
století při tehdejším ZK Energetiky 
Přerov.
Co se týká žánru divadelních her, 
jsou to především komedie, ve 
kterých je soubor „doma“. Divácky 
vděčná historická komedie „Byl to 
skřivan“ od Ephraima Kishona do-
sáhla třicet šest repríz.
Novodobá historie souboru, dnes 
Divadla Nad kinem, se mimo jiné vy-
značovala hledáním osobnosti reži-
séra, který by uměl pracovat jak s pů-
vodními, tak nově příchozími mlad-
šími lidmi a přitom zachoval úroveň 
a také atmosféru, na kterou si zvyk-
li členové souboru a divácké obce. 
A v neposlední řadě i poroty na po-
stupových divadelních přehlídkách 
(Kojetín, Němčice n. H., Poděbra-
dy, Třebíč, Vysoké n. J., Hronov) 
nebo v Napajedlích. Přestože sou-
bor Divadla Nad kinem prezentuje 
divákům formu klasického divadla, 
jejich zájem nás utvrzuje v tom, že 
tento typ hraní je dík dvousetleté 
tradici v České republice pevně za-
kořeněn, a že to stojí za to, aby byl 
stále pěstován.
V letošní divadelní soubor nastu-
doval divadelní komedii Bengta 
Ahlforse „Iluzionisté“, kterou také 
zahraje v soutěžní části kojetínské 
přehlídky.
„Skutečnost? Iluze? Lež? Přeber 
si to jak chceš... Možná takto by se 
jmenovala hra Bengta Ahlforse „Ilu-
zionisté“, kdybych ji napsal já. Tak-
hle jsem si pouze dovolil vztáhnout 
na ni ruku při jejím inscenování. 
A byla to práce veskrze radostná 
a krásná, věřte mi... S tak dobrým 
textem, výbornými herci i ostatními 
obětavými členy souboru snad ani 
jiná být nemohla.
Jsem okouzlen Ahlforsovou kome-
dií i všemi, kteří se na její přípravě 
podíleli. A za tu krásnou práci moc 
děkuji.
Vám divákům, pak přeji neméně 
radostnou a krásnou podívanou. 
Snad se touto hrou do vašeho vku-
su alespoň částečně trefíme,“ do-

dává režisér Čestmír Běťák. 

LDO - ZuŠ Zlín a její literárně dra-
matický obor se zabývá dramatic-
kou průpravou, základy slovesné 
tvorby, prací s loutkou, hudebně 
hlasovou průpravou, souborovou 
činností a také individuální přípra-
vou ke studiu na uměleckých ško-
lách. 
Nemůžou nikoho naučit talentu 
k herectví, ale pokud v někom ales-
poň malinko je, můžou pomoci jeho 
talent rozvíjet. 
Ve škole se žáci učí nejen mluvit 
a pohybovat se na jevišti, ale hledají 
a rozvíjejí svou vnímavost, citlivost, 
empatii i fantazii. Zbavují se ostychu, 
hledají a objevují v sobě schopnost 
vyjadřovat své pocity a myšlen-
ky. Alespoň primárně se seznámí 
s tím, co herectví obnáší a bude-li 
se dařit, je velmi pravděpodobné, 
že se dříve nebo později objeví „na 
prknech, která znamenají svět.“ 
Škola se zajímá, co si děti a mla-
dí lidé myslí, nad čím přemýšlí, co 
dokážou nebo nedokážou cítit, pro-
tože divadlo je především o schop-
nosti předávat své názory a pocity. 
Na druhou stranu je to dřina, sou-
středěnost, kázeň, zodpovědnost. 
Završením práce bývá účast na 
divadelních přehlídkách, kde jsou 
mnohdy úspěšní a žáci si již mno-
hokrát odnesli významná ocenění.
Nejtalentovanější žáci pak mají 
možnost vstoupit do souboru Malá 
scéna, kde mohou uplatnit zkuše-
nosti a poznatky získané ve vyučo-
vacích hodinách.
Na kojetínských divadelních prk-
nech se v jejich podání rozezvučí 
muzikál Martina D. Polínka s ná-
zvem „Musicool“.

Divadlo bez střechy Vyškov
(DBS) je volným sdružením přátel 
divadla, které funguje pod záštitou 
O. S. Thalia a Městského kulturního 
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střediska ve Vyškově.
DBS se zaměřuje zejména na ná-
ročnější diváky, jimž nabízí komorní 
inscenace silných příběhů složitých 
lidských osudů. Nevyhýbá se však 
ani větším projektům s podobně la-
děnou tématikou. Vedle klasických 
dramatických textů používá DBS 
vlastních dramatizací světové i čes-
ké literatury. Důležitou složkou di-
vadelních inscenací je jejich výtvar-
ně-hudební stránka. Za dobu svého 
působení od roku 2003 DBS nastu-
dovalo devět divadelních inscenací.
Kojetínský divák tento soubor zná 
již z předešlých ročníků a ví, že 
se umísťuje na předních místech  
a dosahuje i na metu nejvyšší - Jirás-
kův Hronov.
Jako svůj v pořadí desátý titul si 
DBS vybralo hru současné němec-
ké dramatičky Dey Loher „Modro-
vous - naděje žen“. Příběh expre-
sivního textu je drsně sarkastickou 
parafrází fenoménu vražedných 
mánií dneška. Režie představe-
ní se ujal Rado Mesarč, absolvent 
Zlínské vyšší odborné školy umění, 
který s DBS v minulosti spolupraco-
val na inscenacích „Dvojhlavý orel“ 
a „Krize aneb Ještě jedna pohádka 
o lásce“, které získaly řadu ocenění 
na krajských i celostátních přehlíd-
kách amatérského divadla.
Do rolí všech sedmi osudových 
žen Jindřicha Modrovouse obsadil 
dlouholetou členku DBS a rovněž 
absolventku Zlínské vyšší odborné 
školy umění Adrienu Roučkovou, 
která byla za své herecké výkony 
v inscenacích DBS (především za 
roli královny v Dvojhlavém orlovi), 
oceněná na různých divadelních 
festivalech. Role Jindřicha Mod-
rovouse se ujal hostující Zbyšek 
Humpolec, posluchač druhého roč-
níku činoherního herectví JAMU.

