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Ročník XV Číslo 12 prosinec 2014 10,- Kč

Vážení spoluobčané,
na ustavujícím zasedání Zastupitelstva Města Kojetína 
jsem byl zvolen starostou našeho města pro nadcháze-
jící volební období. Zastupitelé dále zvolili místostarostu 
a členy Rady Města Kojetína. Dovolte mi pár slov na pra-
hu volebního období 2014 - 2018, které je před námi.
Volební kampaň byla před volbami do zastupitelstva do-
cela hektická, nejen co se týká vlastních kandidujících 
subjektů, ale byla okořeněna i kolováním několika ano-
nymních letáků, po jejichž přečtení se mi dělalo mdlo ne-
jen z pravopisu, ale hlavně z obsahu. Holt, i když máme 
v Kojetíně kanalizaci, žumpa jaksi pořád ne a ne zmizet. 
Náročná byla i povolební jednání se všemi politickými 
stranami. Jejich výsledkem je volba starosty, místosta-
rosty a radních. Věřím, že zastupitelský sbor našeho 
města je si vědom zodpovědnosti vyplývající mu z dů-
věry, kterou mu občané dali a bude orgánem dělným, 
pracujícím výhradně pro rozvoj a dobro našeho města, 
ať už jsou zastupitelé z koalice či z opozice. 
Stojí před námi řada náročných úkolů, dokončení inves-
tičních akcí i práce na programu rozvoje Kojetína a jeho 
místních částí na další volební období. Bude to období, 
kdy nebudeme sedět s rukama v klíně, naopak, před-
pokládám, že každý zastupitel bude mít snahu, aby se 
naše město posunulo o kus dál a bylo příjemnější pro 
své obyvatele i návštěvníky. 

Vážení spoluobčané, je za námi volba vedení města, 
vzešlého z říjnových komunálních voleb. Je před námi 
práce pro rozvoj našeho Kojetína, Popůvek a Kovalovic.
Všem, kteří se k této práci přidají a nabídnou pomocnou 
ruku, patří na počátku této cesty velký dík a uznání. 

Jiří Šírek, starosta
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na svém 1. zasedání konaném dne 19. listopadu 2014

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
-  schválila termíny svatebních ob-
řadů na rok 2015,
- vzala na vědomí informaci o pří-
pravě rozpočtu na rok 2015  s tím, 
že předloží návrh rozpočtu 2015 
k projednání zastupitelstvu města 
v 12/2014,
- vzala na vědomí informaci o vy-
hodnocení provozu koupaliště za 
rok 2014,
- schválila rozpočtové opatření 
č. 17/2014, kterým se navyšují:

- rozpočtové příjmy o   370 tis. Kč
- rozpočtové výdaje o  370 tis. Kč,

- souhlasila se zveřejněním zámě-
ru prodeje pozemku p. č. 658/1 za-
hrada o výměře 235 m2, který je ve 
vlastnictví Města Kojetína,
- vzala na vědomí žádost Římsko-
katolické farnosti Kojetín o poskytnutí 
finančního příspěvku na opravu oltá-
ře, umístěného v kapli sv. Prokopa 
v Popůvkách, ze dne 23. 10. 2014,

- vzala na vědomí žádost Správy 
nemovitostí Židovské obce v Praze 
a Federace židovských obcí v ČR 
MATANA a. s., Praha 1 o poskytnu-
tí finančního příspěvku na údržbu 
židovského hřbitova v Kojetíně, ze 
dne 3. 11. 2014,
- zřídila pro volební období 2014 
- 2018, v souladu s § 122 odst. 
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, jako své iniciativní 
a poradní orgány následující komise 
rady města:
- Komise pro otázky bydlení,
- Komise životního prostředí
  a zemědělství,
- Komise školství,
- Komise pro komunitní plánování,
- Komise pro poskytování dotací,

- jmenovala členy komisí pro posou-
zení a hodnocení nabídek veřejných 
zakázek Města Kojetína,

- schválila výběr dodavatele na re-
alizaci veřejné zakázky malého roz-
sahu „Rozšíření městského kame-
rového a dohlížecího systému v Ko-
jetíně“ uchazeče NWT Hulín, který 
byl doporučen komisí pro posouzení 
a hodnocení zakázek na výše uve-
denou zakázku,
- schválila výběr dodavatele, spo-
lečnost IBS Přerov s. r. o. Přerov pro 
výkon stavebně technického dozoru 
v rámci akce „Víceúčelová sportovní 
hala Kojetín“, která byla doporuče-
na na základě výsledku posouzení 
a hodnocení došlých nabídek,
- vzala na vědomí přerušení pro-
vozu MŠ Kojetín ve dnech 22. 12. 
2014 až 2. 1. 2015,
- vzala na vědomí uzavření provozu 
Školní jídelny Kojetín, příspěvkové 
organizace, v průběhu vánočních 
prázdnin, tj. od 22. 12. 2014 do 2. 1. 
2015 (včetně).                    Jiří Šírek

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém ustanovujícím zasedání konaném dne 5. listopadu 2014

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- určilo, že pro výkon funkce sta-
rosty a jednoho místostarosty města 
Kojetína budou členové zastupitel-
stva dlouhodobě uvolněni,
- schválilo veřejný způsob volby 
starosty, místostarosty a členů rady 
města,
- zvolilo starostou města Kojetína 
Ing. Jiřího Šírka,
- zvolilo místostarostou města Koje-
tína Miloslava Oulehlu,
- stanovilo počet členů Rady měs-
ta Kojetína pro volební období 2014 
- 2018 na sedm členů,

- zvolilo RNDr. Jitku Hálkovou, Ing. 
Leoše Ptáčka, Mgr. Evu Pěchovou, 
MUDr. Janu Palmašovou a Františ-
ka Krejčiříka členy Rady Města Ko-
jetína,
- zřídilo pro volební období 2014 
- 2018 pětičlenný finanční a pětičlen-
ný kontrolní výbor ZM,
- zřídilo pro volební období 2014 
- 2018 tříčlenný osadní výbor pro 
část města Kojetín II - Popůvky, záro-
veň zřídilo pro volební období 2014 - 
2018 tříčlenný osadní výbor pro část 
města Kojetín III - Kovalovice,

- stanovilo výši odměn a dalších 
peněžitých plnění neuvolněným čle-
nům Zastupitelstva města Kojetína 
a členům výborů ZM, kteří nejsou 
členy ZM Kojetína, s účinností od 
5. 11. 2014,
- svěřilo radě města pravomoc 
schvalovat a provádět změny schvá-
leného rozpočtu na rok 2014 formou 
rozpočtových opatření do výše 500 
tis. Kč v rámci jednoho závazného 
ukazatele a schvalovat veškeré prů-
tokové transfery určené pro zřízené 
příspěvkové organizace.    Jiří Šírek

Informace pro občany OMeZení pROVOZní 
dOby MěstsKéhO 

úřadu KOjetín 
Městský úřad Kojetín bude z pro-
vozních důvodů ve dnech 23. pro-
since 2014 a 31. prosince 2014 pro 
veřejnost uzavřen. V období od 23. 
12. 2014 do 13. ledna 2015 bude 
z provozních důvodů uzavřena po-
kladna Městského úřadu. Provoz 
bude opět zahájen 14. ledna 2015. 
Děkujeme občanům za pochopení.            

J. Zdařilová, tajemnice MěÚ Kojetín

Městský kamerový 
dohlížecí systém

Olomoucký kraj poskytl městu Ko-
jetín v rámci Dotačního programu 
Olomouckého kraje určeného pro 
sociální oblast na rok 2014 finanční 
příspěvek ve výši 90 000 Kč. Uve-
dená finanční částka bude využita 
na nákup a instalaci bezpečnost-
ních kamer Městského kamerového 

dohlížecí-
ho systé-
mu, kte-
ré budou umístěny na budově 
Vzdělávacího a informačního cen-
tra (VIC) na Masarykově náměstí 
a na budově Pivovarského hotelu 
na náměstí Dr. E. Beneše. Uvedené 
kamery zabezpečí dohled nad ve-
řejným pořádkem zejména na nově 
zrekonstruovaném Masarykově ná-
městí.                           Miloš Pavlík
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Ve zkratce

 Na přiložených fotografiích vidíte některé z investic 
a oprav, které změnily, věřím k lepšímu, podobu naše-
ho města a okolí. Jednak jde o demolici dvou domů, 
jejichž havarijní stav určitě nepřispíval k pohledu na 
střed Kojetína. Dům č. p. 432 v Husově ulici a dům 
č. p. 9 v Příční ulici jsou odstraněny a na jejich místě 
vzniká volný prostor. Možná téma na úvahu, jak jej dále 
využít. Díky za náměty! 
 Kromě opravy chodníků na sídlišti Sever, což je 
akce města, v posledních dnech proběhla díky Správě 
železniční dopravní cesty také vysprávka železničních 
přejezdů na území města a na tzv. křižovatce smrti 
směrem na dálnici došlo k výstavbě kruhového objez-
du. Tady bylo investorem Ředitelství silnic a dálnic. Jen 
je škoda, že než k této stavbě došlo, muselo tu dojít 
k několika tragickým nehodám.

Jiří Šírek

došlo do redakce
Milé město Kojetín,
myslíš, že je správné ignorovat poznámky k tomu, co 
činíš na Masarykově náměstí a k tomu, co spáchalos 
na hřbitově?

B. Leinert, listopad 2014

pozvánka na zasedání zastupitelstva města
Starosta města Kojetína zve na

3. zasedání Zastupitelstva města Kojetína,
které se bude konat v úterý 16. prosince 2014

od 16.00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního 
centra, Masarykovo náměstí 8. 

Jiří Šírek, starosta města
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došlo do redakce
bude také v Kojetíně 
vlakové nádraží na 
úrovni 21. století? 
Naše trať Brno - Přerov si letos bez 
oslav připomněla 145. výročí od 
zahájení provozu 29. srpna 1869.   
Naši předkové nám zanechali kdysi  
výpravné výpravní budovy. Součas-
ný stav většiny nádražních budov je 
však zanedbaný a opravené či nové 
nádraží je spíše výjimka. 
Agentura ENTENTE FLORALE po-
řádá s podporou senátu PČR již os-
mým rokem soutěž o nejkrásnější 
nádraží ČR (více na webu nejkras-
nejsinadrazi.cz). Smyslem je moti-
vovat vlastníky nádraží, obce a za-
městnance, aby se společně snažili 
o hezký vzhled našich nádraží. 
Myšlenka se mi zalíbila a vzpomněl 
jsem si na  stanici  na naší trati, 
která nás už od dětství přitahovala, 
kouzelnou perníkovou chaloupku. 
Ta stanice má název Brno - Chrlice. 
Z vlaku ji vyhlížím i nyní a neunik-
la mi nová fasáda výpravní budovy  
dříve zanedbaného nádraží. 
Tak jsem se vydal do Chrlic a udělal 
pár fotek nejen chaloupky a budo-
vy, ale i účelně zařízeného interi-
éru a hlavně květinové výzdoby, 
o kterou se stará „dobrá duše“ paní 
výpravčí. Napsal jsem pohádkově 
stylizovanou nominaci a přihlásil 
do soutěže. Celkem bylo nomino-
váno 30 nádraží a komise vybrala 
deset finalistů mezi nimi Brno - Chr-
lice. Tato stanice měla šanci uspět, 
protože naplňuje smysl soutěže. 
Vlastník ČD investoval v roce 2012 
16 mil Kč do modernizace budovy. 
Stanice je důležitý terminál v rám-
ci IDS JMK , kde přestupuje denně 
jeden tisíc cestujících mezi vlakem 
a pěti navazujícími  autobusovými 
linkami. Proto JMK a město Brno in-
vestovalo 3 mil Kč do přednádraž-
ního prostoru a chodníků. Zaměst-

nanci se starají o čistotu a pořádek. 
A  perníková chaloupka láká mla-
dé i velké. Celkově stanice působí 
příjemným a útulným dojmem a je 
příkladem pro ostatní, že nádra-
ží může být ozdobou a důstojným 
vstupem do  obce či města.  
Jako navrhovatel jsem byl přítomen 
11. listopadu 2014 slavnostního 
vyhlášení soutěže v senátu PČR, 
kde toto nádraží získalo ocenění 
Nejkrásnější nádraží roku 2014. 
O pořadí rozhodovaly hlasy zasla-
né přes internet, SMS a na podpi-
sových arších. Díky všem, kteří vě-
novali hlas tomuto nádraží.
Na internetu jsem setkal s pozitiv-
ními ohlasy na soutěž, ale i kritic-
kými. Cituji jeden z nich: „Ten vý-
pravčí z Kojetína by mohl přihlásit 
i to svoje nádraží - jako kandidáta 
na nejhnusnější a nejzanedbanější 
nádraží v ČR. Není tam vůbec nic. 
Ani zvýšené nástupiště…“. 
Jak tedy nádraží v Kojetíně vypadá 
dnes a jaká je jeho budoucnost? 
V roce 2014  byla vybudována ná-
stupiště celkem u tří kolejí pro bez-
pečný výstup a nástup cestujících 
včetně nového osvětlení. V sou-
časnosti se dokončuje nástupiště 
u první a kusé koleje směr Kromě-
říž. Je to také zásluha již bývalého 
občana Kojetína Rostislava Kol-
mačky. Město Kojetín na své nákla-
dy upravilo přednádraží prostor. Při 
výlukách, kdy provoz zajišťují ná-
hradní přepravu autobusy, je však 
nedostatečný. 

