
Slovo starosty města

Ročník XI Číslo 1 leden 2010 10,- Kč

KojetínsKý
ZPRAVODAJ

Vážení a milí spoluobčané,
vánoční a novoroční svátky prožíváme znovu každý rok. 
Poezie Vánoc nás ale osloví a překvapí vždy něčím no-
vým, krásným a vzácným. Záleží pak jen a jen na nás, jak 
intenzivně tyto svátky umíme prožít, zda si umíme vybrat 
opravdu to nejhezčí a nejvzácnější, co život nabízí a nao-
pak se dovedeme alespoň na pár dní oprostit od malicher-
ností a problémů, které každého z nás v životě provází. 
Na prahu roku 2010 vám všem proto z celého srdce přeji, 

aby to byl pro každého z vás rok dobrý a přívětivý. Přeji 
vám, abyste v jeho průběhu potkávali jen milé a usměvavé 
lidičky a abyste si uměli vybrat opravdu to nejhezčí a nej-
vzácnější, co příští dny přinesou.
Přeji vám všem hodně zdraví, protože je vzácné, hodně 
štěstí, protože je krásné, hodně lásky, protože je jí málo  
a všechno další, co by za to stálo.
Mějte se po celý letošní rok moc hezky.

Mojmír Haupt, starosta města

foto: M. Rádlová
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Z jednání Rady města Kojetín
Rada města Kojetín se na svém 66. zasedání konaném dne 25. listopadu 2009 

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- schválila uzavření smlouvy mezi 
Městem Kojetín a firmou Autotip 
Brno na nákup vozidla pro potřeby 
JSDH Kojetín,
- souhlasila s provedením změn 
a doplňků povodňového plánu ve 
smyslu ust § 78 zák.č.254/2001 
Sb., o vodách, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen zákona o 
vodách),
- odvolala npor. Mgr. Karla Petře-
ka z funkce člena povodňové ko-
mise RM Kojetín, 

- jmenovala npor. Ing. Martina Bo-
sáka - vedoucího obvodního od-
dělení Policie ČR, Kojetín členem 
povodňové komise RM Kojetín,
- schválila Centru sociálních slu-
žeb Kojetín, příspěvkové organiza-
ci, navýšení příspěvku na provoz 
na rok 2009 ve výši 50 tis. Kč,
- schválila uzavření smlouvy  
o výpůjčce mezi Městem Kojetínem  
a EKO-KOM, a. s., Praha, kdy 
předmětem smlouvy je výpůjčka 6 
ks odpadových nádob,

- souhlasila s přijetím daru - 2 ks 
Anglické gramatické hry a 5 knih 
Život pro planetu Zemi do vlastnic-
tví příspěvkových organizací - ZŠ 
Kojetín, Svatopluka Čecha 584, 
Kojetín a ZŠ nám. Míru 83, Koje-
tín,
- souhlasila s vyřazením majetku  
z účetní evidence majetku Města 
Kojetína: vybavení kabelové tele-
vize, pořizovací cena 100.581 Kč. 

Jiří Šírek

- vzala na vědomí předložený návrh 
rozpočtu Města Kojetín na rok 2010,
- uložila komisi pro přípravu rozpoč-
tu Města Kojetín na rok 2010 předlo-
žit v lednu 2010 radě města a finanč-
nímu výboru zastupitelstva města 
návrh vyrovnaného rozpočtu,
- souhlasila se zveřejněním záměru 
prodeje části pozemku p. č. 603/11 
ost. plocha, k. ú. Kojetín, za předpo-
kladu uzavření dohody o dořešení 
vlastnických vztahů parcely č. 211/8 
ost. plocha, k. ú. Kojetín, ve vlast-
nictví Úřadu pro zastupování státu  
ve věcech majetkových, 
- schválila smlouvu o zavedení  
a provádění systému řízení bez-
pečnosti dětského hřiště (o kontrole  
a údržbě stavu hřiště dle normy ČSN 
1176-7) mezi Městem Kojetín a To-
movy parky s. r. o.,
- schválila termínový a obsahový 
plán jednání Rady města Kojetín na 
rok 2010,
- vzala na vědomí výroční zprávy ZŠ 
náměstí Míru 83, ZŠ Kojetín Svat. 
Čecha 586, Mateřské školy Kojetín 
a Městského domu dětí a mláde-
že Kojetín za školní rok 2008/2009, 
- vzala na vědomí informaci z oblas-