Divadelní spolek Kroměříž
Divadelní soubor z Kroměříže netře-
ba místním představovat. Jedná se 
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o pravidelného účastníka Diva-
delního Kojetína, který se vždy 
pohybuje na špici přehlídkových 
favoritů na postup. Po úspěšném 
představení „Habaďůra“ (2. místo 
v roce 2009), populárním muzi-
kálu „Jeptišky k výročí“ (2. místo 
v roce 2010) a po loňské „dveřovce“ 
Marca Camolettiho „Báječná Anna“ 
(doporučení na Divadelní Děčín) 
zařadil soubor do přehlídkového 
programu drama izraelské autorky 
Hadar Galron „Mikve“.
Autorka hry Mikve je dramatička, 
scénáristka a herečka. Narodila se 
v roce 1970 v Londýně. Pochází 
z ultraortodoxní židovské rodiny. 
Když bylo Hadar třináct let, celá 
její rodina imigrovala do Izraele. 
Přestože studovala na náboženské 
škole, vstoupila proti vůli rodičů do 
armády. Dalšímu studiu se později 
věnovala na univerzitě v Tel Avivu, 
kde studovala obor divadlo. 
Společně s věřící herečkou Bidur 
Kahalacha vytvořila komedii, ve 
které se vysmály ortodoxnímu svě-
tu, ze kterého pocházely. 
Postavení židovských žen se Hadar 
Galron věnovala i ve svých dalších 
hrách. Jednou z nich je například 
satirická komedie Pulsa. Hraje se 
už sedm let a v Divadle Cameri do-
sáhla už sedmi set repríz. 
V roce 2005 si Galron na své kon-
to připsala další hru Mikve. Líčí 
v ní osudy ortodoxních žen, které se 
scházejí v lázni, aby v ní podstoupily 
rituál. Jeho smyslem je očistit ženy 
od „nečisté krve”, aby byly znovu tě-
lesně připraveny pro své muže. Hra 
byla osmkrát nominovaná na cenu 
Izraelské Divadelní akademie. Zís-
kala dvě ocenění, včetně toho nej-
prestižnějšího Hra roku 2005.
Mikve (micva): doslova „sebrání” 
nebo shromáždění vody, v češtině 
známá také jako Židovská rituální 
lázeň, je nádrž s přírodní vodou, 
která slouží k rituálnímu očištění. 
Mikve by měla pojmout nejméně 
762 litrů vody a měla by být dost 
hluboká, aby umožnila dospělému 
úplné ponoření. V současné době 
mikve slouží pro očistu ženy po 
menstruaci či porodu. Ponoření do 
mikve je také nezbytnou součástí 
konverze k judaismu (musí je pod-
stoupit konvertující muži i ženy). 
V Česku slouží Židům k očistné láz-

ni dvě mikve: jedna v Praze a druhá 
v Brně. 

O. S. Za dveřmi náměšť na Hané
Občanské sdružení Za dveřmi bylo 
založeno v roce 2007 a vyvíjí svou 
činnost v Náměšti na Hané.  Sdru-
žení vzniklo ve snaze navázat na 
tradici náměšťského ochotnického 
divadla, které přestalo být činné 
v druhé polovině devadesátých let 
20. století.  Ačkoliv sdružení oficiál-
ně vzniklo v roce 2007, už od roku 
2002 pozdější zakládající členo-
vé sdružení scénograficky, režijně 
a herecky zajišťovali kulturní akce 
konané na místním zámku. Sdruže-
ní mělo v době založení 14 členů, 
v dnešní době čítá členská základ-
na 25 členů - jedná se převážně 
o mladé lidi - věkový průměr je 23 
let.
Rok 2010 byl pro soubor více 
než úspěšný. Bláznivá komedie 
„Nájemníci pana Swana aneb 
Habaďůra“ se u diváků setkala 
s velkým nadšením a v průběhu 
roku ji odehráli celkem sedmkrát - 
bez nadsázky se dá říct, že některé 
repliky si budou herci pamatovat 
ještě hodně dlouho. Navíc se v roce 
2010 podařilo získat dotaci od Olo-
mouckého kraje ve výši 25 tis. Kč, 
díky které nakoupiili další divadelní 
kostýmy a především novou diva-
delní techniku.
Letos si pro diváky připravili blázni-
vou komedii od současného britské-
ho autora Raye Cooneyho „Peklo 
v hotelu Westminster“, která vypo-
vídá o tom, co se stane, když se 
člen vlády rozhodne strávit zálet-
nou noc se svou vnadnou kolegy-
ní v londýnském nóbl hotelu, kde 
je ovšem současně ubytován se 
svou právoplatnou manželkou. Aby 
všechno klapalo, přiměje poslanec 
ke spolupráci svého osobního ta-
jemníka, který ovšem všechno spíš 
ještě víc zamotá, v čemž mu vydat-
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ně pomáhají také úskočný číšník, 
podezřívavý ředitel hotelu a puritán-
ská opoziční poslankyně. A když se  
v hotelu navíc náhle objeví podvá-
děný manžel, je jasné, že v hotelu 
Westminster vypukne „peklo“. 