Zásadní problém je žalostný stav 
výpravní budovy, jejího vybavení 
a okolí. Není to příjemné cestujícím, 
návštěvníkům a občanům Kojetína 
a také zaměstnancům stanice.
Nádraží se nedá zbourat a postavit 
nové moderní, ale je třeba ho při-
způsobit stávajícím potřebám pro-
vozu a cestující veřejnosti. 
Doby, kdy bylo nádraží plné vago-
nů a zaměstnanců, jsou nenávrat-
ně pryč. Polemizovat proč to tak je, 
není smyslem tohoto článku. Dráha 
se rozdělila na segmenty: správu 
dopravní cesty SŽDC, osobní pře-
pravu ČD a. s. a nákladní přepravu 
ČD Cargo, které snižují provozní 
výdaje. Dnes slouží ve směně ne-
zbytný počet zaměstnanců, který je 
potřeba pro zajištění činností. Třeba 
jedna zaměstnankyně ČD a. s. má 
na starosti úklid nejen v Kojetíně 
ale i v Nezamyslicích, kde je situa-
ce podobná. Další negativum je,  že 
chybí dohled na  pořádek a čistotu.  
Najatá agentura, případně MěPO 
ho zajistí jen nárazově. Na nově 
zrekonstruovaných WC  se krade 
a ničí vybavení. Nevábně působí 
nádražní restaurace, která nemá 
WC pro zákazníky. Otázkou je, jak 
bude vypadat opravené nádraží, 
když vandalové se ničeho neštítí?
Na nádraží tak přibývá nevyužitých 
prostor (zavřená čekárna, úschovna 
zavazadel a kol, vozová kancelář). 
Podobně je to s obsazením bytů, 
kde bydlení je nákladné (zastaralé 
velké místnosti náročné na otop). 
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došlo do redakce
V roce 2005 byla zpracována pro-
jektová dokumentace přestavby 
nádražní budovy, ale  nakonec zů-
stala na papíře. V plánu bylo i par-
koviště místo zrušené úschovny kol 
a záchodků. Realizovala se pouze 
1. etapa - nové WC pro veřejnost, 
které nahradilo venkovní nevyho-
vující  záchodky. Cestujícím slouží 
prodejna pečiva. Pro zaměstnance 
stanice byl přestaven služební byt 
na sociální zázemí.  Od té  doby se 
neinvestovalo a „látají“ se jen tzv. 
havárie typu zatékající střecha, kte-
rá se provizorně opraví!
Za stav nádražní budovy odpovídá 
vlastník ČD a. s. V současnosti se 

připravuje převod nádražních ob-
jektů na SŽDC s. o., proto je i stop-
stav ohledně případných investic. 
Celkově nádražní budova a okolí je 
ve špatném stavu a potřebuje mo-
dernizaci řádově za miliony korun. 
Možnosti zlepšení stavu je celkové 
řešení stanice v rámci zdvoukolej-
nění trati, jehož termín se však po-
souvá (začátek v roce 2019?). Za-
členění nádraží  do IDSOK  formou 
přestupního bodu je alternativa, jak 
získat finance na potřebné úpravy, 
ale je třeba o tom jednat s koordiná-
torem IDSOK (Integrovaný Doprav-
ní Systém Olomouckého Kraje).
Vlakové spojení je prioritní pro za-
jištění dopravní ob-
služnosti z Kojetína do 
sídel našeho a sou-
sedních krajů. Vlakové 
doprava je zajištěna  
v pravidelných hodi-
nových intervalech ve 
stejných časech. To je 
výhoda oproti autobu-
sové dopravě, kdy při 
výlukách bylo martýri-

um cestovat na trase Kojetín - Pře-
rov. Nejpozději od konce roku 2016 
bude možné cestovat na levnější 
jízdenku v rámci IDS po celém olo-
mouckém kraji zaintegrovanými 
vlaky, autobusy a MHD označenými 
logem IDSOK. 
K větší spokojenosti veřejnosti je 
nutné zlepšit celkový stav našeho 
nádraží a k tomu je třeba vyvinout 
větší aktivitu Města Kojetín v jed-
nání s vlastníkem výpravní budovy 
resp. pozemků a dalšími subjekty.

Jaroslav Bělka 
zastupitel Města Kojetína

výpravčí stanice Ivanovice na Hané

Oslavy výročí 
lihovaru Kojetín

Letošní významné výročí 100 let 
výroby lihu v Kojetíně a současná 
úspěšnost firmy byla prezentována 
na setkáních s předchozími a sou-
časnými generacemi pracovníků, 
obchodními partnery a hosty.
Koncem srpna se uskutečnilo 
v prostorách Sokolovny setkání 
s bývalými i současnými pracov-
níky lihovaru v počtu, který ukázal 
velký zájem o dění a budoucnost li-
hovaru. Po úvodním vystoupení 
kojetínských mažoretek a hanác-
kého souboru Sluníčko všechny 
účastníky přivítali svými projevy 
ředitel závodu  Antonín Špatina 
a starosta města Kojetína Jiří Ší-
rek. Účastníci probírali nejen léta 
minulá, ale také změny, ke kterým 
v posledních letech došlo, také se 
seznámili se současnou situací, kro-
ky modernizace, výkony a úspěš-
ností firmy v rámci Tereos TTD 
a evropském měřítku. Všichni jsme 
se shodli v dobrém pocitu, že jsme se 
zde společně sešli na stoletém výro-
čí. Součástí večera byla promítána 

fotoprezentace a bylo vystaveno ně-
kolik panelů s fotografiemi historie, 
provozů, pracovníků a současnosti, 
na kterých se řada účastníků pozna-
la, a často s úsměvem zavzpomína-
la na danou dobu.
V rámci oslav byly uspořádány 
pro zájemce prohlídky lihovaru  
a seznámení se současnou tech-
nologií, výrobou lihu a jednotlivými 
provozními zařízeními. Prohlídek 
se zúčastnili bývalí i současní za-
městnanci se svými dětmi, vnoučaty 
i pravnoučaty.
Prezentace stoleté historie 
a úspěšnosti firmy pokračovala 
v září společenským setkáním s ob-
chodními partnery a hosty v histo-
rických prostorách Kroměřížského 
zámku. Všichni zúčastnění ocenili 
dlouhodobou a seriózní spolupráci, 
stabilitu dodávek, vynikající jakost, 
tak i oboustrannou úroveň vztahů. 
Velmi kladně bylo hodnoceno vy-
stoupení Ondřeje Havelky a jeho hu-
dební kapely Melody Makers, jejichž 
koncertní show předvedla atraktiv-
ním způsobem písně úchvatného 
období swingu. Byl to velmi příjem-
ný večer, který odrážel  i fakt, kdy se 
z obchodních partnerů stali rodinní 

přátelé.
Ve výstavních prostorách Vzdě-
lávacího a informačního centra 
města Kojetína byla instalována 
výstava Historie a současnost liho-
varu, jeho stoleté nepřetržité výroby 
lihu formou fotografie, dokumentů  
a dobových reálií, jako jsou historic-
ké lihovarnické přístroje.
Všechny akce k výročí 100 let výro-
by lihu v Kojetíně seznámili veřejnost 
s touto i v současnosti úspěšnou fir-
mou, na které se významně podíleli 
celé generace pracovníků a neod-
myslitelně patří ke Kojetínskému re-
gionu. Závěrem nám dovolte podě-
kovat městu Kojetín za dlouholetou, 
velmi dobrou, vzájemnou spolupráci 
a v neposlední řadě všem organizá-
torům, kteří se podíleli na důstojném 
průběhu oslav. Budeme rádi, pokud 
naše spolupráce s městem bude po-
kračovat i v následujících letech.
Co popřát lihovaru do další stov-
ky? Bezporuchové zařízení, spoko-
jené a loajální zaměstnance, bez 
kterých by výroba nebyla možná,  
a zejména spokojené obchodní part-
nery, bez kterých by naše práce po-
strádala smysl.

Vedení lihovaru Kojetín
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došlo do redakce
Fyzioterapeut Zdeněk 
bartl: seniorům by
prospělo více pohybu
Většina seniorů trpí nedostatkem 
pohybu, jednostrannou zátěží a de-
hydratací. Jejich zdraví by prospělo, 
kdyby se pravidelně věnovali cvičení 
a kondici. Podle olomouckého fyzio-
terapeuta Zdeňka Bartla je důležité, 
aby se sami přinutili k pohybu, který 
jim prospěje. 
Je přitom důležité, jaký druh pohybu 
zvolí. Například populární zahradni-
čení se mezi dříve narozenými lidmi 
obvykle přeceňuje. „Práce na za-
hrádce přetěžuje některé části těla, 
rozhodně to není zdravý pohyb, kte-
rý by posílil všechny důležité svaly,“ 
říká Zdeněk Bartl. 
Proto doporučuje spíše pravidelnou 
sestavu cviků, které by si senioři 
doma každý den zacvičili. Klíčové 
je zapojit správně dýchací svaly, ak-
tivovat hluboké břišní svaly a svaly 
kolem lopatek a kondičně rozcvičit 
ruce a nohy. „Skoro každý senior trpí 
na bolesti zad, přitom právě zádům 
mohou velmi snadno ulevit cílenými 
cviky,“ říká Bartl. Podle něj by měl 
každý dostat pár cviků, kterým se 
bude pravidelně věnovat. 
Senioři, kteří chtějí udělat něco pro 

své zdraví, by měli rovněž více dbát 
na pitný režim a dostatek vitamínů 
a minerálů, které vyživují svaly. Bu-
dou to potřebovat při cvičení a pohy-
bu. „Skoro každý senior trpí dehyd-
ratací,“ uvádí Bartl. 
Dalším neduhem seniorů bývá nad-
váha. Kilogramy navíc se negativně 
projevují na jejich zádech, kyčlích 
a kolenech. Přispívá k tomu samo-
zřejmě i artróza. Zdeněk Bartl dopo-
ručuje nordic walking, tedy chůzi se 
speciálními holemi. Pomáhá tréno-
vat takřka celé tělo a je doporučova-
ná všem věkovým skupinám od dětí 
přes vrcholové sportovce až po lidi 
v pokročilém věku. 
Vhodná je rovněž lehká turistika, pří-
padně jízda na kole. Začít se přitom 
dá i s velmi nenáročným tréninkem, 
postupně prodlužovat trasu a dávat 
přitom pozor na počasí. 
Každý člověk by se měl denně vě-
novat cvičení minimálně půl hodiny, 
lepší je ovšem padesát minut až ho-
dina. „Nic lepšího než správný pohyb 
neexistuje, bez něj nic nezměníte,“ 
říká zkušený fyzioterapeut Bartl. 
Zdeněk Bartl působí v olomouc-
kém Omega centru sportu a zdraví. 
Vystudovaný fyzioterapeut v něm 
sportovcům i dalším zájemcům po-
máhá řešit jejich zdravotní problémy. 
Kromě toho se svými kolegy působí 
také jako masér a jeho pracoviště 
klientům nabízí také zábaly a pří-
strojovou lymfodrenáž.
Další informace naleznete na jeho 
webových stránkách www.masaze-
ol.cz.                     Tým ContentFist

english Corner
In my last article for the newslet-
ter I wrote about not being satis-
fied at different points in my life. 
As I read the article again now, 
I realize how much I have been af-
fected by the Czech culture. I am 
losing my American optimism and 
becoming more “realistic” (ie. pes-
simistic). I guess it must be inevi-
table to be affected by the culture 
you live in. I also realized that the 
main reason I am not satisfied in 
this life is that I believe there is a 
better life to come after this one. 
I believe in God and Heaven and 
it is only there that I will be truly 
satisfied.
Christmas is coming fast this year. 
When you read this, it will be only 
a few weeks until Christmas. 
I have lived in the Czech Repub-
lic for almost 11 years now and 
I must say that I really like Christ-
mas here. It took me some time 
to get used to eating carp, but 
I really like it now. I still like Santa 
Claus better than Ježíšek, but the 
atmosphere around Christmas is 
very nice. I‘m looking forward to 
lighting the Advent candles, Lu-
cinka getting a piece of chocolate 
every day from the Christmas cal-
ender, decorating the tree and 
house, going to the square to see 
the lighting of the big Christmas 
tree, buying carp and putting them 
in the bathtub, and spending time 
with family. The only thing I don’t 
like is the stress around buying 
the gifts – trying to think of good 
gifts to give. Fortunately, my wife 
takes care of most of that. all in 
all Christmas is one of my favorite 
times in the Czech Republic.
I wish you all a merry Christmas 
and a happy new year!

article (artəkəl) - článek / rubrika
affected (əfektəd) - ovlivněn
inevitable (ɪnevətəbəl)
                            - nevyhnutelný 
truly (truli) - doopravdy
get used to (get juzd tu)
                           - zvyknout si na
decorate (dekəret) - vyzdobit
bathtub (bæθtəb) - vana
fortunately (fo:tʃənitli) - naštěstí
all in all (o:l ən o:l) - celkově

Jay Davis

Vážení strávníci, 
děkujeme za vaši přízeň v letošním
 roce, přejeme vám klidné prožití 
vánočních svátků, úspěšný vstup 

do nového roku a těšíme se
 na vás i v roce 2015. 

Školní jídelna Kojetín, příspěvková organizace
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Zprávy z Mikroregionu střední haná
dýňová slavnost 
v polkovicích

V sobotu 25. října 2014 zavítala již 
třetím rokem do Hanáckého dvora 
v Polkovicích nejrůznější malá i velká 
strašidla. Dýňové i podzimní víly, du-
chové, čarodějnice, kostlivci a další. 
Děti i dospělí si přišli vyrobit dýňové 

strašidlo, zadovádět si při tanečním 
reji, zasoutěžit si v letu na koštěti, 
v přetahování lanem, přiučit se něco 
nového v čarování od staré čaroděj-
nice, prokázat kus odvahy při blou-
dění v tajemném labyrintu a vyrobit 
si něco pěkného do svých příbytků. 
Odnesli si kromě vyřezané dýně také 
sovičky ze šišek, pavoučky a zamo-
tané mumie. 

Pro účastníky slavnosti byly připrave-
ny, jako každý rok, také dýňové spe-
ciality a další dobroty.
Navzdory chladnému počasí jsme le-
tos v Hanáckém dvoře přivítali téměř 
200 účastníků, kteří přispěli k příjem-
né atmosféře akce a kteří nás opět 
potěšili svou iniciativou a zajímavými 
nápady při vyřezávání dýní.
Akci každoročně připravujeme ve 
spolupráci s DDM Kojetín. V letoš-
ním roce byla Dýňová slavnost spo-
lufinancována Olomouckým krajem 
v rámci významného projektu „Roz-
voj volnočasových aktivit a hiporeha-
bilitace v Hanáckém dvoře.“
Děkujeme a těšíme se na další se-
tkání opět za rok!

Za Hanácký dvůr
Martina Hlavinková

divadlo žije také 
v Křenovicích

V pátek 14. listopadu 2014 zavítal 
do Křenovic Divadelní spolek Na 
štaci z Němčic nad Hanou s diva-
delní hrou Charleyova teta. Jed-
nalo se o jednu z nejúspěšnějších 
komedií autora Jevana Brandona 
Thomase s tradičním anglickým 
smyslem pro humor odehrávající 
se ve studentském prostředí. Mla-
distvě střeštění spolužáci Charley 
a Jack mají v úmyslu požádat své vy-
volené o ruku, ale dobová etiketa si 
žádá doporučení důvěryhodné oso-
by. Charleyho má navštívit bohatá 
tetička z Brazílie a problém se zdá 

být vyřešen. Jenže teta ne a ne do-
razit a slečny už jsou na cestě. Zoufa-
lá situace si žádá zoufalé řešení - pá-
nové rozhodnou, že Charleyovu tetu 
bude v přestrojení představovat jejich 
spolužák lord Babberley. Ten si však 
v ženských šatech vůbec neví rady 
a situace se komplikuje příjezdem 

skutečné Charleyovy tety. Do kultur-
ního domu zavítali místní i přespolní 
a určitě svého času stráveného 
právě v této společnosti nelitovali 
a u vyřešení nečekané události se 
nenudili. Obecenstvo náležitě herce 
za předvedený výkon odměnilo.  