ti školství a konstatuje, že Město Ko-
jetín jako zřizovatel škol a školských 
zařízení nebude pro nadcházející 
školní rok stanovovat školské obvo-
dy a v současné době nebude měnit 
právní formu žádné z příspěvkových 
organizací na úseku školství,
- jmenovala předsedu a členy Ko-
mise pro vyhlášení nejúspěšnějších 
sportovců za rok 2009,
- souhlasila s návrhem Obecně zá-
vazné vyhlášky č. 5/2009 o místním 
poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů,
- schválila poplatek za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů pro rok 2010 
v částce 500 Kč,
- schválila dle § 6 odst. 6 písm. b) 
zákona č. 183/2006 o územním plá-
nování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpi-
sů, žádost Města Kojetín o pořizo-
vání nového územního plánu podle 
§ 6 odst. 2 - Městským úřadem Ko-
jetín, odborem výstavby, ŽP a D, na 
základě splnění podmínek pro výkon 

územně plánovací činnosti podle 
§ 24 a § 189 odst. 3 stavebního zá-
kona,
- souhlasila se zvýšením smluvního 
měsíčního nájemného v obecních 
bytech v domě na Masarykově ná-
městí 54, Kojetín, na 40 Kč/m2 od  
1. prosince 2009 u nově uzavíraných 
smluv a při prodlužování nájmů před 
uplynutím sjednané doby nájmu, 
vzhledem k atraktivní poloze domu,
- souhlasila s úpravou výše uhraze-
ných kaucí nájemcům obecních bytů 
při uzavírání dodatků na prodloužení 
nájmu před uplynutím sjednané doby 
nájmu od 1. prosince 2009 dle aktu-
ální výše nájemného,
- souhlasila s umístněním a stavbou 
bioplynové stanice na farmě Agro-
družstva MORAVA Kojetín. Tento 
souhlas je vydán na základě žádosti 
investora - Agro-družstva MORAVA 
Kojetín pro územní a stavební říze-
ní,
- nesouhlasila se zřízením parko-
vacích míst v lokalitě místních zre-
konstruovaných komunikací v ulicích 
Čsl. Legií a Dudíkova. 

Jiří Šírek

Rada města Kojetín se na svém 67. zasedání konaném dne 8. prosince 2009 
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

Z jednání Zastupitelstva města Kojetín
Zastupitelstvo města Kojetín se na svém 27. zasedání konaném dne 8. prosince 2009 

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:

- schválilo rozpočtové provizorium 
Města Kojetín na období leden 2010, 
a to: běžné výdaje 6,5 mil. Kč, příjmy 
6,5 mil. Kč,
- schválilo pravidla rozpočtového 
provizoria potřebná k zajištění plynu-

losti hospodaření Města Kojetína,
- pověřilo vedoucí finančního odbo-
ru provedením posledního rozpoč-
tového opatření, týkajícího se roku 
2009, v měsíci prosinci 2009,
- uložilo radě města a vedoucí fi-

nančního odboru informovat zastupi-
telstvo města o provedení poslední-
ho rozpočtového opatření na jednání 
01/2010, 
- schválilo převedení pohledávek 
Města Kojetína s nízkou pravděpo-
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Informace pro občany

Změna pRovoZní doby na  měStSKém úřadU
v Kojetíně 

od 1. ledna 2010

S ÚČINNOSTí OD 1. LEDNA 2010 JSOu úřední hodIny 
NA MěSTSKéM ÚřADu V KOJETíNě STANOVENy TAKTO:

pondělí a Středa
     8.00 - 11.30 hodIn 
   12.30 - 17.00 hodIn Jiřina Páleníková,

 tajemnice MěÚ

poZoR
 Změna teRmínů SvoZů KomUnálních 

odpadů v Roce 2010
upozorňujeme občany, že v roce 2010 dojde ke změně termínů 

svozů komunálních odpadů. 
Svozy, které byly v roce 2009 prováděny: 

v sudé týdny budou v roce 2010 prováděny v týdny liché, 
v liché týdny budou v roce 2010 prováděny v týdny sudé.