Představila jsem a přiblížila všech 
devět divadelních souborů a spolků, 
které budou soutěžit o postup na ná-
rodní přehlídku 1. Divadelní piknik 
Volyně, odkud nejlepší soubory míří 
rovnou na prestižní přehlídku Jirás-
kův Hronov. Všechna soutěžní diva-
delní představení bude posuzovat 
odborná porota, která také vybere 
a doporučí vítěze. V letošním roce 
se na kojetínské přehlídce před-
staví celkem dvanáct divadelních 

Divadelní Kojetín 2012
souborů - devět je zařazeno do 
soutěžní části a tři vystoupí nesou-
těžně. Program slibuje žánrovou 
různorodost a rozmanitost, letos 
bude převažovat spíše komediální 
repertoár, ale objeví se i dramata 
a diváci se dočkají opět oblíbeného 
muzikálu. V rámci přehlídky budou 
dopoledne místní děti, žáky a stu-
denty bavit divadla, která vystoupí 
nesoutěžně. Letos to budou Diva-
délko pro školy Hradec Králové, 
Divadlo Michala Vaňka Nový Bor 
a Divadlo Andromeda Praha. Fes-
tival bude slavnostně zahájen ve 
středu 14. března 2012 za zpěvů 
pěveckého souboru Cantas. Fes-
tival bude mít opět i svůj časopis 
s názvem „Divadelní Koječák“, kte-

rý během přehlídky tvoří studenti 
místního gymnázia a bývalí členo-
vé Hanácké scény s šéfredaktorkou 
Hanou Hásovou. Časopis bude plný 
recenzí divadelních her, rozhovorů, 
anket a fotografií.
Jedná se o soutěžní festival ce-
lorepublikového charakteru, na 
kterém se prezentují kvalitní di-
vadelní soubory, proto by měly 
mít především diváckou podporu.  
Spoléháme tedy na všechny „Ko-
ječáky“, že zamíří do sokolovny 
a nenechají herce na našich prknech 
opuštěné a podpoří je svou účastí. 
Všechny soubory přijedou s cílem 
vyhrát a předvést co nejlepší diva-
delní výkony, už to je záruka kvality 
a měl by toho divák využít.    -svah-

Z kulturních akcí
Hanácké bál 
V sobotu 11. února 2012 mohli 
všichni v sále sokolovny Kojetín ob-
divovat krásu hanáckých krojů, tan-
ců a písniček na tradičním Hanác-
kém bále. K tanci a poslechu v sále 
vyhrávala dechová hudba Hulíňané  
(se vstupy pop music) a ve sklepě 
u dobrého vínka cimbálová muzika 

Dubina. Po slavnostním nástupu 
a moravské hymně všechny přítom-
né v sále přivítal stréc Jiří Minařík. 
Mezi tanečním veselím vystoupily 
v programu národopisné soubo-
ry - Sluníčko DDM Kojetín (dětský) 
s pásmem dětských tanců, Hanák 
Troubky a také domácí Hanácká 
beseda. Vyvrcholením plesu bylo 
tradiční společné zatancování Mo-

ravské besedy. Bylo vidět, že nejen 
starší generace, ale i mladí, umí zpí-
vat hanácké písničky a tančit v krás-
ných hanáckých krojích. Děkujeme 
všem členům Hanácké besedy, pří-
znivcům a dobrovolníkům, kteří se 
podíleli na zdárné organizaci plesu 
a dokázali tak, že národopis v na-
šem městě se stále udržuje, má své 
místo a své osobité kouzlo.

Vodění medvěda
V roce 2011 byla po několika de-
sítkách let v Kojetíně obnovena 
stará tradice - Vodění medvě-
da. Masopustní průvod v čele 

s medvědem (Honaza Krč-
mař) vyšel i letos v sobotu 
18. února 2012, od místní Sokolov-
ny a zamíří do ulic Kojetína. V prů-
vodu opět nechyběly masky tradič-
ní, ale objevily se i masky moderní. 

Mezi tradiční masky patří: Medvěd 
(jedna z nejstarších masek, která 
by neměla chybět v žádném prů-
vodu), Medvědář (vodí medvěda), 
Klibna (také šiml, kobyla, koníček),  
Žid, Slaměník, Masopust, Turci, Ko-
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Country bál 
V sobotu 25. února 2012 se konal 
VI. Country bál v Kojetíně s názvem 
„Tancem letem a světem“.
K tanci a poslechu hrála skvě-
lá country kapela Country Expres 
z Olomouce. O organizaci plesu se 
postarali pracovnice MěKS Kojetín, 

program a vystoupení světově zajis-
tili členové country taneční skupiny 
Lucky While, s kterými jsme protan-
covali doslova celým světem.
Ve třech vstupech nám představili 
tance americké, evropské, asijské 
i africké.
K oživení plesu přispěly exhibice: Prá-
ce s honáckými biči - Libor „Blacks-

Z kulturních akcí

mith“ Krčmař (dvounásobný více-
mistr ČR 2008, 2009, 2010), Show 
s revolvery - Pepa Zahradník 
z Bezměrova a trikové laso-
vání - Anička Večerková, Dan 
a Kristýna Krejčířovi.
O výbornou kovbojskou kuchyni 
i občerstvení se tradičně na výteč-
nou postarala Hospůdka U Pedyho.