         -alži-

Kniha základ života
V loňském roce jsme spolu s MAS 
Prostějov venkov, o. p. s. realizovali 
projekt spolupráce Kniha základ ži-
vota. Tento projekt byl uskutečněn 
na celém území místní akční sku-
piny Střední Haná, o. p. s. se síd-
lem v Kojetíně. Zapojeny byly obce 

Ivaň, Kojetín, Měrovice nad Hanou, 
Křenovice, Lobodice, Obědkovice, 
Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, To-
vačov, Troubky, Uhřičice a Záříčí.
Projekt byl založen na skutečnos-
ti, že knihovny, které se nacházejí 
v malých obcích, nesplňují standar-
dy dnešních moderních knihoven. 
Často mají zastaralý nejen knižní 

fond, ale i ostatní mobiliář.
Cílem projektu bylo sys-
témově propojit knihovny 
obou partnerských MAS, 
podpořit setkávání knihov-
níků a tím výměnu infor-
mací. Zakoupením knih, 
nábytku a techniky zatrak-
tivnit prostředí knihoven 
pro stávající i nové čte-
náře a podpořit tak funkci 

knihovny coby každodenního spole-
čenského centra obce. 
Aby knihovny mohly nabídnout i jiné 
společenské aktivity, byly zakoupe-
ny tři lisovací stroje Big Shot Sizzix, 
které umožňují, mimo jiné, výrobu 
krásných přáníček. Tato činnost je 
atraktivní pro všechny věkové sku-
piny - jednoduchým způsobem lze 
vytvořit velmi efektní dárek.
Poslední takovouto akci, kurz tvoři-
vosti, jsme uspořádaly dne 22. října 
2014 v Polkovicích. Zúčastnila se 
řada dětí i dospělých. Děti byly nad-
šené a my také, neboť dětský úsměv 
a radost je pozitivní nástavbou toho-
to projektu.

Jarmila Matoušková
MAS Střední Haná, o. p. s., Kojetín
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Mateřská škola Kojetín
Listopad 
v MŠ Kojetín

Podzimní čas je sice časem, kdy 
příroda pomalu začíná odpočívat 
a připravovat se na zimu, ale i tento 
čas má své kouzlo a půvab. Také 
v naší mateřské škole jsme při-
pravili k podzimní atmosféře ně-
kolik akcí a seznamovali jsme děti 
s podzimem.
Objevil se tu třeba skřítek podzim-
níček se svými kamarády. S pomo-
cí rodičů vyráběly děti nejen různá 
podzimní strašidýlka, skřítky, dý-
ňáky, housenky z listí, ježky, šneky, 
ale i úžasné dinosaury. Rodiče nás 
překvapili s jakou chutí a fantazií 
se pustili do výroby, předháněli se, 
kdo vytvoří lepší dílo. Všechny vý-
robky byly vystaveny v prostorách 
obou MŠ.
Od září do listopadu absolvova-

ly děti ze třídy Rybiček, Pastelek 
a Sluníček deset lekcí předpla-
veckého výcviku. Pod vedením 
odborně připravených plavčíků se 
naučily tomu nejzákladnějšímu, 
a sice, nebát se vody. Naučily se 
základům splývání, pohybům ru-
kou a nohou při plavání. Zábavnou 
formou s pomocí plaveckých po-
můcek byly rozvíjeny jejich základ-
ní plavecké dovednosti a pohybo-
vé schopnosti. Jejich snaha a ne-
bojácnost byly odměněny „mokrým 
vysvědčením“.
Dne 5. listopadu navštívilo mateř-
skou školu divadlo pohádky od 
Lenky z Uherského Hradiště a děti 
se mohly těšit z pěkných pohá-
dek O kominíčkovi a Majdalence, 
O Otesánkovi a O Sněhurce. Jako 
každý měsíc nezapomněl přijet ani 
Kašpárek s pohádkami, které pro 
děti zahrály paní učitelky.
V měsíci listopadu se seznámi-

ly děti ze třídy Rybiček, Berušek 
a Pastelek s keramickou dílnou 
DDM Kojetín. Nejdříve si prohlédly 
velkou keramickou pec, seznámi-
ly se s keramickou hlínou. Z hlíny 
si vymodelovaly váleček, z něho 
placku a z placky se stal rázem 
„koláč“ plněný různými dobrotami 
- mákem, tvarohem, povidly. Potom 
se děti pustily do výroby vánočního 
dárku pro své nejbližší. 
Do vánočních svátků nám ještě 
nějaký čas zbývá a než děti rozzáří 
svá očka před vánočním stromeč-
kem, přijde za nimi do školky Miku-
láš s andělem a čertem, zazpívají 
si a zatančí na koncertě Pavla No-
váka. Velkou událostí bezpochyby 
budou i tradiční besídky pro rodi-
če a své nejbližší. Již od konce lis-
topadu probíhaly v každé třídě pří-
pravy na tuto velkou akci. Součástí 
příprav byla a je vánoční výzdoba 
a příprava dárečků. Těšíme se na 
všechny pozvané hosty.
Konec kalendářního roku doslova 
klepe na dveře a s ním jsme vstou-
pili do období vánočních příprav 
a adventního času. Přijměte tedy 
v této předvánoční době přání klid-
ného prožití Adventu a vánočních 
svátků v kruhu svých nejbližších. 
Krásné Vánoce a šťastně vkročení 
do roku 2015 přejí všichni zaměst-
nanci MŠ Kojetín.

vedení MŠDlabání dýně - Sluníčka

Dlabání dýně - Pastelky

Keramické tvoření

Pohádky od Lenky

Keramické tvoření

Výstavka podzimních výrobkůVýstavka podzimních výrobků

Vydlabaná dýně
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Základní škola svatopluka Čecha Kojetín

Základní škola náměstí Míru Kojetín

projektový den 
na naší škole

Na úspěšný projektový den z loňské-
ho roku navazujeme i v roce letoš-
ním. Projekt „Nechceme stát stranou“ 
se soustředí na multikulturní témata. 
V jeho rámci si připravili všichni žáci 
zajímavá vystoupení, ve kterých svým 
kamarádům vysvětlili a připomenuli 
témata holocaust a tolerance. Loni 

halloween
Halloween je anglosaský svátek, 
který se slaví 31. října v předvečer 
Svátku všech svatých. 
Děti se převlékají do strašidelných 
kostýmů a chodí dům od domu s po-
řekadlem TRICK OR TREAT a kole-
dují o sladkosti. Svátek se slaví pře-
vážně v anglicky mluvících zemích, 
v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, 

Austrálii, Novém Zélandu aj.
V České republice nejde o tradiční 
svátek a tak jsme se s dětmi ve tře-
tí třídě rozhodli oslavit tento svátek 
v hodině anglického jazyka. Společ-
ně jsme zapálili svíčku ve vyřezané 
dýni, zpívali písničky s halloween-
skou tématikou a povídali jsme si 
o tradičních znacích, jako jsou čaro-
dějky, duchové, černé kočky, kostliv-
ci a jiní.                                       -zš-

jsme si přiblížili zvyky a tradice u nás 
nejčastějších národnostních menšin. 
V letošním roce jsme si vybrali men-
šiny u nás méně časté. Zároveň jsme 
se poučili o státech, z nichž tyto men-
šiny pocházejí - Mongolsko, Maďar-
sko, Polsko a Ukrajina.
Ukázky z tohoto projektového dne 
mohou vidět rodiče i široká ve-
řejnost, pokud se přijdou podívat 
16. prosince 2014 na naše předvá-
noční vystoupení. Klára Pompová a Miluše Štefanová

anketa
Vzhledem k blížícímu se adventu jsme se zeptali primánů gymnázia na dvě otázky: 

1. Co si myslíte o tom, když vánoční výzdobu tvoří převážně santa Claus? 
2. Kde letos oslavíte silvestra?

Jakub Meduna:
1. Mně se moc nelíbí, že se sem zatahují americké zvyky.
2. Silvestr strávím s rodiči na horách. 
Štěpán Skřipec: 
1. Santa Claus na každém rohu mi moc nevadí, navozuje to vánoční 
atmosféru.
2. Silvestr strávím s rodiči na chatě. 
Michal Tomeček:
1. Santa mi nijak nevadí, protože taky navozuje vánoční atmosféru.
2. Silvestr nejspíš budu trávit doma s rodiči

Ptali se M. Jež, O. Klauda ze  sexty GKJ

Srdečně vás všechny zveme na tradiční

Den otevřených Dveří naší školy
v úterý 9. prosince 2014 od 9 do 16 hodin

9 až 16 hodin Naši průvodci vám budou dělat společnost při prohlídkové trase školou
 Budete moci nahlédnout do odborných učeben včetně ukázky jejich provozu.
 Můžete se seznámit s návrhy na další rozvoj školy.
10 až 13.30 hodin Můžete se zúčastnit vyučovací hodiny. Respektujte prosím začátek hodin
 a po jedné návštěvě umožněte nahlédnutí do výuky i ostatním hostům.
(3. hodina: 10.00 - 10.45, 4. hodina: 10.55 - 11.40, 5. hodina: 11.50 - 12.35, 6. hodina: 12.45 - 13.30)

Prostě přijďte a projděte se místy, kde mnozí z vás trávili svá školní léta.  
Možná je nepoznáte, ale budete je moci vyhledat.

těšíme se na vás!                                                       Žáci a pracovníci ZŠ Kojetín, náměstí Míru
Dle platných právních předpisů nelze pořizovat videozáznamy a fotografie žáků.
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Odborné učiliště Křenovice 8

1. Obor 65-51-e/01 Kuchař
- délka přípravy 3 roky,
- učební obor je určen
  pro hochy a dívky,
- způsob ukončení studia:
  závěrečná zkouška (výuční list).

2. Obor 66-51-e/01 prodavač
- délka přípravy 3 roky,
- učební obor je určen
  pro hochy i dívky,
- způsob ukončení studia:
  závěrečná zkouška (výuční list).

3. Obor 41-52-e/01
Zahradník, aranžér
- délka přípravy 3 roky,
- učební obor je určen
  pro hochy i dívky,
- způsob ukončení studia:
  závěrečná zkouška (výuční list).

4. Obor 74-41-e/01 pečovatel
- délka přípravy 3 roky,
- učební obor je určen
  pro hochy i dívky,
- způsob ukončení studia:
  závěrečná zkouška (výuční list).

5. Obor 29-51-e/02 pekař
- délka přípravy 2 roky,
- učební obor je určen
  pro hochy i dívky,
- způsob ukončení studia:
  závěrečná zkouška (výuční list).

Informace o možnostech studia
Ve školním roce 2015/2016 budeme otevírat

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

žákům základních škol, kteří mají 
v 9. třídě slabý až velmi slabý pro-
spěch a u nichž není pravděpodob-
né, že by úspěšně zvládali náročnější 
učivo na SOU, popřípadě těm, kteří 
nebudou ke studiu na SOU přijati.
Škola nabízí ubytování ve vlastním 
internátu, stravování ve vlastní školní 
jídelně a finanční odměny za produk-
tivní práci žáků.
Další informace rádi poskytneme 
při osobní návštěvě školy, na tele-
fonních číslech 581 769 045, 581 
769 059, 581 701 199, 607 943 000 
nebo na

www.oukrenovice.cz
krenovice@kejnet.cz, plesnik@iol.cz

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

Den otevřených Dveří
spojený s výStavkoU PRací ŽÁkŮ

čtvrtek 4. prosince 2014 od 8.00  do 17.00 hodin
 CO ZísKÁte:
- informace o studiu ve školním 

roce 2015/2016
- informace o učebních oborech: 
  * Kuchař
  * Prodavač
  * Zahradník, aranžér
  * Pečovatel
  * Pekař

 CO nabíZíMe: 
- prohlídku školy 
- prohlídku dílen 
- prohlídku internátu
- tombolu
- možnost zakoupení vybraných 

výrobků
- ochutnávku kuchařských výrobků
- zdravotnické služby - pečovatel

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

Gymnázium Kojetín
přírodovědný klokan 

Ve středu 15. října 2014 se zvoněním 
na třetí vyučovací hodinu začalo ve 
třech učebnách gymnázia klání příz-
nivců přírodních věd v soutěži Příro-
dovědný klokan. Soutěž již tradičně 
obsahuje otázky a úlohy ze spektra 
přírodovědných předmětů: biologie, 
fyziky, chemie a matematiky.
Soutěž je celorepubliková, jejím po-
řadatelem je Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci ve 
spolupráci s Pedagogickou fakultou 
Univerzity Palackého v Olomouci. 
Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků 
o technické a přírodovědné obory. 
Na gymnáziu se i letos soutěžilo ve 
dvou kategoriích. Mladší kategorie 
Kadet se zúčastnilo 17 žáků z tercie 
a kvarty, starší kategorie Junior 41 

žáků z 1. a 2. ročníku, z kvinty a sex-
ty. V obou kategoriích řešili soutěží-
cí 24 soutěžních úloh, rozdělených 
podle náročnosti do tří skupin podle 
bodového ocenění - úlohy za 3, 4 
a za 5 bodů.
A jak to letos dopadlo? 
Kategorie KADET:
1. Filip Novotný V3
2. Tadeáš Sochor V3
3. - 4. Ondřej Galeta V3
3. - 4. Josef Kusák V3

Kategorie JUNIOR:
1. Čeněk Bleša  2. ročník
2. LukášGaleta V6
3. - 4. Ondřej Gardavský V6
3. - 4.  Karolína Míčková 2. ročník

Vítězům blahopřejeme a všem zú-
častněným přejeme hodně úspě-
chů ve studiu i při další reprezentaci 
školy.                                          gkj

Gymnázium, Kojetín
svatopluka Čecha 683

vás zve na

DEN
otevřených 

Dveří
ve čtvrtek 15. ledna 2015 
v době od 9 do 17 hodin

Během obou dnů otevřených 
dveří si můžete:

- vyzkoušet testy přijímacího
řízení,

- pohovořit s vedením školy, 
vyučujícími i studenty,

- zhlédnout připravený program
- prohlédnout si školu.

Více informací na:
tel. 581 705 333

www.gkj.cz
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projekt Záložka
do knihy spojuje školy 
skončil
Celý říjen probíhal v rámci Česka 
a Slovenska na školách a knihov-
nách projekt vyhlášený Pedagogic-
kou knihovnou J. A. Komenského 
v Praze a Slovenskou pedagogic-
kou knižnicou v Bratislavě Záložka 
do knihy spojuje školy. 
Žáci zapojení do projektu vyráběli 
libovolnými technikami záložku ob-
sahující upoutávku na svou oblíbe-
nou knihu. Partnerem se nám sta-
lo Gymnázium V. Mihálika v Seredi, 
s nímž si 37 našich žáků vyměnilo 
své záložky. Někteří studenti pokra-
čují v komunikaci se svými sloven-
skými kamarády prostřednictvím 
Facebooku a i škola doufá v co nej-
kratší době v rozvoj spolupráce se 
sereďským gymnáziem.          

-em-

XO - dej to za pět!