Z jednání Zastupitelstva města Kojetín
dobností vymožení do podrozvahové 
evidence,
- schválilo bezúplatný převod po-
zemku vedeného ve zjednodušené 
evidenci - původ parcel  EN p. č. 
606/2, o výměře 2634 m2, k. ú. Koje-
tín, z majetku Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových do ma-
jetku Města Kojetína,
- schválilo prodej pozemku  
p. č. 2389/2, orná půda, o výměře  
86 m2, k. ú. Kojetín za cenu 5 Kč/m2,  
- schválilo  prodej pozemků v k. ú. 
Kojetín: p. č. st. 1653/7, zast, plocha 
a nádvoří, o výměře 46 m2 za cenu  
30 Kč/m2, p. č. st 1888/5, zast. plocha 
a nádvoří, o výměře 209 m2 za cenu 
30 Kč/m2, p. č. 896/2, ost. plocha,  
o výměře 11371 m2 za cenu 50 Kč/m2, 
p. č. 896/12, ost. plocha, o výměře 72 
m2 za cenu 30 Kč/m2, p. č. 896/25, 
ost. plocha, o výměře 92 m2 za cenu 
30 Kč/m2, p. č. 896/34, ost. plocha,  
o výměře 72 m2 za cenu 30 Kč/m2,  
p. č. 896/35, ost. plocha, o výměře 
11 m2 za cenu 30 Kč/m2

- schválilo  prodej pozemků:  
p. č. 896/27, ostatní plocha, o výmě-
ře 101 m2, za cenu 5 Kč/m2 , p. č. 
896/28, ost. plocha, o výměře 2499 
m2, za cenu 50 Kč/m2, k. ú. Kojetín,

- schválilo odkoupení pozemků  
p. č. st. 158, zast. plocha a nádvoří,  
o výměře 358 m2 a p. č. 159, ost. plo-
cha, o výměře 113 m2, k. ú. Popůvky  
u Kojetína, z majetku Úřadu pro za-
stupování státu ve věcech majetko-
vých do vlastnictví Města Kojetín, za 
cenu 112.000 Kč a podmínek daných 
kupní smlouvou,
- odložilo projednání prodeje po-
zemku p. č. st. 95/2, zastavěná plo-
cha a nádvoří, o výměře 43 m2, k. ú. 
Kojetín na jednání ZM 03/2010,
- vydalo po zapracování připomínek 
MVČR Obecně závaznou vyhlášku 
č. 5/2009 o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů,
- schválilo termínový a obsahový 
plán jednání ZM na rok 2010,
- vzalo na vědomí zprávu o průbě-
hu procesu Komunitního plánování 
v sociálních službách ve městě Ko-
jetíně za rok 2009,
- zvolilo do funkce přísedících 
Okresního soudu v Přerově - Fran-
tiška Koppa, Vratislava Chovance, 
Marii Nakládalovou, Bohumila Ku-
chaříka a Dušana Chovance.

Jiří Šírek

Informace o zdražení 
Kojetínského
zpravodaje

vzledem k rostoucím
nákladům na tisk

Kojetínského zpravodaje 
jsme byli nuceni

k nepopulárnímu opatření
- cena KZ se

od lednového čísla 2010
zvyšuje na 10 Kč.

doufáme, že i nadále
budete s kvalitou

i obsahem zpravodaje
spokojeni a zachováte

mu přízeň.
v novém roce 2010 

vám přejeme pevné zdraví  
a pěkné chvíle strávené

nad stránkami
Kojetínského zpravodaje.

Redakční rada KZ 

Honební společenstvo 
Morava Kojetín 

pořádá

valnou hromadu 

v sobotu 6. února 2010 
ve 14.00 hodin 

v budově HG Style 
(bývalý Školní statek)

Občerstvení zajištěno!