Poslední divadelní
představení v rámci 
předplatného
Ve středu 22. února 2012 se předsta-
vil poslední divadelní soubor v rámci 
divadelního předplatného „Neseďte 
doma - seďte v divadle!“ . Divadelní 
spolek Kroměříž představil místním 

divákům konverzační komedii Yas-
miny Rezy „Bůh masakru“, o tom, 
co se stane, když se dva manžel-
ské páry v nejlepších letech sejdou, 
aby „v dobré vůli“ urovnaly konflikt 
svých ratolestí...
Divadelní spolek Kroměříž tuto ko-
medii v Kojetíně představil jen pár 
dní po své premiéře a diváci v sále 
se výborně bavili.

miník a Smrt. Další typické masky 
v průvodu byly zvířecí postavy, 
masky v uniformách, hudebníci,  ře-
meslníci a další. V rámci akce také 
proběhla u Řeznictví na rohu pravá 
domácí zabijačka.
Tímto děkujeme všem, kteří se 

v maskách přidali do masopustního 
průvodu. Akce se setkala se velkým 
zájmem diváků, ale také s velkou 
ochotou místních otevřít dveře a dle 
staré tradice pohostit celý průvod - 
děkujeme všem, kteří průvod přijali 
ve svých domovech!

Večer byl masopust v Kojetíně za-
končen Hasičským bálem a pocho-
váváním basy, které se uskutečnily 
v sále Vzdělávacího a informačního 
centra v Kojetíně. Organizátoři bálu 
byli místní členové sdružení dobro-
volných hasičů. 
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akce - reakce - reflexe
V této nové rubrice vás bude-
me informovat o kulturním dění 
v našem městě. také chceme re-
agovat na vaše dotazy a náměty 
a všeobecně se zamýšlet nad 
stavem kojetínské kultury.  

Co byste měli vědět o zájmových 
souborech MěKS Kojetín
MěKS je zřizovatelem pěti soubo-
rů zájmové umělecké činnosti:
- tvůrčí skupiny „Signál 64“, která 
sdružuje zájemce o výtvarné a foto-
grafické umění,
- amatérský divadelní soubor Ha-
nácká scéna,
- národopisný soubor Hanácká be-
seda,
-  country taneční soubor Lucky 
While,
- pěvecký soubor Cantas.

tvůrčí skupina Signál 64 je v kul-
turním životě našeho města činná 
od roku 1964. Členové skupiny - 
amatérští výtvarníci, kreslíři, malí-
ři, keramici, sochaři a fotografové 
uspořádali bezpočet výstav nejen 
v našem městě.
Dnes skupina pracuje pod vede-
ním Jaroslava Kačírka a každým 
rokem pořádá alespoň dvě vý-
stavy v Kojetíně a prezentuje se 
i v okolí. V roce 2009 oslavila skupi-
na své 45. výročí vzniku.
Členové se schází každý první pá-
tek v měsíci v klubovně v 1. patře 
Sokolovny.

V kulturním životě města Kojetína 
a nejširšího okolí působí amatérský 
divadelní soubor Hanácká scéna 
Kojetín.
Za dobu své činnosti se soubor za-
psal do podvědomí obyvatel celého 
regionu jako kulturní těleso, přiná-
šející divadelnímu publiku hodnot-
né umělecké zážitky.
Amatérské divadlo v Kojetíně má 
dlouholetou tradici. Ochotnická 

představení zde byla hrána již na 
konci 19. století.
V říjnu 2011 přišli do souboru noví 
členové (spíše nové členky) a Ha-
nácká scéna započala s nácvikem 
nové komedie, tentokrát z pera Mar-
ca Camolettiho „Modré z nebe“.
Pravidelné zkoušky souboru pro-
bíhají každé úterý od 18 hodin 
v sále Sokolovny Kojetín.

národopisný soubor Hanácká 
beseda
Národopisný ruch, snahy o udrže-
ní a zachování hanáckých lidových 
krojů, obřadů, zvyků a obyčejů se 
začal v Kojetíně oživovat již po roce 
1900. Po více jak sto let Hanácká 
beseda udržuje v Kojetíně a okolí 
hanácké tradice, zejména pořádá-
ním tradičního Hanáckého bálu, 
který vrcholí společným tancem 
„Moravskou besedou“, spolupořá-
dáním Kojetínských hodů a od roku 
2010 navázáním na tradici vodění 
medvěda ulicemi Kojetína.
Již několikátá generace v našem 
městě obléká krásný hanácký kroj, 
zpívá hanácké písničky a tančí ha-
nácké tance.
Členové Hanácké besedy se 
scházejí na svých pravidle-
ných zkouškách každý pátek 
od 20 hodin v sále sokolovny nebo 
VIC.

Country taneční skupina Lucky 
While pracuje pod naší hlavičkou 
od roku 2007. Skupina se zabývá 
country a mexickými tanci, ve velké 

míře také tanci moderní americké 
country lines dance. Jako doplněk 
skupina zkouší také tance skotské, 
irské, mexické a řecké. Inspiraci 
většinou členové skupiny čerpají 
z akcí pořádaných pražskou Dvo-
ranou, což je organizace zabý-
vající se pořádáním seminářů 
a festivalů spojených s tancem, 
ale samozřejmě vystupují i s tanci 
z vlastní produkce. Se svými ta-
nečními pásmy vystupují v Kojetíně 
a okolí a jsou organizátory country 
bálů v Kojetíně.
Pravidelné zkoušky skupiny probí-
hají každý pátek od 17 hodin v sále 
sokolovny nebo VIC.