Snad všichni tuhle hru znají - čas-
to jsme ji hráli tajně i v hodinách. 
Nejspíš nás vůbec nenapadlo, že 
při této zábavě rozvíjíme své logic-
ké a kombinační schopnosti. Letos 
se koná již sedmý ročník soutěže 
v piškvorkách, jejímž spolupořa-
datelem je Masarykova univerzita 
v Brně. 
Ve středu 19. listopadu 2014 pro-
běhlo v Olomouci krajské kolo, do 
něhož se z druhého místa v oblast-
ním kole probojovali i reprezentanti 
Gymnázia Kojetín. Tým ve slože-
ní Michal Okál (kapitán), Kristýna 
Vaňharová, Lukáš Lejnar, Lukáš 
Kopačka a Tereza Hermanová ob-
sadil v konkurenci patnácti týmů 
1. místo a postupuje do celostát-
ního kola v Brně! Gratulujeme 
a 28. listopadu 2014 budeme držet 
palce!                                           dj

příběhy bezpráví
aneb „nikomu jsem
neublížil“

Dvacet pět let uplynulo od „sa-
metové revoluce“ a podesáté se 
uskutečnily v mnoha základních 
a středních školách v Česku projek-
ce dokumentárních filmů, které při-
pomínají události z moderních čes-
koslovenských dějin a které chystá 
pro školy společnost Člověk v tísni. 
Projekce probíhají vždy v listopadu 
a nejinak tomu bylo i v kojetínském 
gymnáziu.
Letošní maturanti z oktávy a 4. roč-
níku zhlédli film režiséra Pavla Kře-
mena „Nikomu jsem neublížil“, kte-
rý mapoval činnost Státní bezpeč-
nosti. Kladl si otázku, proč tolik lidí, 
řadových občanů, spolupracovalo 
s minulým režimem. Ve filmu tito 
lidé mluví o důvodech spolupráce, 
ale také vyjadřují svůj dnešní názor. 
Jedním z klíčových aktérů filmu je 
režisérův kamarád, bývalý novinář, 
ekolog a agent Jaroslav Kolář, který 
poprvé veřejně přiznává svou dlou-
holetou spolupráci, kdy donášel na 
své blízké. Své role „hrají“ ve filmu 
také bývalí příslušníci StB. 
Řadu témat jsme se studenty v ho-
dinách dějepisu už probírali (poli-
tické procesy 50. let, kolektivizaci 
a likvidaci soukromých rolníků, 
skautingu, církve apod.), ale téma 
státní bezpečnosti bylo pro ně 

nové. Stejně nové pro ně bylo téma 
pomocných technických praporů, 
do kterých byli zařazeni v rámci 
tehdejší branné povinnosti muži, 
kteří byli politicky nespolehliví. Jak 
se mohl člověk v takovém pracov-
ním praporu ocitnout, kde se pra-
covalo, jak taková práce vypada-
la, zda fungování PTP mělo oporu 
v československých zákonech 
a mezinárodním právu, jak byly 
prapory označeny a mnoho další-

děkuji vám, přátelé…

Marguerite Tonguino, která byla 
Gymnáziem Kojetín adoptovaná 
v roce 2004, dokončila studium na 
vysoké škole v Conakry (hl. měs-
to Guineje). Stala se z ní dospělá 
slečna a adopce dívky tak skončila 
(stále ještě přispíváme na adopci 

ho jsme probrali s naším hostem 
- Milanem Stavem. Byl to právě on, 
který se kdysi ocitl u „černých ba-
ronů“ a jehož útvar nesl politickou 
klasifikaci „E“. Jsme si vědomi toho, 
jaké velké štěstí máme, když právě 
v Kojetíně žije pamětník těchto udá-
lostí a navíc je ochoten k nám do 
školy přijít a se studenty si povídat. 
Děkujeme a těšíme se příští rok na 
shledání u dalšího ročníku Příběhů 
bezpráví.                                  M.D.

Ousamana Camary). Na rozlouče-
nou nám poslala dopis, který byl 
studenty přeložen z původní fran-
couzské verze do češtiny:  
Zdravím vás přátelé!
Jsem opravdu ráda, že vám mohu 
napsat tento dopis. Moje rodina 
a já spolu vycházíme velmi dobře 
a doufám, že je to tak i u vás. Bě-
hem bakalářského studia jsem se 

zaměřila na studium turistiky a ho-
telových služeb. Systém tohoto za-
měření vyžaduje 3 roky postgradu-
álního studia, po kterých je studen-
tovi udělen diplom. Pokud si však 
student přeje vyšší vzdělání, může 
si také udělat magisterský titul nebo 
doktorát. Jsem vám moc vděčná za 
to, že jsem tento rok mohla dokon-
čit studium a že já jsem svůj diplom 
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Galerie absolventů 
Gymnázia Kojetín
I v prosincovém čísle KZ pokraču-
jeme v uveřejňování vzpomínek na 
školu a školní léta některých našich 
bývalých studentů při příležitosti 
loňského 20. výročí založení gym-
názia. 

Mgr. jiří Gračka
tiskový mluvčí 
a rc ib iskup -
ství olomouc-
kého, redaktor 
Kato l ického 
týdeníku, pře-
kladatel (Kar-
melitánské na-
kladatelství, 
Česká biskup-

ská konference)

Vzpomínám jedině v dobrém na 
všechny učitele, kteří dokázali mno-
ho předat a kterým za tolik vděčím, 
na spolužáky a spolužačky - dávné 
kamarády a lásky i přátele, kteří zů-
stali dodnes, na spoustu událostí, 
které tehdy zdánlivě nestály za po-
zornost, ale po letech se ukazuje, jak 
důležité to pro mě byly okamžiky.
To nepříjemné, všechny ty čtyřky 
a pětky z matematiky, chemie nebo 
biologie, dávno odvál čas a zůstá-
vá to, k čemu byly na gymnáziu 
položeny hluboké a pevné základy 
- mateřština a cizí jazyky, literatura 
a společenské vědy, dějepis a ze-
měpis. V mnoha směrech z toho 

obdržela. 
Studování bylo docela náročné, 
ale dnes se konečně můžu rado-
vat z toho, že to mám za sebou 
a že můžu pokračovat dál - např. 
v hledání dobré práce. Mým snem 
je pracovat v cestovní agentuře 
a navštěvovat hodně zemí. V naší 
zemi ani v Conakry není obor turis-
mu moc rozvinutý, protože se zde 
hotely teprve staví. Až se ale do-
staví, budou sem jezdit cizinci a my 
je budeme moci ubytovat v nově 
postavených hotelech. A proto zde 
oblíbenost turistiky určitě vzroste.
V naší zemi najdete například hory 
Nimba, které obývá mnoho dru-
hů zvířat - ropuchy (jsou 9 měsí-

ců gravidní jako ženy), šimpanzi, 
sloni, hadi a další. Kolem pobřeží 
se nacházejí krásné rozlehlé plá-
že. Jednou ze zajímavostí je hora 
Le chien qui fume, což v překladu 
znamená „Pes, který kouří“ - má 
podobu psa, jenž leží na zemi s ci-
garetou v tlamě. Další zajímavostí 
je hora La dame du Mali, která má 
podobu mladé ženy. Vypráví se, že 
tuto podobu má podle ženy, jež zra-
dila svého manžela a na tuto horu 
uprchla. Dále se zde nacházejí vo-
dopády Soumba, mešita Naturelle 
(není postavená lidmi) atd. V Gui-
nei je hodně turisticky atraktivních 
míst, takže by nebylo špatné sem 
zavítat.

Jsem opravdu poctěna vaší pod-
porou v mých studiích. Patří vám 
velký dík, který vám Pán nastokrát 
oplatí. Vždy zůstanete v mém srdci 
a budu se modlit za to, aby se usku-
tečnil sen každého z vás a abyste 
byli podporováni ve vašich aktivi-
tách a zálibách. Hodně štěstí vám 
všem a zejména ženám, jimž přeji, 
aby si našly dobrého muže, se kte-
rým by mohly vytvořit dobrý domov. 
Počítám s tím, že se jednou potká-
me - zvláště, když budete objevovat 
mou zemi.
Líbám vás a velké díky každému 
z vás. 

Mějte se hezky mí kamarádi,
Marguerite

čerpám dodnes a můžu směle říct: 
také díky kojetínskému gymnáziu 
jsem tím, čím jsem.
Konkrétních příhod je i po třinácti 
letech spousta, často se ale jedná 
právě o ty, které získaly hlubší vý-
znam až po čase a mnohdy jen pro 
mě samotného. Najdou se ovšem 
i ty obyčejnější, třeba situace, když 
do Kojetína zavítal tehdejší komisař 
pro rozšíření EU. Studenti gymnázia 
měli dělat stafáž v první řadě, oble-
čení do jednotných triček s jakým-
si logem. Pro vybrané tehdy čest 
a velký zážitek - ale jen do chvíle, 
než setkání skončilo a organizátoři 
chtěli trička zpět, aniž by je zajíma-
lo, v čem půjdou ti méně prozíraví 
a na podobný vývoj situace nepři-
pravení chudáci domů…
Žákům a studentům přeji, aby jim 
škola dala to nejdůležitější: ukáza-
la jim, kde jsou jejich silné stránky, 
jakou životní cestu zvolit a co jim 
na ní pomůže. A škole, aby měla 
co nejvíc studentů, kteří o něco ta-
kového budou upřímně stát a sami 
k tomu přispějí zájmem a pílí.

bca. Věra Kopřivová
p r o j e k t o v á 
managerka
a terapeutka

V z p o m í n á m 
velmi dob-
ře. Nejsilnější 
vzpomínkou je 
můj přechod 
v půli třetího 

ročníku z kroměřížského gymnázia 

k vám do Kojetína. Rodinná atmo-
sféra a individuální partnerštější pří-
stup pedagogů byl pro rozvoj mojí 
osobnosti v té době zcela jistě pro-
spěšnější. Dodnes jsem vám za to 
hozené lano vděčná. Na vysněnou 
režii a dramaturgii na DAMU jsem 
se nakonec dostala, po třech a půl 
letech jsem ale zjistila, že divadlo 
v životě dělat nechci. V současnosti 
pracuju jako projektantka a projek-
tová managerka v německé firmě, 
která staví větrné elektrárny (dál-
kově studuju krajinné inženýrství) 
a pomalu se přeorientovávám do 
branže osobního rozvoje, kde jsem 
se certifikovala jako terapeutka me-
tody RUŠ. Jak vidno, vyhraněná 
stále nejsem, ale už to beru spíše 
jako svoji devízu. 
Nejen studentům, ale i učitelům 
přeju srdečně - aby byli sami se-
bou. Aby se nedali zmást okolím co 
do životních hodnot. Aby byli spo-
kojení s tím, jací jsou. Aby se spo-
lehli na svůj vnitřní kompas. Držím 
vám palce, ať je vám ve vaší škole 
dobře, učitelům, studentům i všem 
dohromady. Ať s nově příchozími 
vstupuje nová inspirace.

tomáš Zgoda
student VŠ
Na školu vzpomínám často a vět-
šinou jen v dobrém. Čtyři skvělé 
roky na gymnáziu zatím považuji 
za nejlepší roky svého studijního 
života. Vybrat jednu konkrétní pří-
hodu nemůžu. Místo toho bych ra-
ději začal vyjmenovávat úsměvné 
zážitky z hodin a všechny společné 
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akce od úvodního „seznamováku“ 
až po závěrečné oslavy maturit. 
Vzpomínek je tedy víc než dost  
a stěží se dá vybrat nějaká, která by 
přebila všechny ostatní.
Gymnáziu přeji stálý přísun nových 
nadaných žáků a také aby se mu 
nadále dařilo dělat si dobré jméno. 
A samotným žákům to, aby si času 
na gymnáziu vážili, dokud to jde. 
Škola by si měla nadále zachovat 
svou tvář menšího gymnázia s ko-
morní a přátelskou, místy až rodin-
nou atmosférou. Žáci se s učiteli 
dobře znají, a pokud funguje vzá-
jemný respekt a spolupráce, má 
díky tomu škola něco specifického, 
co minimálně u mě rozhodně při-
spělo k její atraktivitě.

Mgr. tereza Mašková
advokátní 
koncipientka

Nastupova la 
jsem do primy 
na gymnázium 
v roce 1999, 
v době, kdy se 
ještě nacházelo 
v prostorách Zá-

kladní školy Svatopluka Čecha, kam 
jsem do té doby chodila. Za osm let 
mám celou řadu vzpomínek a těžko 
se mi vybírá jen jedna. Asi nejkrás-
nější vzpomínky jsou z hodin němči-
ny s paní učitelkou Monikou Řezníč-
kovou (dnes Štefkovou). Jelikož nás 
tehdy do primy nastoupilo pouze asi 
šest němčinářů (jednalo se o první 
cizí jazyk, druhý cizí jazyk se tehdy 
vyučoval až od kvinty), její výuka byla 
velmi intenzivní a dostalo se nám 
takřka individuálního přístupu srov-
natelného s výukou v soukromých 
jazykových školách. Během studia 
na gymnáziu jsem absolvovala ně-
kolik olympiád v německém jazyce. 
I přesto, že jsem nakonec nevystu-
dovala germanistiku a rozhodla se 
pro zcela jiný obor, ve svém sou-
časném profesním životě používám 
němčinu každý den, i když většinou 
pouze v písemné formě.
Gymnázium mi poskytlo všeobecný 
přehled v rozličných oborech a bylo 
velmi dobrou průpravou do dalšího 
života. Je třeba vždy pamatovat na 
to, že každá znalost se může v živo-
tě jednou hodit.
Ráda bych popřála našemu gymná-
ziu do dalších let co nejvíce motivo-

vaných žáků, se kterými je radost 
pracovat, a mnoho zapálených pe-
dagogů.

Mgr. jitka svozílková
muzejní peda-
gog Muzea
a galerie
v prostějově

Jako první si 
vzpomenu na 
svoje slova po 
maturitě: „Něm-
činu už nechci 

nikdy ani vidět“. To by asi neby-
lo nic zvláštního, ale do loňského 
června jsem pracovala jako učitelka 
německého jazyka, dějepisu a spo-
lečenského základu. Vystudovaný 
mám právě německý jazyk s dějepi-
sem a nedám na něj dopustit. Gym-
náziu, potažmo pedagogům, přeji 
pevné nervy (vím, o čem mluvím), 
no a žákům, aby se jim povedlo to, 
co chtějí.

V podobném duchu jako zde jsou 
názory bývalých žáků školy uveřej-
ňovány i na internetových stránkách 
Gymnázia Kojetín: www.gkj.cz 

ddM Kojetín - z akcí, které se konaly

prázdninové 
tvořivé dopoledne

Ani o prázdninách děti nezahálely. 
Na „domečku „ se sešlo třináct párů 
tvořivých rukou. Nejprve jsme za 

pomoci FIMO hmoty zdobili čajo-
vé lžičky a potom jsme si společně 
upekli výborné koláče.             -mb- 

Výlet 
do ZOO Lešná
Jako každým rokem, tak i na le-
tošní podzimní prázdniny připravil 
DDM Kojetín velmi atraktivní a za-
jímavý program pro děti. Vzhledem 
k tomu, že Kaštánek je ZÚ, jehož 
hlavní náplní jsou přírodovědní ak-
tivity, bylo rozhodnuto téměř oka-
mžitě, že se celý kroužek do nabí-
zeného programu zapojí.
Umístění jednotlivých výběhů zví-
řat v ZOO je rozděleno podle svě-
tadílů, které jsou jejich původní do-
movinou. A tak přes mírně mrazivé 
ráno jsme se hned ocitli u žiraf, 
zeber, slonů a antilop v „teplé“ Afri-
ce, putovali dále přes Asii, kde děti 
zaujaly krásně upravené japonské 
zahrady s řadou exotického ptac-
tva. Pomalu jsme přecházeli do 
Austrálie, kde jsme se ve volném 
výběhu potkávali s odpočívajícími 
klokany na sluníčku a velice milé 
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Výsledková listina:

ddM Kojetín - z akcí, které se konaly

super dopoledne 
s feedrem na rybách
Na pravidelné schůzce našeho ry-
bářského kroužku Cyprinus carpio 
Kojetín - v pátek 24. října 2014, 
jsme se s dětmi domluvili, že si pů-
jdeme v sobotu zachytat na naši 
řeku. Ráno přišli pouze tři skalní 
členové  kroužku. Rybám se do bra-
ní moc nechtělo. Za dvě a půl hodi-
ny lovu jsme měli ve čtyřech lidech 
jen asi devět záběrů, ale výsledek 
předčil očekávání. Postupně se na 
břeh podívaly tři parmy a jeden je-

bylo blízké setkání s emu a kasu-
árem.
Pomalu jsme se přesouvali do Již-
ní Ameriky, ale neustálé dotazy 
dětí: „ Kdy už budou ti rejnoci“, nás 
popoháněly k nově otevřené ex-
pozici přítulných rejnoků, které si 
děti mohly samy dokonce i nakrmit 
a pohladit. Byl to snad největší zá-
žitek, a to nejen pro děti, ale i pro 
nás, dospěláky, kdy ve slané moř-

ské modě jsme si mohli sáhnout na 
jindy plaché rejnoky a dokonce je 
nakrmit mořskými červy.
Děti po celo dobu procházky byly 
seznamovány se zajímavostmi 
ze světa chovaných zvířat a urči-
tě získané vědomosti budou moci 
použít nejen ve škole, ale zárověň 
si posílí svoje stávající znalosti ze 
života zvířat.