Zve výbor honebního 
společenstva.
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Komunitní plánování sociálních služeb
V rámci procesu komunitního pláno-
vání sociálních služeb, který byl ve 
městě Kojetíně zahájen počátkem 
roku 2007, se podařilo v roce 2009 
realizovat dle časového harmono-
gramu, mimo jedné, všechny naplá-
nované aktivity zahrnuté v Komunit-
ním plánu sociálních služeb města 
Kojetína na období let 2009 - 2011.
V lednu 2009 byla v Centru sociál-
ních služeb Kojetín zaregistrována 
nová ambulantní služba - poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu (v pro-
storách Víceúčelové klubovny DPS 
E. Beneše Kojetín). 
Počátkem roku bylo rozšířeno po-
skytování pečovatelské služby v pra-
covní dny a v případě potřeby a dle 
dohody i mimo pracovní dny. Rov-
něž byla rozšířena provozní doba 
přístupu k internetu na jednotlivých 
domech s pečovatelskou službou do 
16.00 hodin. 
Od měsíce ledna 2009 byla rozší-
řena nabídka volnočasových aktivit 
pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením. Do aktivit se zapojilo 11 
nových zájemců, kteří se scházejí 

pravidelně v průběhu celého roku. 
Začátkem měsíce března 2009 bylo 
provedeno zatěsnění dveří kance-
láří odboru sociálních věcí. Jednání 
klienta a sociálního pracovníka je 
za dveřmi kanceláří méně slyšitelné  
a je tak dosaženo většího soukromí 
klientů. 
V průběhu měsíce března 2009 byl 
zvonek u vchodu do budovy pošty 
umístěn na dostupnější místo. Zvo-
nek slouží občanům se zdravotním 
postižením odkázaným na pohyb na 
vozíku. 
Od měsíce května 2009 mají ná-
vštěvníci hřbitova možnost využívat 
WC v prostorách obřadní síně měst-
ského hřbitova. V listopadu 2009 byl 
do obřadní síně vybudován bezbari-
érový přístup. 
V srpnu roku 2009 byl aktualizován 
Katalog poskytovatelů sociálních 
služeb, který byl v počtu 500 výtisků 
distribuován do ordinací lékařů, léká-
ren, Vzdělávacího informačního cen-
tra, Centra sociálních služeb Kojetín 
a Charity Kojetín.  
Dne 16. září 2009 byl slavnostně za-

hájen provoz „Poradenského centra 
pro problémy se závislostmi“ a od to-
hoto dne je poradna otevřena všem 
zájemcům každou středu od 14.00 
do 18.00 hodin. Poradna pro osoby 
závislé na alkoholu, drogách a hra-
cích automatech sídlí na Poliklinice 
Kojetín a jejím provozovatelem je 
Kappa-Help Přerov. 
Na domě s pečovatelskou službou 
J. Peštuky proběhla v průběhu roku 
2009 výměna oken, což přispělo ke 
zkvalitnění bydlení seniorů v tomto 
domě.
Opatřením, které nelze uskutečnit, je 
„zpřístupnění dětských hřišť rodičům 
s dětmi a mládeži.“ Jde o hřiště, u kte-
rých jsou správci příspěvkové orga-
nizace. ředitelé ZŠ, MŠ a gymnázia 
s návrhem zpřístupnění hřišť široké 
veřejnosti nesouhlasili z důvodu oba-
vy před nezajištěním bezpečnosti, 
řádné údržby a odpovědnosti, kdy by 
mohlo docházet ke znehodnocování 
majetku škol. S návrhem ředitelé ne-
souhlasili ani za podmínky, že by na 
hřišti byl přítomen správce.

Řídící skupina KPSS

Informace k vyhlašování nejlepších sportovců 
vážení sportovní přátelé, rok 2009 
je za námi a v žádném směru neu-
škodí malá bilance. Zvlášť ve spor-
tu je dobré trochu se občas zastavit  
a zhodnotit uplynulé měsíce. dou-
fám, že na následující výzvu zare-
agujete tak, abychom se mohli na 
jaře znovu sejít v sále sokolovny  
a společně zhodnotit uplynulý rok 
ve sportu a ocenit vámi nominova-
né sportovce a osobnosti. takže 
neváhejte, zamyslete se a navrhuj-
te naše úspěšné sportovce podle 
následujících kritérií. 
RM Kojetína schválila Zásady pro 
vyhlašování nejúspěšnějších spor-
tovců a osobností v oblasti sportu 
města Kojetína (dále jen Zásady), 
které určují postup pro vyhlašování 
výzvy k předkládání návrhů, orga-
nizační zajištění, postup vyhlášení 
nejúspěšnějších sportovců (včetně 
kategorií a kritérií) a vyhodnocení 
nominací. Plné znění těchto zásad je 
zveřejněno na www.kojetin.cz
Návrh na ocenění může podat: 
každá fyzická a právnická osoba, 
která zašle řádně vyplněný nomi-
nační formulář (přílohy 1-5 Zásad; 