Pěvecký soubor Cantas začal od 
září 2008 opět pracovat pod hlavič-
kou MěKS Kojetín. Počátky sboru 
sahají někde do roku 2002 a kojetín-
ská Sokolovna byla svědkem jeho 
několika úspěšných koncertů. Sbor-
mistrem souboru je Zuzana Zifčáko-
vá, která je zároveň korepetitorem 
a soubor hudebně doprovází. 
Dirigentem souboru je Rena-
ta Vozková z Kroměříže. Can-
tas otevřel své pěvecké brány 
všem zpěvákům a zpěvačkám 
a stal se opět nedílnou součástí 
kojetínské kultury. Od roku 2009 
navázal na sérii předešlých úspěš-
ných koncertů a zajíždí koncertovat 
i do okolních obcí a měst.
Pravidelné zkoušky probíhají kaž-
dou středu od 18.30 hodin v klubov-
ně VIC.                                - svah -
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Hanácká scéna MěKS Kojetín ve fotografii

Rok 1993 - Otto Zelenka: Košilka Rok 1994 - Otto Zelenka: Bumerang 

Rok 1996 - Grigorij Gorin: Ten, který nikdy nezalhal Rok 1998 - Carlo Goldoni: Sluha dvou pánů

Rok 2001 - Oscar Wilde: Jak je důležité míti Filipa Rok 2002 - Ray Cooney: 2 + 2 = 5

Rok 2005 - Noel Coward: Rozmarný duch Rok 2007 - Holt někdo to rád hot 
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Centrum sociálních služeb Kojetín

ukázka výroby 
dekorativních předmětů
V úterý 21. února 2012 si CSS Ko-
jetín připravilo pro obyvatele DPS 
ukázku výroby dekorativních před-
mětů. Akci vedla  Dita Žatecká, 
která všem představila ubrousko-

Problémy spojené 
s dolními končetinami

První kulturní akcí CSS Kojetín 
v roce 2012 byla přednáška Jitky 
Tvrdoňové na téma „Problémy spo-
jené s dolními končetinami“, která 
proběhla 10. února 2012 ve Více-
účelové klubovně. Byla zaměřena 

trénink paměti

Pro všechny zájemce budou opět 
v roce 2012 probíhat akce nazvané 
„Tréninky paměti“, které jsou zamě-
řené na krátkodobou i dlouhodobou 
paměť, získané vědomosti apod. 
Akce budou probíhat na všech 
DPS.                      Hana Galetková

KaDeřnICKÉ SLužBy 
na DPS

Od 1. února 2012 
mají možnost všichni klienti 

Centra sociálních služeb Kojetín, 
obyvatelé Domů 

s pečovatelskou službou,
 využít služeb kadeřnice 

Jany Slepánkové, 
která si pronajala prostory  

pro kadeřnickou činnost v budově 
DPS 6. května 1160 Kojetín 

(u polikliniky). 
Kadeřnických služeb můžete 

využít každou středu
 v době od 9 do 18 hodin

 za přijatelné ceny.
Hana Galetková

především na vznik otoků dolních 
končetin, jak jim zabránit, jak pro-
cvičovat dolní končetiny a celkově 
pečovat o tělesné zdraví. Přednáš-
ka byla spojená i s ukázkou různých 
druhů kompresních obinadel a pun-
čoch, jak správně obinadla vázat  
a punčochy oblékat. Tato přednáš-
ka bude ještě opakována v průběhu 
roku 2012.             Hana Galetková

vou techniku. Na ukázku ozdobila 
několik plechových dóz, dřevěných 
tabulek apod. a také nám donesla 
ukázat již vyrobené předměty. Paní 
Žatecká také přítomné zúčastněné 
potěšila tím, že každému na památ-
ku darovala vyrobené předměty. 
Akce se všem zúčastněným moc 
líbila.                      Hana Galetková

ODVOZ A LIKVIDACE 
AuTOVRAKů ZDARMA

včetně
vystavení dokladu o ekologické likvidaci 

vašeho autovraku na MíStě

 Tel: 777 550 621
  608 749 219 

Autovrakoviště Třebětice
ZA KOMPLETNÍ AuTOVRAK VYPLATÍME 500,-

Inzerce

SBORníK
 KOJETÍN V PROMěNÁCH čASu

(1233 - 2008)

cena: 300 Kč 

CD DÁVNO SE ZNÁME... 
pěveckých souborů Cantas Kojetín 

a ZŠ želatovská Přerov 

cena:100 Kč  

VZDěLáVaJí a InFORMaČní CentRuM 
KOJetín naBíZí:

Masarykovo náměstí 8, 752 01  Kojetín, tel: 581 202 202
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Církev Československá husitská
náboženská obec CČSH Kojetín a tovačov 

 

1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3. a 29. 3. 2012 (čtvrtek)
Biblická hodina

od 16.00 hodin na faře

4. 3. 2012 (neděle) 
Bohoslužby ve Skalce

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

4. 3., 11. 3., 18. 3. a 25. 3. 2012 (neděle)
 Bohoslužby v Kojetíně

od 10.00 hodin v Husově sboru

 5. 3., 12. 3., 19. 3. a 26. 3. 2012 (pondělí)
Duchovní výchova

od 13.30 hodin v ZŠ Svat. Čecha v 7. třídě (uč. HV)

PROGRaM SetKání V BřeZnu 2012 (V ČaSe POStu)

„A proto ještě teď, praví Hospodin, vraťte se ke mně celým srdcem svým, s postem, pláčem a truchlením! 
Roztrhněte svá srdce, a ne pláště své, k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se; je přece milostivý a soucitný, 

nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští.“  Joel 2,12-13

V době konání obřadů a setkání jsou prostory Husova sboru (synagogy) otevřeny veřejnosti. 
Pokud máte zájem o prohlídku sboru s výkladem, kontaktujte předem farní úřad či VIC Kojetín.