Jarmila Coufalíková

naše ulice - naše volba

Výtvarná soutěž byla vyhlášena ve 
spolupráci s  Městem Kojetín, v rám-
ci Evropského týdne mobility. Do 
soutěže bylo přihlášeno 104 prací 
a zapojilo se 208 účastníků ze Zá-
kladní školy nám. Míru Kojetín, ZŠ 
Svatopluka Čecha Kojetín a Gymná-
zia Kojetín. Porota hodnotila dodržení 
tematu, nápaditost a originalitu pro-
vedení. Vyhodnocení obdrželi diplo-
my  a drobné věcné odměny. Blaho-
přejeme!                                    -mb-

I. kategorie - žáci 1. - 3. tříd
1. místo: Denisa Vrbová 
2. místo: Jana Dostálíková
2. místo: Martin Chvátal
3. místo: Marek Zdráhal

II. kategorie - žáci 4. - 5. tříd 
1. místo: David Duchoň
2. místo: Vanesa L.Fedáková
3. místo: Pavel Čureja

III. kategorie - žáci 6. - 9. tříd 
a souběžné ročníky gymnázia
1. místo: Natálie Junaštíková
2. místo: Aneta Kyselá
3. místo: Eva Musilová
3. místo: Thanh Simona Dao Phuong

IV. kategorie - skupinové práce
1. místo: 6.B třída ZŚ náměstí Míru 
1. místo: T. Vašicová a M. Zaoralová
2. místo: ZŠ Svatopluka Čecha
2. místo: ZŠ Svatopluka Čecha

lec. Pro úplnost uvádím jména loví-
cích. Lukáš Opelík (parma 65 cm), 
Martin Nosek (parma 64 cm), Adam 
Šoustek (parma 62 cm). U Martina 
a Adama to byly první ulovené par-

Větrníkový den

Dne 21. listopadu si celá Evropa 
připomíná cystickou fibrózu.
Naše organizace se zapojila do 
této celorepublikové akce, která je 
zaměřena na podporu dětí nemoc-
ných cystickou fibrózou.
Během celého týdne jsme v růz-
ných zájmových útvarech vyráběli 
s dětmi větrníky z papíru, které byly 
vystaveny 21. listopadu 2014 v pro-
storách DDM. Při výrobě byla dětem 
pouštěna prezentace s výkladem, 
aby se i ony dozvěděly, jaký je život 

my.  Na mě čekal jelec s rovnými 
padesáti centimetry. Ke cti mladých 
rybářů slouží to, že všechny ryby 
byly vráceny vodě.

-RUSL-

stejně starých dětí s touto nemocí.
A na otázku proč právě větrník?
Protože roztočit foukáním větrník je 
pro většinu lidí hračka, pro nemoc-
né cystickou fibrózou, ale mnohdy 

nepřekonatelná překážka.

Fotodokumentace ke všem ak-
cím je k dispozici na

http://ddm-kojetin.rajce.idnes.cz/
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Městská knihovna MěKs Kojetín informuje...
Listopad v knihovně:

ddM Kojetín informuje

 Naši milí přátelé a kamarádi,
přejeme vám klidný čas adventní plný krásných okamžiků.

Čas vánoční prožijte v pohodové atmosféře se svými nejbližšími.
Děkujeme Vám za spolupráci a do nového roku přejeme hodně zdraví, 

štěstí, lásky a mnoho krásných zážitků a naším DDM.
DDM Kojetín

dárek 
pod stromeček

Dejte dětem pod stromeček
ZÁŽITEK. 

Na DDM Kojetín je možné 
zakoupit poukazy

na všechny naše aktivity.

Zájmové kroužky ukončí svou činnost v roce 2014
v pátek 12. prosince 2014, zahájení činnosti 5. ledna 2015.

PřiPRavUjeme:

1. 12. 2014
vyStoUPení zÁjmových 

kRoUŽkŮ
 - CSS Kojetín 

2. 12. 2014 - 17 hodin
jeŽíškova Dílna i.

 DDM Kojetín

4. 12. 2014 - 17 hodin
ČeRtoviny

- nádvoří VIC Kojetín 

9. 12. 2014 - 17 hodin
jeŽíškova Dílna ii 

 DDM Kojetín

13. 12. 2014
PatchwoRk 

- vÁnoČní ozDoby

zima na hoRÁch S DDm kojetín
jeDnoDenní výlety 

na hoRy 
s výukou lyžování 
a snowboardingu 

- Kouty nad Desnou
(kapacita min. 34, max. 40 účastníků)

Termíny: 
3. 1. 2015, 10. 1. 2015, 18. 1. 2015, 

24. 1. 2015 a 7. 2. 2015
Cena  zájezdu: 330 Kč 

(bez permanentky - zvýhodněná 
cena 150 Kč/den)

Pololetky na hoRÁch
- Kouty nad Desnou
30. 1. - 1. 2. 2015 

(kapacita min. 12,  max. 14 účastníků) 
Cena: 1.450 Kč 

(bez permanentky - zvýhodněná 
cena 150 Kč/den, plná penze)

týDenní lyŽovaČka
- Kouty nad Desnou
21. 2. - 27. 2. 2015 

Cena: 3 650 Kč 
(bez permanentky 

- zvýhodněná cena 150 Kč /den, 
plná penze)

ČtyřDenní lyŽovÁní 
ve SkiReÁlU koUty 

(jarní prázdniny Přerov) 
4. 3. – 7. 3. 2015 

(kapacita min. 25, max. 40 účastníků)
Cena: 2 250 Kč 

(bez permanentky 
- zvýhodněná cena, polopenze)

přihlášky na zimní aktivity 
se přijímají na ddM Kojetín 

od měsíce listopadu

Lekce 
informační výchovy

V měwsíci listopadu proběhly lekce 
informační výchovy pro žáky 7. tříd 
základních škol a souběžných tříd 
gymnázia a tématem bylo MDT (tří-
dění naučné literatury). Co je MDT? 
MDT je zkratka, která znamená „Me-
zinárodní desetinné třídění“. Nauč-
ná literatura je uspořádána podle 
jednotlivých oborů lidské činnosti 
a každý obor má své specifické čí-
selné označení (neboli třídník).
Pro žáky 8. tříd základních škol 
a souběžných tříd gymnázia bylo 
ale téma odlišné a znělo: vyhledá-
vání naučné literatury (dle MDT) 
v on-line katalogu  spolu s praktic-
kými cvičeními.

-jl-

srí Lanka
Cestopisná přenáška Zlatuše Knol-
lové se uskutečnila 5. listopadu 
2014 v sále VIC. 
Vydali jsme se na cesty s Zlatu-
ší Knollovou po ostrově Srí Lanka 
v cestopisné show, která vznikla 
z osobních zážitků a postřehů. Ost-
rov paní Knollová navštívila na jaře 
2013. Něco málo o Srí Lance...

„Srí Lanka je malebný ostrov poblíž 
jihovýchodní Indie, často nazýván 
také jako „Perla Indického oce-
ánu“. Tvarem připomíná padající 
slzu, v překladu však název zna-
mená „šťastný“ nebo také „zářivý 
ostrov“. Mnozí si tuto zemi pamatují 
jako Cejlon (toto pojmenování do-
stala od evropských kolonizátorů).“ 
(citováno z webových stránek Zla-
tuše Knollové).                            
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PřiPRavUjeme na PRoSinec:

Městská knihovna MěKs Kojetín informuje...

aDventní laDění 
- předvánoční literární

 beseda proložená
 hudebním vystoupením dětí 

26. 11. 2014 ve 14 hodin 
- Centrum sociálních služeb Kojetín

 

3. 12.  2014 v 10 hodin 
- Centrum pro seniory Kojetín,
 uživatelé Domu svatého Josefa

výStavka novoRoČenek 
- dospělé oddělení

Součástí přednášky byla ochutnáv-
ka výborného pravého cejlonské-
ho čaje. Na výběr měli účastníci 
černý a zelený čaj nevšední chutě 
a vůně. A pokud někdo zatoužil uva-
řit si tento lahodný nápoj doma, měl 
možnost si vybrat z nepřeberného 
množství při závěrečném prodeji na 
konci přednášky. A že bylo z čeho 
vybírat!

halloween v knihovně

Akce s podtitulem Halloween  
v knihovně byla uspořádána pro 
školní družiny.
 Děti si vyzdobily knihovnu obrázky 
s hallowenskými náměty, dále pro-
bíhalo čarodějné luštění a malová-
ní.

mikUlÁš, jeŽíšek, 
Pan vRÁna a my 

- povídání 
- literární beseda 

s adventní tématikou,
která zpříjemní dětem 

čekání na vytoužené Vánoce
- pro I. stupeň základních škol

RUkoDělnÁ DílniČka
- výroba adventních 
přáníček a záložek 
- dětské oddělení

Už opět pomalu přicházejí ty voňavé, kouzelné, zářící,
teskné i radostné, nejkrásnější svátky v roce - Vánoce.

Jen vítejte a buďte pochváleny, vy svátky pokoje, líbezných koled,
starých obyčejů a bájí.

Krásné Vánoce, plné pohody a porozumění, harmonie, 
klidu a lásky přeje Městská knihovna MěKS Kojetín.

upozornění
Upozorňujeme naše čtenáře

a uživatele na uzavření knihovny  
ve dnech 22. -  31. prosince 2014!

Těšíme se na vás opět  
2. ledna 2015!

mikUlÁšSké Čtení 
- dětské oddělení

vÁnoČní SoUtěŽe 
a RébUSy 

- dětské oddělení

Chceš se zúčastnit 2. kojetínské 
noci s andersenem?

(pátek 27. 3. 2015)
Přijď do knihovny a utkej se svými 

vrstevníky v soutěži 
„dobytí pevnosti Fabularum“

Z kulturních akcí
s písničkou se
v Kojetíně opět mládlo

Pěvecký soubor Cantas Kojetín 
se opět po roce zhostil pořadatele 
a zároveň účastníka setkání pě-
veckých souborů a sborů, jež 
nazval „S písničkou se mládne“. Le-
tošní jubilejní pátý ročník, který pro-
běhl v sobotu 8. listopadu 2014, pro-
běhl za účasti osmi pěveckých sborů 
z moravských měst a obcí.
Každý soubor, který uvedl mode-
rátor Čestmír Novotný, se po svém 
představil ve vlastním třicetiminuto-
vém bloku.
V Kojetíně se v sobotu představil 
Smíšený pěvecký sbor při klubu 
seniorů Rosénka Rožnov pod Rad-
hoštěm, Smíšený soubor Add Go-
spel Přerov, Ženský pěvecký sbor 
Otrokovice, Smíšený pěvecký sbor 
Radost Zlín, Národopisný soubor 

Týnečáci Velký Týnec, Smíšený 
pěvecký sbor Bruntál, Smíšený pě-
vecký soubor ZeSrandy Kroměříž, 
a Ženský pěvecký soubor Cantas 
Samotný závěr pěveckého setkání 
vyplnily dvě společné písně „Let it 
Be“ a „Až se můj čas ponachýlí“, 
kterou si premiérově, bez nácviku 
a společně zazpívaly všechny zú-
častněné soubory.
Po oficiální části následovalo po-

sezení a volná zábava. Městské 
kulturní středisko Kojetín a pěvecký 
soubor Cantas děkují všem zúčast-
něným souborům a sborum i všem 
zainteresovaným za nádherně pro-
žité zpěvankové odpoledne i pod-
večer, pátého pěveckého setkání. 
Opět jsme v Kojetíně dokázali, že 
se s písničkou stále mládne!

svah
Foto: Jana Večeřová
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jízdní řád - vlaky
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jízdní řád - autobusy

platí od 14. 12. 2014 do 12. 12. 2015
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Kam za kulturou
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Kam za kulturou
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Z kulturních akcí
Zmrazovač Kočovného 
divadla ad hoc
zcela rozmrazil diváky
Ve středu 19. listopadu 2014 se 
Sokolovna rozezněla svéráznými  
světovými áriemi v podání Kočov-
ného divadla Ad Hoc, které se nám 
představilo s mafiánskou operou 
Il Congelatore - Zmrazovač. Kočov-
né divadlo Ad Hoc vzniklo přibližně 
v roce 2010 za účelem předvedení 
jediné hry s názvem Děti z Buller-
bynu. Členové souboru se skládají 
z osobností různých profesí, patří 
mezi ně pedagogové, právníci, gra-
fici, podnikatelé, architekti a jiní od-
borníci ve věkovém rozmezí od 23 
let do 34 let. S mafiánskou operou 
Il Congelatore se dostal soubor 
v letošním roce na divadelní pře-
hlídku Jiráskův Hronov, kde byla  
dokonce diváckým hitem.