tiskopisy jsou zveřejněny ke stažení  
na www.kojetin.cz) na adresu: Měst-
ský úřad Kojetín, odbor vnitřních věcí, 
školství a kultury, Masarykovo nám. 
20, 75201 Kojetín. Počet návrhů  
na ocenění v jednotlivých katego-
riích není omezen, každý návrh  
na ocenění musí být podán na samo-
statném formuláři. Údaje uvedené ve 
formuláři musí být ověřitelné (např.  
u představitelů klubu nebo oddílu,  
na internetu apod.). 
Termín pro zaslání návrhů: do  
28. února 2010 je nutno předložit ná-
vrhy na ocenění za sportovní úspě-
chy v roce 2009).
Vyhlašované kategorie:
- sportovní naděje (do 15 let),
- jednotlivci za sportovní úspěchy 
v roce 2009 - do 19 let věku včetně,
- jednotlivci za sportovní úspěchy 
v roce 2009 - věk 20 let a starší,
- sportovní kolektiv za sportovní 
úspěchy v roce 2009,
- osobnost v oblasti sportu - za mi-
mořádné zásluhy o rozvoj kojetín-
ského sportu.
Kdo může být navržen na ocenění: 
Do hodnocení budou zařazeni:

- v kategorii sportovních nadějí čle-
nové oddílů a klubů, které působí na 
území města Kojetína (např. spor-
tovci, kteří dosud nedosáhli výraz-
ného sportovního úspěchu,ale vyvíjí 
příkladnou sportovní aktivitu),
- sportovci, kteří jsou členy sportov-
ního oddílu nebo klubu, který působí 
na území města Kojetína,
- za výrazné sportovní úspěchy  
i ostatní sportovci, kteří mají trvalé 
bydliště v Kojetíně,
- sportovní kolektivy, které reprezen-
tují sportovní kluby působící na úze-
mí města Kojetína,
- osobnosti, které se zasloužily o roz-
voj sportu ve městě Kojetíně (trenéři, 
funkcionáři, organizátoři sport. akcí  
apod.).                                 Jiří Šírek
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Rubrika zdraví - 2. díl
baňkování 
baňkování má dlouhou a bohatou 
historii. Přikládání baněk na bolestivá 
místa se používalo už za časů staro-
věku. Bylo velmi oblíbenou metodou 
při pouštění žilou, či při používání pi-
javic, kdy tyto metody pomohly k odvá-
dění jedovatých látek z těla. Baňková-
ní se využívalo v Egyptě, Číně a také 
v Evropě.
V současné době se přikládání baněk 
rozšiřuje i mezi odbornou zdravotnic-
kou veřejností, jsem proto velmi rád, 
že jsem se tuto metodu regenera-
ce lidského organismu mohl naučit  
a začít používat ve své praxi.
Z pohledu čínské medicíny je cílem 
baňkovaní rozhýbat Qi a Xue (krev)  
a odstranit tím stagnaci či blokádu Qi 
a Xue. Tímto mechanismem můžeme 
odstranit či zmírnit bolesti zad, svalů či 
kloubů.
při aplikaci baňky vzniká podtlak, 
který vtáhne do baňky kůži, podkoží, 
povázku a část svaloviny.
Podtlak přiložené baňky způsobí velmi 
silné prokrvení a okysličení nemocné-
ho místa, které se pak snáze dokáže 
zregenerovat. V důsledku prokrvení 
dochází rovněž k odplavení škodlivých 
látek, pryč z organismu. 
při podtlaku baňky vznikají charakte-
ristické krevní výronky, k nimž dochází 
v důsledku popraskání drobných cé-
vek podobné modřině, která obvykle 
nebolí a po pár dnech zmizí.
baňkování provádíme (nejčastější 
indikace):
- při pohybových funkčních problé-
mech,
- při vyhřeznutých ploténkách,
- při „tenisovém lokti“,
- při „zmrzlém rameni“,
- při kloubních a svalových zraněních,
- při některých vnitřních onemocně-
ních.
baňkování neprovádíme:
- při akutních zánětlivých a infekčních 
onemocněních,
- při horečce,
- při plísních či zánětech na kůži,
- při čerstvém poranění kůže, při krvá-
cení,
- při krvácivých chorobách,
- při užívání krev ředících léků např. 
Warfarinu, nebo při užívání ATB,
- v místě křečových žil či bércových 
vředů,
- bezprostředně po jídle.