Naše společenství je „otevřené“ všem lidem bez rozdílů.
Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách: 

http://ccshkojetin.wz.cz/ nebo http://www.ccshkojetin.ic.cz/

6. 3., 13. 3., 20. 3. a 27. 3. 2012 (úterý)
Duchovní výchova

od 12.45 hodin v ZŠ Sladovní ulici, ve 3. třídě

6. 3. 2012 (úterý)
Postní pobožnost v tovačově

od 15.00 hodin v DS Tovačov (společenská místnost)

7. 3., 14. 3., 21. 3. a 28. 3. 2012 (středa)
Modlitby a zpěvy z taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

18. 3. 2012 (neděle)
Bohoslužby v Polkovicích

od 8.15 hodin (obřadní síň Obecního úřadu)

Jak číst Bibli
Jan Kašper - Recenze knihy 
Jaroslava Vokouna „Číst Bibli zase 
jako Bibli“ 
Je možno tak činit s mnoha otazníky. 
Číst ji jako beletrii, detektivku, 
notovou osnovu, zápis kronikáře, 
filosofický spis, náboženskou 
příručku? Nakládat s ní jako  
s klasickým literárním, hudebním či 
uměleckým dílem? Jako s dívkou, 
do které jsme se zamilovali a pak 
ji poznáváme? Naslouchat jí jako 
orchestru, nebo ji jako orchestr 
dirigovat? Je třeba ji nahlížet jako 
mosaiku, ledovec, nebo „puzzle!“? 
Tyto a mnoho jiných podnětů  
a různých alternativ nám předkládá 
Jaroslav Vokoun ve své knize Číst 
Bibli zase jako Bibli (Česká biblická 
společnost, prosinec 2011, 238 
stran). http://www.christnet.cz/
magazin/clanek.asp?clanek=3830

K zamyšlení
Vít  Luštinec - Církevní restituce, 
sen českých sekularistů
V současnosti projednávaný zákon  
o narovnání mezi státem a církvemi 

se od racionální argumentace 
přesouvá do čistě emoční roviny, 
což není nikdy dobře. Údajně 
hamižné církve (především ta 
římskokatolická) touží po majetku,  
a poučovat je proto začal i komunista 
Grebeníček. Nepopulární opatření 
od nepopulární vlády pro nepopulární 
církve má navíc neinformovaného 
obhájce v podobě paní ministryně 
Hanákové, a tak se ani nedivím, 
že je přijímáno s rozpaky. Přesto si 
troufám tvrdit, že je tento zákon více 
než potřebný a výhodný pro stát, 
církve, obce i ateisty. 
Proč církvím něco vracet? Církve by 
neměly být placeny z peněz daňových 
poplatníků, ale pouze od věřících, 
tak zní jedna z námitek vůči návrhu 
o majetkovém vyrovnání, jenže 
pravdou je, že současný způsob 
financování si církve nepřály, ale byly 
k němu donuceny komunistickou 
zvůlí po roce 1948!
Cílem současného návrhu zákona 
není jen běžná restituce zabaveného 
majetku, jak probíhala hned po 
roce 1989 u ostatních restituentů, 
ale zároveň finanční odluka církví  

a státu. Po navrácení části nemovitého 
majetku (v hodnotě 75 miliard korun) 
a vyplacení finanční náhrady (59 
miliard korun) za jeho zbývající část, 
která bude převedena do vlastnictví 
státu, tedy vznikne velmi přehledná 
situace: církve nebudou nadále 
financovány státem, na platy i běžný 
provoz si budou muset církve uspořit 
či vydělat samy!
Spravovat navrácený majetek pouze 
bezchybně bude pro církve jistě 
nesmírně těžké, pravděpodobně 
se tak jako ve všech vrstvách 
společnosti najdou lidé, kteří 
situace využijí a zneužijí. Určitě 
se díky němu uskuteční ale také 
řada charitativních, kulturních  
a sociálních projektů. Obce, které 
byly dosud situací blokovány, 
se budou moci dále rozvíjet.  
A v neposlední řadě církve opět získají 
možnost být finančně svobodné.
Stát by neměl spravovat církevní 
majetek, neosvědčilo se to, finanční 
odluka je dobré řešení.
http://www.christnet.cz/magazin/clanek.
asp?clanek=345&zamysleni=true

Jiří Pleva

„Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův.“ Jeremiáš 1,8
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Ze života katolické farnosti
Milí čtenáři,
po mrazivém počasí a následné sně-
hové nadílce, které z února udělaly 
skutečný zimní měsíc, stojíme na po-
čátku března a netrpělivě očekáváme 
příchod jara, kdy se příroda probouzí 
ze svého spánku. Je to čas nového 
života nejen pro mláďata všemož-
ných zvířecích druhů, ale také pro 
vegetaci.
Symbolika nového života je přítom-
na také v církevním kalendáři, a to 
hned dvojím způsobem. Především 
zde nacházíme Velikonoce, svátek 
Kristova zmrtvýchvstání. Kromě toho 
však koncem března slavíme i svátek 
Zvěstování Páně, tedy biblickou udá-
lost, při níž anděl zvěstoval Panně 
Marii, že porodí syna. Ne náhodou 
připadá na 25. březen a o rovných 

devět měsíců tedy předchází Kristo-
vu narození, prvnímu svátku vánoč-
nímu.
Je zvykem, že v tento den nebo  
o nejbližším víkendu se připomíná 
také den nenarozeného života. I le-
tos se v sobotu 24. března shromáždí  
v Praze tisíce lidí, kterým není ochra-
na života lhostejná, a pochodem na 
Václavské náměstí budou s dřevěný-
mi kříži v rukou demonstrovat za prá-
va nenarozených dětí. Podle statistik 
umírá v České republice každý rok 
při potratu více než 20 tisíc dětí, tedy 
každé páté.
Otázka ochrany života je už poměrně 
dlouho jedním ze zásadních spor-
ných bodů mezí církví a částí společ-
nosti. Týká se nejen potratů, ale také 
například eutanazie. Princip ochrany 