Omezení provozní doby MěKs
v době vánočních svátků 
Městské kulturní středisko Kojetín upozorňuje na omezení provozní 
doby v době vánočních a novoročních svátků:
sokolovna Kojetín - otevřeno do pátku 19. prosince 2014, zavřeno od 
22. prosince 2014 do 4. ledna 2015. Provoz zahájí v pondělí 5. ledna 
2015.
VIC - Vzdělávací a informační centrum Kojetín (informace - galerie 
- muzeum) - otevřeno do neděle 21. prosince 2014, zavřeno od 22. pro-
since 2014 do 4. ledna 2015. Provoz zahájí v pondělí 5. ledna 2015.
Městská knihovna Kojetín - půjčuje do soboty 20. prosince 2014, za-
vřeno od 22. prosince 2014 do 1. ledna 2015. Provoz zahájí v pátek 
2. ledna 2015.                                       Děkujeme všem za pochopení!

adventní jarmark,
rozsvěcení vánočního 
stromu a výstava
betlémů
V pátek 28. listopadu 2014 si pro 
navození sváteční atmosféry při-
pravili pracovníci a příznivci Měst-
ského kulturního střediska Kojetín 
adventní jarmark a rozsvěcení vá-
nočního stromu. Od ranních hodin 
se rekonstruované náměstí měnilo 
před zraky návštěvníků ze stave-
niště na tržiště. I přes tento fakt se 
s více či méně tradičními produkty 
zúčastnily jarmarku skoro dvě de-
sítky prodejců. Příchozí zákazníci 
mohli ochutnat například tradiční  

punč nebo zabijačkové speciality 
z řeznictví na rohu Tyršovy ulice. 
V pozdních odpoledních hodinách 
byla zahájena výstava s názvem 
Betlémy na počest její zakladatelky 
Marie Kalovské z Kojetína. Betlé-
my patří neodmyslitelně k adventu 
a vánočnímu času, doufáme tedy, 
že tato expozice rozzářila oči nejen 
malým, ale i dospělým návštěvní-
kům. K dokreslení vánoční pohody 
zazpíval mezi jesličkami místní pě-
vecký soubor Cantas pod vedením 
Zuzany Zifčákové. Výstava Bet-
lémy bude otevřena včetně sobot 
i nedělí do 22. prosince 2014 
a určitě si ji nenechte ujít. Mezitím 
se na náměstí sešli žáci ze ZUŠ 
Kojetín a děti z DDM Kojetín, aby 

zpestřili celou akci svými vystoupe-
ními. Zvuk koled a taneční exhibice 
měly u publika nemalý ohlas. Zlatým 
hřebem celého programu byl koje-
tínský orloj -  děti s nadšením zamá-
valy na Ferdu mravence, Františka 
s Františkou, Jů a Hele, bílou paní, 
Jurije Gagarina a další pohád-
kové i nepohádkové postavičky, 
které se měnily v oknech měst-
ského úřadu. Završením celého 
večera bylo očekávané rozsví-
cení vánočního stromu, který se 
v Kojetíně rozsvěcuje proto, aby 
si Ježíšek s nadílkou našel cestu 
k nejmenším. Doufáme jen, že ho 
nevyplašil závěrečný pestrý ohňo-
stroj, jenž rozjasnil celé Masaryko-
vo náměstí.                           -miza-

Tato inscenace autora Jana 
Duchka zavedla diváky do 
Ameriky, konkrétně do New 
Yorku za časů prohibice, kdy 
byla tato destinace rájem ma-
fie a přistěhovalců. Namísto 
zakázaného alkoholu byla 
v této mafiánské opeře po-
užita jako alegorie zmrzlina, 
proto název Il Congelatore 
v překladu zmrazovač ne-
boli mrazák. Vedle vtipných 
a excelentně zahraných dra-
matických pasáží mohl divák ocenit 
i neméně výraznou hudební složku 
tohoto skvělého divadelního počinu. 
Vynikající pěvecké výkony by mohl 
aktérům závidět nejeden náš profe-
sionální zpěvák, nehledě na to, že 
celá hra byla doprovázena živou 
hudbou, produkovanou samotnými 
herci, kteří přebíhali bravurně mezi 
improvizovaným orchestřištěm 
a scénou. Diváci se zájmem poslou-

chali parodie na árie ze známých 
oper, jejichž nové přetextování 
u nich vyvolávalo salvy smíchu. 
Například píseň O sole mio byla 
volně přeložena jako Osolte mi to.  
Mezi jinými byly ve hře použity árie 
z oper Rigoleto, Don Giovanni, Kou-
zelná flétna či Lazebník Sevilský. 
O úspěchu u nejen kojetínského 
publika svědčil i závěrečný potlesk 
ve stoje.                                -miza-
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Centrum sociálních služeb informuje
Odborné vzdělávání 
zaměstnanců 
Css Kojetín, p. o.
Naše organizace poskytuje ambu-
lantní a terénní sociální službu se-
niorům, osobám s chronickým one-
mocněním a osobám s tělesným 
postižením. 
Ti, kdo měli možnost blíže nahléd-
nout do zákulisí naší práce a do 
náročnosti poskytování sociálních 
služeb ví, že tato práce je velmi 
náročná nejen po stránce fyzické, 
ale i po stránce psychické. Dlouho-
dobé působení této náročnosti na 
pracovníky organizace může vést 
k psychickým i fyzickým problé-
mům, k syndromu vyhoření. Lidé 
pracující v pomáhajících profesích 
jsou vystaveni mnoha tlakům, zá-

těžovým situacím a očekáváním. 
Vzdělávání pracovníků v sociál-
ních službách je upraveno přímo 
v § 116, zákona 108/2006 Sb. Zá-
kon o sociálních službách, který 
říká, že: „zaměstnavatel je povinen 
zabezpečit pracovníku v sociálních 
službách další vzdělávání v rozsa-
hu nejméně 24 hodin za kalendářní 
rok, kterým si obnovuje, upevňuje 
a doplňuje kvalifikaci.“
Pro udržení dobrého fyzického 
a duševního zdraví je vhodné znát 
odpovědi na základní otázky psy-
chohygieny. Proto jsme zvolili jako 
další z témat vzdělávání našich 
pracovnic školení s názvem „Psy-
chohygiena s uměním a pohybem.“ 
Vzdělávací kurz byl zaměřen na 
podporu oblastí nezbytných pro vy-
rovnaný život:
- na kognitivní kondice související 

s mentální aktivitou,
- na fyzické kondice související 
s pohybovými aktivitami,
- na duševní kondice - psychickou 
rovnováhu, zvládání stresu a de-
prese atd.
I když se školicí akce konala v so-
botu - tedy v den pracovního volna, 
užili jsme si tento den do poslední 
chvíle a mohli jsme odcházet s dob-
rým pocitem, že jsme opět učinili 
krůček k udržení dobrého fyzického 
a duševního zdraví a ke svému od-
bornému růstu. Díky kvalitě školite-
lů, kteří nás zasvětili např. do tajů 
tvorby mandaly či do možnosti vy-
užití hudby k dosažení duševní rov-
nováhy, můžeme opět zvýšit kvalitu 
poskytované péče našim klientům, 
předat získanou energii a nové po-
znatky aplikovat při sociální práci 
s klienty.                                  A. H.

Karel hašler 
- legendární pražský 
písničkář
Pěkné slunečné listopadové úterý 
s datem 11. listopadu 2014 přímo 
vybízelo k procházce, během které 
se mohli nejen naši klienti, ale i seni-
oři z celého Kojetína zastavit v naší 
Víceúčelové klubovně, kde byl pro 
ně připraven hodinový pořad o Kar-
lu Hašlerovi. Naše pozvání k bese-
dování s hudebním doprovodem 
přijal Milan Zahradník, velmi oblíbe-
ný to hudebník mezi našimi seniory 

(ale jistě nejen mezi nimi). On sám 
přišel s nabídkou, že by bylo hez-
ké zavzpomínat na známého čes-
kého písničkáře, herce, dramatika, 
spisovatele, textaře i režiséra. A to 
právě u příležitosti 135. výročí od 
jeho narození, které si každoročně 
připomínáme 31. října. 
Karel Hašler, jenž se narodil roku 
1879 ve Zlíchově, měl za manžel-
ku Zdenu Frimlovou, byl otcem tří 
synů. Kromě zpěvu byl znám také 
jako herec (hrál např. ve smíchov-
ském divadle Pavla Švandy, v diva-
dle v Táboře, v Národním divadle 
v Brně, v divadle v Lublani a také 

v Národním divadle v Praze). Bě-
hem 1. světové války jezdil na turné 
po českých zemích a vystupoval po 
Praze (často ve varieté na Vinohra-
dech). Měl též své vlastní hudební 
nakladatelství. Za druhé světové 
války i přes zákaz zpíval vlastenec-
ké a protiněmecké písně. Na za-
čátku roku 1941 byl poprvé zatčen 
gestapem, propuštěn, v září téhož 
roku opět zatčen, uvězněn na Pan-
kráci. Poté, co prošel mnoha vě-
zeňskými a vyšetřovacími útrapami 
dne 22. prosince 1941 ve svých 62 
letech zemřel v koncentračním tá-
boře Mauthausen.
Všichni z přítomných 27 seniorů si 
rádi zavzpomínali na tohoto písnič-
káře společně s harmonikou a Mi-
lanem Zahradníkem. Písničky jako 
Po starých zámeckých schodech, 
Pětatřicátníci a závěrečnou Ta naše 
písnička česká si všichni s chutí za-
zpívali. Děkujeme Milanovi za toto 
příjemné odpoledne a už nyní se 
těšíme na další setkání při harmo-
nice.                                        A. H.
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Centrum sociálních služeb Kojetín, 
příspěvková organizace

Vážení a milí čtenáři Kojetínského zpravodaje, 
chtěli bychom na tomto místě poděkovat vám všem, kteří jste nám 

v letošním roce 2014 projevovali svou přízeň, ať už svou účastí
 na našich volnočasových aktivitách, svými pochvalami, připomínkami, názory,

 či se jakýmkoliv jiným způsobem  podíleli na chodu, rozvoji a zlepšení 
naší organizace. Přejeme vám všem Vánoce prožité v klidu, v kruhu těch 

nejbližších a v novém roce 2015 se budeme těšit na setkávání s vámi a na nové zážitky, 
které nás jistě společně čekají.

Kolektiv pracovnic CSS Kojetín, p. o.

Centrum sociálních služeb informuje

Církev Československá husitská
náboženská obec CČsh Kojetín a tovačov 

24. 12. 2014 - Štědrý den (středa)
 půLnOČní bOhOsLužby V KOjetíně

od 22.00 hodin v Husově sboru

26. 12. 2014 (boží hod vánoční, sv. Štěpána)
sVÁteČní bOhOsLužby

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

26. 12. 2014 (boží hod vánoční, sv. Štěpána)
sVÁteČní bOhOsLužby V KOjetíjně

od 10.00 hodin v Husově sboru

28. 12. 2014 (neděle)
bOhOsLužby V KOjetíjně

od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

1. 1. 2015 (nový rok - tři králové))
sLaVnOstní bOhOsLužby

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

pROGRaM sVÁteČníCh setKÁní V pROsInCI 2014
v čase adventu a svátků vánočních

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

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

Anděl jim řekl: „Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově 
narodil Spasitel - váš Mesiáš a Pán. Lukáš 2,10-11

„Všem čtenářům, členům, 
příznivcům a sympatizantům 

srdečně přejeme příjemné
a požehnané vánoční svátky 

a šťastný nový rok L.P. 2015.“

V době konání obřadů a setkání jsou prostory Husova 
sboru (synagogy) plně otevřeny veřejnosti.  

Pokud máte zájem o prohlídku sboru s výkladem, 
kontaktujte předem farní úřad či VIC Kojetín.

Podrobnější informace a aktuální data setkání
i mnoho dalšího najdete

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

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

3. 12. 2014 (středa)
adVentní MOdLItby a ZpěVy Z taIZé

od 18.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

4. 12. 2014 (čtvrtek sv. Mikuláše)
adVentní bIbLICKÁ hOdIna

od 16.00 hodin na faře

7. 12. 2014 (neděle)
adVentní bOhOsLužby

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

14. 12. 2014 (neděle)
adVentní bOhOsLužby V pOLKOVICíCh

od 8.15 hodin (obřadní síň Obecního úřadu)

14. 12. a 21. 12. 2014 (neděle)
 adVentní bOhOsLužby V KOjetíně

od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
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            důM sVatéhO jOseFa - CentRuM denníCh sLužeb pRO senIORy

pROGRaM na MěsíC pROsIneC 2014 pRO VŠeChny senIORy KOjetína a OKOLí

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

Na všechny programy je možné po předběžné domluvě  zajistit dovoz charitním automobilem. 

Charita Kojetín

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

tříkRÁlovÁ SbíRka 2015
V Kojetíně a okolních obcích vyjdou tříkrálové skupinky do ulic 

a zazvoní u vašich dveří

v SobotU 10. leDna 2015
Otevřete prosím svá srdce a přispějte tak těm, 

kteří se bez vaší pomoci neobejdou
Každý vedoucí skupinky je vybaven průkazkou a zapečetěnou pokladničkou

Zpráva o využití 
peněz z tříkrálové 
sbírky 2014

Na počátku roku 2014 proběhl 
v celé České republice další ročník 
Tříkrálové sbírky. Tato sbírka má 
mnohaletou tradici a pevně stano-
vený klíč, podle kterého jsou vyko-
ledované peníze rozdělovány: 58 % 
z vybrané částky a výtěžek z DMS 
se vrátí zpět na projekty místních 
Charit, do nouzového fondu se od-
vádí 2 %, do krizového fondu 5 %, 
na projekty diecézního střediska 
putuje 15 %, projekty pomoci do za-
hraničí jsou dotovány 10 %, na pro-
jekty sekretariátu CHČR je určeno 
5 % a režie spojené s pořádáním 
sbírky činí 5 %.
V Kojetíně a okolních obcích se při 
Tříkrálové sbírce, která se uskuteč-
nila 11. ledna 2014, vybralo celkem 
98.490 Kč. Částku 57.124,20 Kč, 
která se Charitě Kojetín vrátila zpět 
a s níž jsme mohli disponovat, jsme 
rozdělili následujícím způsobem: 

- na vybudování kuchyňky v Kromě-
řížské ulici jsme potřebovali částku 
47.124,20 Kč,
- pro přímou pomoc potřebným, kte-
ří se na nás obracejí v nouzi, jsme 
použili částku 10.000  Kč. 
Touto cestou bych chtěla ještě jed-
nou poděkovat nejen jménem naší 
Charity, ale určitě především také 
jménem těch, kterým jsme těmito 
penězi pomohli, za to, že jste na 
naši výzvu uslyšeli, a přispěli tak na 
dobrou věc. 
Současně vás všechny prosím 
o pomoc při organizování sbírky 
roku 2015. Potěší nás, když budete 
mít chuť a čas strávit s námi sobot-

ní dopoledne dne 10. ledna 2015 
a vyrazit s našimi koledníky do ulic. 
Každá vaše pomoc je vítána, dob-
rých lidí není nikdy dost. 
Pokud byste vy nebo vaše děti chtě-
li na naši výzvu reagovat, ozvěte se 
nám nebo za námi rovnou přijďte, 
budete vítáni. 
Jménem Charity Kojetín a všech je-
jích zaměstnanců bych Vám chtěla 
popřát krásné a požehnané svátky 
vánoční prožité v kruhu svých nej-
bližších a úspěšný celý rok 2015. 
Kontakt: Charita Kojetín, Kroměříž-
ská 198, telefon 581 761 828

Helena Gračková
ředitelka Charity Kojetín

středa 3. 12. 2014 od 10 hodin
PoSezení S knihoU 
„aDventní laDění“

Zveme vás na posezení s pracov-
nicemi Městské knihovny Kojetín, 
které si pro nás tentokrát připravily 
čtení a povídání o adventu, tradi-

cích a vánočních svátcích.

středa 10. 12. 2014 od 10 hodin
pátek 12. 12. 2014 od 10 hodin
vÁnoČní PeČení aneb 
kDyŽ zavoní vanilka

Přijďte si s námi upéct Vánoční 
cukroví podle receptů našich 

babiček.
Dům sv. Josefa provoní vanilka, 

skořice a čokoláda. 
V případě zájmu si můžete 

část cukroví odkoupit. 
Zaplatíte pouze za použitý materiál 

+ 20 Kč za provozní výdaje.