života se zde totiž dostává do sporu  
s poměrně novým konceptem, prá-
vem na bezvýhradnou svobodu roz-
hodování. Příznivci potratů argumen-
tují právem ženy dělat si se svým 
tělem, co se jí zlíbí, a zapomínají při-
tom, zdá se, že tu jde o těla dvě.
Hovořit v případě zárodku hned  
o „člověku“ se mnohým zdá nepat-
řičné. Otázkou ovšem je, který jiný 
okamžik než početí lze považovat za 
počátek nového života. Diskuze mezi 
lékaři a dalšími odborníky je v tomto 
ohledu natolik roztříštěná, že žádný 
jiný názor není dostatečně podložen 
a jejich zastánci se tak řídí spíše po-
žadavky společnosti než skutečným 
poznáním vývoje lidského plodu.  
A pokud chybí jistota, není možné 
riskovat.
Z výše zmíněných základů vyrůs-
tá i přesvědčení věřících: na prv-
ním místě je třeba chránit život, a to  
v hranicích vymezených jeho nejšir-
ším možným pojetím. Cokoliv jiného 
už zasahuje do práva druhého člově-
ka. A tam, kde začíná svoboda dru-
hého, musí moje svoboda skončit.

text: Jiří Gračka
foto: prolife.cz

Ze sportu
Výroční členská schůze 
tJ Slavoj Kojetín

V sobotu 11. února 2012 v 9 hodin 
začala v sále Hotelu pivovar členská 
schůze fotbalového oddílu TJ Slavoj 
Kojetín.
S pověřením výboru TJ Slavoj Ko-
jetín vedl tuto schůzi Petr Bosák  
a přivítal vážené hosty - starostu 
města Kojetína Jiřího Šírka, předse-
du komise rozhodčích okresu Pře-
rov Miloslava Oulehlu a další vzácné 
hosty.
Po schválení programu začal pro-
gram schůze, ve kterém vystoupil 
předseda TJ Slavoj Kojetín Miloslav 
Ticháček. Ten seznámil přítomné  
o práci výboru za rok 2011 a předsta-
vil plán práce na rok 2012, ve nemž 
mimo jiné informoval o dobudování 
zastřešení bufetu v areálu stadionu 
a natažení nových sítí za oběma 
brankami na  hřišti.
Jako další byly předneseny zprá-
vy sportovní o činnosti všech druž-

stev Slavoje od přípravky až po  
„A“ mužstvo. Trenéři přípravky se-
známili přítomné s výsledky a úspě-
chy mladých fotbalistů, trénincích  
a vývoji této mladé generace.
Další trenéři žáků, dorostenců  
a „B“ družstva přednesli své zprávy 
o výkonech jejich družstev v minu-
lém roce. Nejdelší a nejrozsáhlejší 
zprávu přednesl trenér „A“ družstva, 
ten seznámil přítomné s výsledky 
mužstva, na které může být Slavoj 
velmi hrdý. Mužstvo v roce 2011 
hrálo I. A třídu Krajského přeboru 
Olomouckého kraje, ve které skon-
čilo na 2. místě a celé jaro bojova-
lo o postup do krajského přeboru. 
Na podzim roku 2011 opět bojovalo  
o postup a po podzimní části sou-
těže je na 3. místě se ztrátou třech 
bodů. Všichni jim držíme palce, aby 
jim postup letos neutekl.
Po všech zprávách (o sportovní čin-
nosti, o hospodaření, o návrhu roz-
počtu, o zprávě kontrol) nastala vel-
mi rušná diskuze, ve které vystoupil 
starosta Jiří Šírek a velmi podrobně 

odpovídal na dotazy, které mu po-
dávali přítomní členové i samotní 
hráči. S S pozdravem VČS přistoupil 
i předseda komise rozhodčích Milo-
slav Oulehla a další přítomní.
VČS TJ Slavoj Kojetín se snesla 
v duchu všech přítomných k práci 
v roce 2012, aby klub pracoval dále 
na sportovních výsledních všech 
mužstev, ve kterých budou dobře re-
prezentovat svůj fotbalový klub i naše 
krásné město jak svým sportovním 
příkladem, tak i svým chováním.
Po ukončení schůze se besedova-
lo v malých skupinkách o pomoci 
výboru a zkvalitnění práce v žá-
kovských i dospělých družstvech  
a o přáních, aby naše mužstvo po-
stoupilo do vyšší soutěže, na což 
má náš krásný stadion určitě právo.
Nakonec bych chtěl poděkovat 
všem přítomným za to, že přišli na 
VČS. Je vidět, že mají zájem po-
moci oddílu v jeho další sportovní  
o společenské činnosti.

Petr Bosák, 
příznivec TJ Slavoj Kojetín
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Pionýrská skupina Kojetín

tJ Sokol Kojetín - odbor Sportu pro všechny

30. 6.  - 8. 7. 2012
tábornická škola dorostu

pro účastníky ve věku 15 - 19 let
 Cena: 1.800 Kč

Informace a přihlášky: 
Lucie Janoušková, tel.: 728 800 904, 
e-mail: lucka.janous@seznam.cz

8. 7. - 21. 7. 2012
tábor žactva

pro děti ve věku 10 - 14 let
Cena: 2.450 Kč

Informace a přihlášky:
Lenka Urbánková, tel.: 777 030 811, 
e-mail: lenicka.nemeckova@centrum.cz

PRáZDnIny POD StaneM Ve VRážnÉM V ROCe 2011
Pořadatel: TJ Sokol Kojetín - odbor Sport pro všechny 

Spolupráce: lektoři CPP ČASPV

 21. 7. - 28. 7. 2012
tábor Rodiče a děti I

pro děti ve věku 2 - 7 let
Informace a přihlášky:

Ivana Stavinohová, 
tel.: 606 415 262

28. 7. - 4. 8. 2012
tábor Rodiče a děti II

pro děti ve věku 2 - 9 let
Informace a přihlášky: 

Zuzana Veselá, 
tel.: 608 505 280,

 e-mail: veselazuzana@seznam.cz
nebo na www.vrazne.net

4. 8. - 11. 8. 2012
Rodinné hry 

- táborová základna pronajata
Informace a přihlášky:
www.rodinnehry.wz.cz 

13. 8. - 20. 8. 2012
 tábor Rodiče a děti III. 