čtvrtek 18. 12. 2014 od 9 hodin
mše SvatÁ 

za Charitu Kojetín, její pracovníky, 
uživatele i dobrodince. 

V případě zájmu, je možná 
doprava charitním automobilem.

čtvrtek 18. 12. 2014 od 10 hodin
vÁnoČní PoSezení

Zveme všechny naše uživatele
 i ostatní seniory z Kojetína 

a okolí na Vánoční posezení 
u stromečku v Domě sv. Josefa. 

Ochutnejte cukroví 
dle receptů nejen 
našich babiček.
Můžete se těšit 

i na vystoupení dětí z MŠ 
sv. Josefa, které nám přiblíží 

Vánoční atmosféru 
koledami a říkankami. 

Možná přijde i Ježíšek s nadílkou.

Zveme všechny na 
zDRavotní cviČení 

každé úterý a pátek 
od 9 do 10 hodin 

v tělocvičně v Domě sv. Josefa. 
Cena za jednu lekci je 20 Kč. 
Možnost i cvičení na rotopedu 
a masáži na masážním křesle. 

Ve dnech 
od 22. 12. 2014 do 4. 1. 2015 
bude zařízení uzavřeno! 

Děkujeme všem uživatelům, 
rodinným příslušníkům, 

návštěvníkům, sponzorům 
i dalším příznivcům 

Charity Kojetín 
a Domu sv. Josefa 

za celoroční podporu!
Budeme se na vás těšit 

od 5. 1. 2015!
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Charita Kojetín

jak jsme prožili rok 
2014 na domě 
sv. josefa?
Je dobrým zvykem se v závěru roku 
ohlédnout zpět a hodnotit: „Tak jaký 
byl ten letošní? 
Rok 2014 jsme zahájili celkem 
klidně. V zimních měsících jsme 
nejraději seděli za stoly a pletli ko-
šíky, ošatky, muchomůrky, kočárky, 
motýlky a další variace z papíro-
vého proutí. Kvalita se zvyšovala 
s každým novým výrobkem. Ti, co 
již nezvládali kvůli motorice nebo 
slabému zraku plést, mohli se těšit 
z příjemné atmosféry jako za dob 
našich prababiček, kdy se sedě-
lo, dralo peří a vykládalo. Mysleli 
jsme, že to bude aktivita pro zim-
ní obveselení, ale pletení se ujalo 
a přinášelo radost a uspokojení 
po celý rok. Snažili jsme se v naší 
„Dílně pro radost“ zkoušet i jiné čin-
nosti - šili jsme chňapky a polštářky 
s bylinkami, skládali dárkové tašky 
z nástěnných kalendářů, učili se 
techniku QUILLING. V podzim-
ním čase jsme vyráběli „stromeč-
ky štěstí“ z drátků a korálek, sušili 
jsme ovoce, léčivé byliny a květi-
ny, abychom mohli vytvářet různé 
podzimní dekorace, dušičkové vě-
nečky, symbolické adventní věnce 
nebo vánoční dekorace. 

život v domě 
sv. josefa

Dobrý den, milí čtenáři zpravodaje,  
dovolte nám, uživatelům, přiblížit ži-
vot v Domě sv. Josefa pod kostelem 
Nanebevzetí Panny Marie v Kojetí-
ně. Jedná se o zařízení Charity Ko-
jetín, které slouží jako centrum den-
ních služeb pro seniory a zdravotně 
postižené.
Jste společenští? Máte rádi ruční 
práce? Jezdíte rádi na výlety? Chce-
te si protáhnout tělo i mysl? Připadá-
te si osamělí, unavení a bez ener-
gie? Jste duchovně zaměřeni? Po-
třebujete poradit nebo pomoci s péčí 
o seniory? Tak prosím čtěte dál!
Budeme rádi, když si za námi přijde-
te nezávazně posedět, popovídat si 
u kávičky, předat nám své zkušenos-
ti nebo požádat o radu. Nejsou zde 

jen uživatelé, kteří vyžadují stálou 
osobní péči, ale také mladší senioři 
(důchodci kolem šedesáti let - „mla-
do-důchodci“).
Náš pobyt se nese v harmonické 
atmosféře. Je to zásluha našich 
mladých soc. pracovnic, které jsou 
vlídné, vstřícné, obětavé a vytváří 
nám přátelské a radostné prostředí. 
Setkávají se zde všechny generace. 
Nejmladší jsou děti z MŠ sv. Josefa, 
která se nachází v prvním poschodí. 
Dělají nám radost, když nám na Den 
matek nebo Vánoce přijdou zazpívat 
a zatančit. My jim zase poděkujeme 
nějakým námi vyrobeným dárkem.
Máme také „Dílnu pro radost“. Naše 
ruční práce jsou zaměřeny přede-
vším na pletení z papírového proutí, 
šití, háčkování, drátkování a korál-
kování. Naše výrobky slouží k pro-
deji na různých akcích a výtěžek 
z prodeje je určen na nákup materi-

álu a aktivizačních pomůcek do naší 
dílničky.
V tělocvičně se scházíme dvakrát 
týdně. Zdravotní cvičení vede zku-
šená cvičitelka paní Horňáková. 
Využíváme balony, gumy, flexibar, 
rotoped, masážní křeslo a další po-
můcky. Nejen tělo, ale také mozkové 
závity se musí protáhnout. Užijeme 
si hodně legrace při procvičování 
paměti, hraní pexesa a skládání hla-
volamů. Už to není, co za mlada, ale 
jde to!
Další aktivity, na které se těšíme, 
jsou výlety, přednášky, besedy 
a oslavy svátků a narozenin. Letos 
jsme naplánovali výlet na zámek 
v Chropyni, výstavu Kamélií v Květ-
né zahradě v Kroměříži, návštěvu 
Floria v Kroměříži a několik výletů na 
Hostýn. Všechny akce jsme usku-
tečnili autem Charity a moc jsme si 
to užili.            Světlana Němčáková

Z těchto aktivit vznikl celkem veliký 
kopec výrobků, které jsme vystavo-
vali v Městské knihovně, prodávali 
na několika jarmarcích i při rozsví-
cení vánočního stromu. Uspořádali 
jsme také výstavu výrobků plete-
ných z proutí i z papíru, na které 
měli možnost předvádět své výtvo-
ry i lidé z okolí. 
Během roku se opakovaně reali-
zovaly různé aktivity, které slouži-
ly k rozvoji a udržení schopností 
a dovedností. Pravidelně probíhalo 
např. zdravotní cvičení na balonech 
a s gumovými lany, výuka angličtiny, 
zdokonalování práce na PC, různé 
formy tréninku paměti, stolní hry, 
rébusy a hádanky, poslech hudby, 
sledování oblíbených filmů a další.
S uživateli se podařilo uskutečnit 
také spoustu dobrých jednorázo-
vých aktivit. Podnikli jsme několik 
výletů, z nichž asi nejvíce utkvěl 
v paměti výlet do nově opravené 
kroměřížské Květné zahrady na 
výstavu kamélií. V rámci vzděláva-
cích aktivit jsme uspořádali různé 
zdravotní, cestopisné, kosmetic-
ké aj. přednášky. S pracovnicemi 
Městské knihovny proběhla úsměv-
ná beseda z lékařského prostředí. 
S pracovnicí Městského úřadu se 
uživatelé - senioři zase mohli za-
mýšlet, co by bylo potřeba v Koje-
tíně změnit. 
I po stavební stránce se dařilo. Díky 

dotaci z Programu rozvoje venkova 
od Státního zemědělského inter-
venčního fondu, Výboru Dobré vůle 
Olgy Havlové a dalším sponzorům 
se podařilo proměnit interiér celého 
zařízení: vyměnili jsme dosluhující 
okna, zabudovali přepažovací stě-
nu a vytvořili tak vstupní zádveří. 
Zřídili jsme nové výdejní okno v ku-
chyni a opravili sociální zařízení pro 
uživatele a zázemí pro pracovníky. 
Uvědomujeme si, kolika lidem jsme 
pomohli, ale také kolik lidí pomohlo 
nám. Chtěli bychom proto poděko-
vat učitelům a dětem MŠ sv. Jo-
sefa v Kojetíně, kteří našim uživa-
telům přinášejí stálou radost, paní 
Horňákové - dlouholeté cvičitelce, 
paní Nikodýmové, která dochází 
a dobrovolně zdarma vypomáhá, 
kde je potřeba, panu faráři za pod-
poru, lékařům a zdravotnickým pra-
covníkům spolupracujícím při péči 
o naše uživatele i těm, kteří nám bez 
nároku na honorář předávali své 
odborné lékařské znalosti formou 
přednášek, rodině Medunových za 
spolupráci při zajišťování stravy pro 
naše uživatele i pracovníky, někte-
rým pracovnicím Městského úřadu 
Kojetín za jejich podporu při zřizo-
vání odlehčovacích služeb, učite-
lům a žákům ZUŠ za jejich velmi 
příjemné vystoupení, hudební sku-
pině DETO, pracovnicím Knihovny 
za perfektně připravenou besedu 
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Charita Kojetín
nad knihami a umožnění výstavy 
našich výrobků v jejich prostorách, 
všem řemeslníkům, kteří pomáhali 
proměňovat naše zařízení… V ne-
poslední řadě všem, kteří doma 
připravovali papírové ruličky na ple-
tení, všem, kteří nám darovali co-
koliv ze svých domácích přebytků, 

všem, kteří přinášeli vršky od PET 
lahví pro umožnění léčby zdravotně 
postiženým atd. atd. Zkrátka všem, 
kteří projevili svou dobrou vůli 
a udělali ten důležitý krok k tomu, 
aby mohl být tento svět krásnější. 
A to bychom chtěli na závěr přát 
nám všem: aby ten rok 2015 byl 

o pořádný kus krásnější díky po-
chopení, vstřícnosti, ochotě a lás-
ce, které si budeme vzájemně pře-
dávat.         

Hanka, Monika a Světlana 
Dům sv. Josefa 

- centrum denních služeb 
pro seniory při Charitě Kojetín

Ze sportu
Medaile 
z vody a bláta

R a k o u s k ý 
Ot tenshe -
im, ležící 
v těsné blíz-
kosti Lince 
byl ve dnech 
13. - 14. 
září 2014 
dějištěm ve-
teránských 
z á v o d ů 

v kanoistice.
Mistrovství světa na krátké tratě se 
uskutečnilo na slepém rameni Du-
naje. V krásném přírodním areálu 
vodních sportů však vládlo nepřízni-
vé počasí, které působilo problémy 
všem zúčastněným. Déšť, chladno 
a všude přítomné bláto, to byla ne-
žádoucí kulisa závodů.
SK Morava Kojetín vyslal do bojů 
o tituly světových šampionů Zdeň-
ka Ševčíka, který startoval celkem 
v čtyřech disciplinách na dvou tra-
tích.  
V nejtechničtější lodní kategorii, 
singlkánoi dokázal zvítězit na dvou 
rozdílných tratích. Sprint na 200 m 
je trať, na které sebemenší zaváhá-
ní znamená nenahraditelnou ztrátu. 
Stoprocentní koncentrace na start 
a maximální úsilí v průběhu závodu, 
znamenali pro Zdeňka Ševčíka prv-
ní místo mezi kanoisty nad šedesát 
let a první zlatou medaili vylovenou 
z vod Dunaje.
Dalším závodem byl start na debl-
kánoi. Pravidla mezinárodní kanois-
tické federace ICF umožňují i starty 
posádek složených ze závodníků 
různých zemí. Druhou polovinou 
posádky k Zdeňku Ševčíkovi byl 
kanaďan Bob Kay, s kterým dopád-
loval na druhém místě. Lepší umís-
tění by snad mohlo být v případě 

většího sjetí posádky. Bob Kay byl 
sice v Kojetíně, ale pouze na den 
a půl, takže místo pádlování se sta-
čil podívat na pamětihodnosti Koje-
tína a Kroměříže a na trénink již čas 
nevyšel.
Přesto výsledek je velmi povzbudi-
vý do dalších závodů.
Závod na 2000m již zahrnuje ma-
ximální úsilí při startu, vytrvalost 
v trati a taktické manévry v odezvě 
na stále se měnící poměry v závod-
ním poli, neboť v hromadném startu 
byli kanoisté tří věkových kategorií. 
Kojetínský kanoista se snažil držet 
se vnější strany závodního pole 
a tím mít „svoji vodu“. Tímto tak-
tickým manévrem se vyhnul tlače-
nicím a kolizím a do celé skupiny 
závodníků najel až na otáčce, která 
byla na kilometru a v klidu, v rozta-
ženém závodním poli si dopádloval 
pro druhou zlatou medaili.
Posledním závodem pro posádku 
deblkánoe Zdeněk Ševčík- Jiří Str-
nad (SK Žamberk) byla trať 2000 
m. Oba kanoisté jsou partnery řadu 
let a tak jsou schopni od startovní-
ho výstřelu plně soustředit všechny 
síly do záběru a intenzivně posou-
vat loď k cíli. Dokázali to ze všech 
účastníků závodu nejrychleji a tak 
po právu stáli na stupni nejvyš-
ším při předávání cen za kategorii 
C 2 masters.
Pro Zdeňka Ševčíka letošní rok 
znamenal účast na třech závodech. 
Ve všech dokázal stát na stupních 

vítězů.
* Mistrovství Evropy v maratonu:

1. místo C 1 na 15,6 km
1. místo C 2 na 15,6 km

* Mistrovství České republiky:
1. místo C 1 na 1 km

* Mistrovství světa veteránů:
1. místo C 1 na 200 m
1. místo C 1 na 2.000 m
1. místo C 2 na 2.000 m
2. místo C 2 na 200 m

Účast na závodech je pouhá kap-
ka v moři času stráveného na sou-
středěních a trenincích. Díky velmi 
příznivé zimě dokázal Zdeněk Še-
včík pravidelně trénovat na vodě 
přes celou zimu, pouze s krátkým 
čtrnáctidenním přerušením v únoru. 
Treninkové úsilí se pak přeměnilo 
v zisk cenných kovů a úspěšné 
reprezentaci SK Morava Kojetín, 
města Kojetín, Moravy a České re-
publiky.
Díky patří manželce, která již čtyři-
cet let podporuje a tvoří hlavní opo-
ru Zdeňku Ševčíkovi.
Díky patří i starostovi města Kojetín  
Jiřímu Šírkovi a Radě Města Koje-
tín za finanční podporu.
Plány na rok 2015.
Účast na:
- ME v maratonu - Slovinsko, Bo-

hinj 1. - 2. 7. 2015
- MS na krátké tratě- Itálie, Miláno 

29. 7. - 3. 8. 2015
- MS v maratonu- Maďarsko, Gyor 

10. - 11. 9. 2015 

Zdeněk Ševčík
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Ze sportu
sokolská zahrada 2014