- táborová základna pronajata 
Informace a přihlášky: 

Petr Musil, tel.: 731 558 566

MIMOřáDná naBíDKa: 
Cvičitelům, kteří mají zájem získat zkušenosti ve vedení táborů nabízíme možnost stáží na jednotlivých bězích.

DaLŠí aKCe Ve VRážnÉM:
27. 6. - 30. 6. 2012 - Stavění tábora   18. 8. - 19. 8. 2012- Bourání tábora

Informace: Broněk Bobiš, tel.: 777 116 443, 
veškeré informace na www.sokolkojetin.estranky.cz

Veškeré informace najdete
 na webu: 

www.sokolkojetin.estranky.cz

Pionýrská skupina Kojetín ve spolupráci s MěKS Kojetín pořádá tradičně
letní tábor v Rajnochovicích

2. - 14. 7. 2012

Jak jednoduché je dnes obletět během 
chviličky celý svět. Naše cesta však se špetkou 

dobrodružství a troškou představivosti může  
nabýt nečekaných obrátek.

Náš příběh začíná...

CESTA KOLEM 
SVěTA

Přihlášky od 1. března 2012 na MěKS Kojetín - Sokolovně, náměstí Republiky 1033, 752 01 Kojetín, tel.: +420 
581 762 046 a ve VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8, 752 01 Kojetín, tel.: +420 581 202 202, nebo Marek Štětkář, 

Olomoucká 353, 752 01 Kojetín, tel.: +420 777 709 432, info, foto, mapa:
http://luckywhile.webzdarma.cz/vlci.html, nebo: www.dobrytabor.cz

cena tábora je 3 000 Kč
v ceně tábora je zahrnuta:

doprava na tábor a zpět, doprava na výlety a vstupné,
ubytování ve stanu s  podsadou, strava 5x denně,

pitný režim, pojištění

Počet míst je kapacitně omezen!

Všichni oddíloví vedoucí jsou proškoleni pro práci s dětmi.

Tábor je pořádán za podpory 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

ANEb Z RAJNOCHOVIC DO RAJNOCHOVIC
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Vodácký oddíl 
Kanoistiky Kojetín

v rámci oslav 
60.výročí jeho založení

pořádá

SPOLEcENSKÝ
VEcER

pro všechny generace bývalých 
členů oddílu, hostů veřejného  

a sportovního života 

v sobotu 24. března 2012  
v 16 hodin  

v sále Sokolovny Kojetín

- proběhne Slavnostní schůze  
s projevem předsedy  
Kanoistiky Kojetín, 

- vyhodnocení nejlepšího  
sportovce oddílu v jeho trvání,

- předávání diplomů zasloužilým 
pracovníkům,

 

- zpestření programu schůze  
o kulturní vložy a rozhovory 
s významnými osobnostmi,

po ukončení Slavnostní schůze  
bude následovat večeře 
 s prohlídkou fotografií 

z činnosti oddílu kanoistiky  
od počátku do současnosti. 

- od 19 hod bude hrát hudba  
k poslechu i tanci

Tímto zveme všechny příznivce 
kanoistiky, aby si prožili  

odpoledne a večer v kolektivu, 
který se dává dohromady vždy 

po několika letech.

Inzerce Inzerce

ˇ
ˇ

Za přípravný výbor  
Miroslav Polišenský

Vzpomínka

Dne 7. února 2012 bylo tomu 5 let, 
co nás navždy opustila  

ve věku nedožitých 96 let - tehdy nejstarší občanka města

paní Růžena navrátilová z Kojetína
Vzpomínají rodina, přátelé a známí
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Vzpomínky

Jen kytičku květů Ti na hrob můžeme dát, zapálit svíčku a tiše vzpomínat

Dne 5. března 2012 si připomeneme nedožité 61. narozeniny
pana Zdeněka Zaorala

S láskou vzpomínají manželka Vlasta, 
dcera Denisa s rodinouo, synové Michal, Zdeněk a Tomáš s rodinami 

Blahopřejeme!
V sobotu 4. února 2012 byly slavnostně přivítány 

do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Foto: J. Večeřová
Martin FialaBartoloměj Otáhal Romana Matějková

Vítání občánků

Dne 1. března 2012 uplyne 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček  

pan Petr Kavula
S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

synové a dcera s rodinami

Dne 22. března 2012 by se dožil 80 let náš tatínek a dědeček                     

pan Jiří Krybus 
S úctou a láskou vzpomínají dcery Hana a Jitka s rodinami

Za tichou vzpomínku děkujeme

Dne 16. března vzpomeneme 1. výročí úmrtí 
našeho tatínka, dědečka a pradědečka

pana Jaroslava Mrtvého
Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku

vzpomíná rodina

Život jde dál, jak tiché řeky proud, jen bolest zůstává a nedá zepomenout

Dne 25. března 2012 vzpomeneme 2. výročí úmrtí 
naší tchýně, babičky a prababičky

paní Zdeňky Zaoralové
S láskou a úctou vzpomínají snacha Vlasta, vnoučata Denisa,  

Zdeněk, Tomáš a Michal s rodinami 