Vážení členové oddílu, příznivci 
sportu a občané Kojetína a okolí,
dovolte, abych stručně vyhodnotil 
činnost oddílu Sokolská zahrada 
v roce 2014. Dříve než začnu, sdě-
lím Vám několik informací:
- Sokolská zahrada je od 1. listo-
padu 2014 pro veřejnost uzavře-
na. Otevření se plánuje na konec 
března 2015 (bude to záviset na 
počasí).
-  V posledním týdnu měsíce břez-
na je plánována členská schůze 
všech oddílu působících na sokol-
ské zahradě. Přesný datum, čas 
a místo bude sděleno s dostateč-
ným předstihem.
Jaká tedy byla letošní sezóna na 
sokolské zahradě?  Myslím si, že 
dobrá a rok 2014 se zapíše do his-
torie oddílu kladně. Výše uvedené 
tvrzení opírám o tato fakta:
1. Členská základna - již několik 
let se držíme na počtu kolem 100 
členů. Obměna členů bývá ročně 
kolem 15%. Rok 2014 byl charak-
terizován příchodem mnoha mla-
dých sportovkyň a sportovců do 
oddílu. Po dlouhých letech se ne-
zvedl průměrný věk členů oddílu, 
což je zcela jistě dobrá zpráva pro 
budoucnost. Věřím, že tento trend 
bude pokračovat.
2. správa sokolské zahrady - je-
den z našich cílů je udržovat spor-
toviště a zázemí na sokolské za-
hradě na maximální možné úrovni. 
V letošním roce se nám podařilo 
splnit tyto úkoly:
- ořezání stromů v okolí hřišť,
- vydláždění hlediště na kurtu č. 1,
- oprava oplocení,
- oprava dětského hřiště,
- vymalování šaten.
3. Výkonnostní sport - v našem 
oddíle jsou dvě skupiny výkonnost-
ních sportovců: 

a) Družstvo žáků volejbalu - toto 
družstvo absolvovalo druhou se-
zónu na sokolské zahradě. Pod 
vedením trenérů R. Ptáčka, R. Ku-
sáka a J. Krčmáře dosáhlo velmi 
dobrých výsledků. Co je největší 
úspěch? Členská základna žáků 
se rozrostla a v téhle chvíli má Ko-
jetín již dvě družstva žáků, což pro 
je dobrá zpráva splnění hlavního 
cíle, kterým je obnova tohoto spor-
tu v Kojetíně. Z výsledků uvádím:
V letošní sezóně 2014/2015 se 
zúčastníme třech soutěží mlad-
ších žáků a jedné soutěže starších 
žáků.  
V loňském roce 2013/2014 jsme 
se zúčastnili dvou volejbalových 
soutěží mladších žáků. 
- Krajská soutěž Zlínského kra-
je - ZLK-ZCIM: Zde startovalo pět 
družstev (VSK Staré Město, VSC 
Zlín, TJ Bojkovice, TJ Nivnice 
a TJ Sokol Kojetín). V této soutěži 
se naši chlapci umístili na čtvrtém 
místě. 
- Pohár sedmých tříd Jihomorav-
ského kraje - JM-P7T: V této sou-
těži bylo přihlášeno dvacet jedna 
družstev, z toho jedenáct družstev 
(chlapci + mix) a deset družstev 
(dívky). Jelikož se jedná o stej-
nou věkovou kategorii, mohou hrát 
společná utkání. I v tak velké kon-
kurenci si družstvo TJ Sokol Koje-
tín vybojovalo páté místo. 
- Mladší žáci:  Krajský přebor Olo-
mouckého kraje - OLK-ZCIM: Zde 
startují čtyři družstva. Po prvním 
kole naši hráči vybojovali za druž-
stvo Kojetín  A, B  první a druhé 
místo. Krajský přebor Morav-
skoslezského kraje - MS-ZCIM: 
Zde startuje dvacet dva družstev 
a z toho je v průběžném pořadí Ko-
jetín A na třetím místě a  Kojetín  B 
na druhém místě. Pohár sedmých 
tříd Jihomoravského kraje - JM-
P7T: V této soutěži je přihlášeno 
dvacet pět družstev. I v tak velké 
konkurenci chlapci prozatím zís-
kávají první místo a zůstávají jako 
vítězové v první skupině.    
- Starší žáci:  Krajský přebor Mo-
ravskoslezského kraje - MS-ZCI: 
Do této soutěže je přihlášeno pat-
náct družstev. Zde hrají už i naši 
nováčci.  A jelikož se družstvo Ko-
jetína nezúčastnilo kvalifikace,  byli  
jsme rovnou zařazeni do „poslední 

skupiny D“. Skupinu jsme vyhrá-
li ve druhém kole a postoupili do 
skupiny C.    
b) Družstvo tenistů dospělých 
hrálo soutěže neregistrovaných 
a oddílové turnaje. Veteráni svou 
soutěž vyhráli (viz KZ 11/2014), 
tým mužů v sestavě P. a D. For-
mánkovi, M. Pištělák, Z. Dravecký, 
A. Šírek, P. Daněk skončil v okres-
ní tenisové lize na 4. místě.

4.  Rekreační sport - Snaha do-
stat na sportoviště občany Koje-
tína a okolí je naší další prioritou. 
Sportovat mohou u nás všichni bez 
ohledu na výkonost a věk. V této 
oblasti jsme se věnovali těmto ak-
tivitám:
- Nohejbal muži,
- Tenis muži, ženy, mládež,
- Volejbal muži, ženy.
Informace pro případný vstup do 
oddílu najdete na: www.teniskoje-
tin.estranky.cz
5. společenský život - rekreační 
sport na rozdíl od sportu výkon-
nostního a vrcholového je záliba 
a někdy i práce na celý život. Ně-
kteří členové našeho oddílu chodí 
na sokolskou zahradu téměř čtyři-
cet let. (První dva kurty zde vznikly 
již v roce 1975). Z některých bý-
valých sportovců se stali trenéři, 
funkcionáři, sponzoři a významní 
občané našeho města. Možná se 
zeptáte, proč tyto řádky píši? Od-
pověď je prostá. Pro dobré fungo-
vání oddílu jsou důležité i dobré 
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Ze sportu
mezilidské vztahy v rámci oddílu, stejně tak jako dob-
ré vztahy oddílu s okolím. My se o dobré vztahy sna-
žíme pořádáním různých akcí nebo účastí na akcích 
pořádaných jinými tělovýchovnými jednotami. Jako 
příklad uvádím:
- pořádání volejbalových a tenisových turnajů pro do-
spělé, mládež i rekreační hráče,
- dlouholetou spolupráci s fotbalisty z Kovalovic,
- pravidelnou účast na festivalu dračích lodích,
- spolupráci s oddílem stolního tenisu,
- oslavenecké setkání pro naše současné i bývalé čle-
ny u příležitosti životních jubileí,
- spoluúčastí na kojetínských hodech,
- podporou akcí pořádaných DDM Kojetín.

6. Výhled do roku 2015 
Samozřejmě, že činnost oddílů neprovází jen pozitiva, 
ale i každodenní problémy. Vedení oddílu k nim bude 
muset přihlédnout při přípravě sezóny 2015. Příští se-
zónu ovlivní dvě zásadní věci:
a) Rozšíření mládežnické základny - což znamená ne-
jen radost z jejich výsledků, ale i starosti s jejich mate-
riálním, finančním i personálním zabezpečení. Myslím 

si, že jsou pěkné starosti a jeden z hlavních smyslů 
naší dobrovolné práce.
b) Sportovní hala - stavba pro náš oddíl bude přínosem. 
Umožní nejen našim členům, ale i všem sportovně za-
loženým občanům lepší podmínky pro celoroční spor-
tování. Tímto bych si dovolil poděkovat za oddíl všem, 
kteří tuto stavbu prosadili. Poznámka: Dovolil bych si 
využít článek pro zodpovězení dvou dotazů, které mi 
lidé kladou. Na základě informací z dodavatelské firmy 
vám můžu sdělit, že sportovní hala by měla být dokon-
čena v srpnu roku 2015 a bude ze 100% financována 
městem Kojetín.

Co říci na závěr?
Členům oddílu přeji, aby sezóna 2015 byla alespoň 
tak dobrá jak sezóna 2014.
Našim podporovatelům děkuji za podporu oddílu a vě-
řím, že nám zůstanete věrni i v roce následujícím.
Sportovním příznivcům co nejvíce radosti a spokoje-
nosti v příštím roce a to nejen na sportovním hřišti.
Všem odstáním veselé Vánoce a šťastný nový rok 
2015.        

Vladimír Berg, předseda oddílu

tj sokol Kojetín 
- oddíl volejbalu
Žáci TJ Sokol Kojetín - oddílu volejbalu rozehráli již své 
zimní soutěže hrané v halách. Mladší i starší žáci  hrají 
přebor Moravskoslezského kraje, kdy se hraje turna-
jově systémem na dva vítězné sety. Souběžně hrají 
žáci (dvě družstva - družstvo Kojetín „A“ a Kojetín „B“) 
také Přebor Olomouckého kraje, tady je hráno také 
turnajovým způsoběm na 3 vítězné sety. Další turnaje 

v soutěži Olomouckého kraje proběhnou 10. ledna 2015  
a 14. března 2015.
Pořadí v jednotlivých soutěžích je následující:

starší žáci  - přebor Moravskoslezkého kraje
p. družstvo sety míče body
1. ŠSK Beskydy A 10:5 324:251 29
2. VK Ostrava A 9:5 293:238 28
3. TJ Nový Jičín A 9:6 313:278 27
4. Happy Sport Opava 6:6 233:225 23
5. ŠSK Beskydy B 3:11 187:303 21
6. TJ Krnov 8:5 294:214 20
7. SK Přerov 12:2 312:255 18
8. VK Ostrava B 4:10 215:308 17
9. TJ Frenštát pod Radh. 3:10 206:294 13
10. ŠSK Ostrava 8:4 266:221 12
11. TJ Nový Jičín B 5:8 256:253 10
12. TJ Nový Jičín C 11:5 356:283 9
13. tj sokol Kojetín 12:7 400:365 5
14. SKV Havířov 2:13 257:349 5
15. VK Frýdlant nad Ostr. 7:12 348:423 3

Mladší žáci přebor Moravskoslezkého kraje
p. družstvo utkání body
1. TJ Nový Jičín A 2 30
2. tj sokol Kojetín "b" 2 29
3. tj sokol Kojetín "a" 2 28
4. ŠSK Beskydy A 2 24
5. ŠSK Ostrava A 2 24
6. TJ Odry 2 21
7. TJ Nový Jičín C 2 17
8. SK Přerov A 2 16
9. TJ Nový Jičín B 2 16
10. Volejbalový klub Ostrava 1 12
11. TJ Frenštát pod Radhoštěm 2 10
12. ŠSK Beskydy B 2 10
13. VK Frýdlant nad Ostravicí 1 9
14. Volejbalový klub Ostrava 1 6
15. Volejbalový klub Ostrava C 1 5
16. KV Tatra Kopřivnice B 1 4
17. SK Přerov B 1 3
18. KV Tatra Kopřivnice A 1 2
19. TJ Nový Jičín D 1 1
20. Volejbalový klub Ostrava D 1 1
21. SKV Havířov A 0 0
22. SKV Havířov B 0 0

Za oddíl volejbalu 
TJ Sokol Kojetín 

Zdeněk Novák

Mladší žáci  - přebor Olomouckého kraje
p. družstvo utkání V3 V2 P1 P0 sety míče body
1. tj sokol Kojetín b 3 3 0 0 0 6:0 152:74 9
2. tj sokol Kojetín a 3 2 0 0 1 4:2 144:104 6
3. SK Přerov A 3 1 0 0 2 2:4 99:136 3
4. SK Přerov B 3 0 0 0 3 0:6 69:150 0
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pozvánky na akce

CAFÉ VELŠSKÁ AMBASÁDA

Dale B. Williams 

zve 
na poslední koncertní vystoupení 

v letošním roce

v sobotu 6. prosince 2014
začátek v 19 hodin

V době otvíracích hodin kavárny 
je možno rezervovat místa.

Inzerce

sLeVa 10% na bRýLOVé ObRuby
při předložení této reklamy (slevy se nesčítají)
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OpRaVy a pROdej
šicích StRojŮ

VŠeCh dRuhů
MOŽNO I U VÁS DOMA

PetR DvořÁk
TELEFON: 603 213 856

Inzerce

Kalendář Mikrorefionu střední 
haná na rok 2015

v prodeji na informacích 
Vzdělávacího a infromačního centra

Masarykovo náměstí 8 Kojetín
za 30 Kč
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Vzpomínky

poděkování

Děkujem všem, kteří se přišli rozloučit s mým manželem 

panem Ing. josefem Zapletalem
Jana Zapletalová s rodinou

Dne 5. prosince 2014 vzpomínáme první výročí úmrtí

 pana aloise Vojáčka
Vzpomínají manželka, dcera a synové s rodinami

Dne 8. prosince 2014 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí 

pana Milana Kořénka
S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami

Dne 9. listopadu 2014 jsme si připomněli nedožitých 70 let,
kterých by se dožil 

pan julius Šmída
 Zároveň 28. prosince 2014 vzpomeneme jeho 8. výročí úmrtí

Stále vzpomíná sestra Marie s rodinou

 Dne 12. prosince 2014 si připomeneme 16. výročí, kdy nás navždy opustil

 pan František Šmída
Stále vzpomíná sestra Marie s rodinou

Dne 1. prosince 2014 by se dožila 76 let 

paní Marie Šmídová
 S láskou vzpomíná švagrová Marie Burešová s rodinou.

V prosinci 2014 si připomínáme 15 let od úmrtí maminky 

paní Marie Kraváčkové 

a 10 let od úmrtí tatínka 

pana Františka Kraváčka
 

S láskou vzpomínají synové František a Jindřich s rodinami



Blahopřejeme!

V sobotu 22. listopadu 2014 byly slavnostně přivítány 
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Kojetínský zpravodaj, měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku Města Kojetín, vychází v nákladu 750 výtisků.
Adresa vydavatele i redakce: Městské kulturní středisko Kojetín, příspěvková organizace, nám. Republiky 1033, PSČ 752 01. 
IČ: 00368903. Telefon: 581762046, 774001405, e-mail: zastupce@meks.kojetin.cz Odpovědný redaktor: Bc. Hana Svačinová. Redakč-
ní rada: Bc. Alena Židlíková, Mgr. Olga Odehnalová, PhDr. František  Řezáč, Ing. Jiří Šírek, Bc. Milan Zahradník. Vychází vždy 1. týden  
v měsíci. Cena: 10 Kč. Povoleno Ministerstvem kultury pod reg. č. E 12649/2000. Grafická úprava a sazba: MěKS Kojetín, tisk: Petr Brázda 
- vydavatelství Břeclav. Za podepsané články i zkratkou si zodpovídají autoři sami, uvedené názory nemusí být totožné s názory redakce. 

Vítání občánků

blahopřání
Foto: J. Večeřová

apolena polišenská

Dne 27. prosince 2014 oslaví životní jubileum, 75 let
naše milá maminka 

paní Věra adamíková z Křenovic
Do dalších let Ti přejeme jen to nejlepší, pevné zdraví, optimismu

a dál ať z Tebe sálá dobrá nálada a pohoda!
Děkujeme za všechno, co pro nás děláš

Tvoje děti s rodinami

Dne 9. listopadu 2014 oslavil své životní jubileum 70 let

pan jan Šmída
Vše nejlepší, hodně zdraví přeje sestra Marie s rodinou

Radim toráč Lukáš Wilt

Lukáš Raclavský tobias domanský anna Zahradníčková

david smolík Michal němeček tobias a nikolas janáčkovi