po baňkování je nutné doplnit oka-
mžitě větší množství tekutin do orga-
nismu, proto si s sebou noste alespoň 
500 ml čisté vody.

masáž na odstranění 
celulitidy
celulitida vzniká jako důsledek hro-
madění tukové tkáně se současným 
stárnutím podkožního vaziva. Ke 
zmnožení tukových buněk dochází 
zejména nezdravým způsobem živo-
ta a působením ženských pohlavních 
hormonů. Velkou rolí se zde uplatňují 
hormony, zejména estrogeny. Estroge-
ny se rovněž podílejí na metabolismu 
tukových buněk a zároveň mají vliv na 
vazivo, jež změkčují a zvláčňují.
Celulitida se projevuje hlavně ve formě 
nerovností, bouliček či dolíčků, viditel-
ných na kůži. Někdy se jí také říká po-
merančová kůže.
masáž proti celulitidě provádím po-
mocí speciálních tahů a hmatů pomocí 
baňky (viz. baňkování).
Tato technika mi umožní podpořit 
funkci lymfatického a žilního systému. 
Baňkovou masáží tedy v podstatě 
přispívám k optimalizaci lymfatického 
systému a návratu žilní krve z dolních 
končetin k srdci.
jednotlivé terapie probíhají 1 x týd-
ně, celkem 5 x až 7 x.
Klienti při procedurách pozorují uvol-
nění svalů dolních končetin, vymize-
ní napětí a pocitu těžkých a oteklých 
nohou. Co se týče samotné celulitidy, 
kůže a vazivo se vypíná a získává na 
pružnosti. Obvod stehen a zadečku se 
zmenšuje (po skončení baňkové ma-
sáže je rozdíl proti původnímu stavu 
obvykle 3 - 5 cm).
další doporučení:
- celulitida se musí ovlivňovat i vnitřně 
a vhodným doplňkem jsou čínské by-
liny,
- je nutné upravit stravování a zvýšit 
pitný režim,
- zvýšit pohybový režim,
- vhodné je zařadit teplé a studené spr-
chy (střídat po 30 sekundách),
- masáž na odstranění celulitidy dopo-
ručuji provádět 2 x za rok.

tejpování
taping (tejping) je jednou z běžně 
používaných metod sportovního ošet-

ření. Název je odvozen ze základního 
materiálu této metody, z anglického 
výrazu pro slovo páska - tape (tejp). 
Jedná se o metodu obvazování těles-
né partie, nejčastěji končetin, pomocí 
pevných a pružných lepicích pásek  
o různé šířce podle velikosti a umístění 
tejpové aplikace na tělesné části.
taping plní funkci předcházení úra-
zových stavů, se kterými se můžeme 
nejčastěji setkat při různých sportech, 
jak vrcholových, tak i rekreačních ane-
bo může sloužit jako jakási první po-
moc při poraněních v běžném životě. 
Můžeme proto říci, že taping je vlastně 
obdobou zpevňovacích nebo funkč-
ních bandáží jako ochranných nebo 
rehabilitačních pomůcek. Je však še-
trnější vzhledem k zachování volného 
krevního oběhu a patří mezi tzv. funkč-
ní techniky prevence, případně léčby 
pohybového aparátu.
V neposlední řadě je vděčnou výho-
dou tapingu fakt, že zkracuje dobu 
vlastního hojivého procesu a tento 
proces zároveň stimuluje.
taping používáme:
- ve sportovní medicíně při úrazech,
- při zborcené nožní klenbě,
- u vbočeného nožního palce,
- při zhmoždění nebo vymknutí klou-
bu,
- při natažení nebo natrhnutí části sva-
lu,
- při zhmoždění měkkých tkání.

Reflexní masáž 
chodidel
Reflexní terapie využívá tlaku a masá-
ží reflexních zón a ploch na chodidlech 
nohou. Reflexní zóny se využívají ne-
jen v terapii, ale také pro docela spo-
lehlivou diagnostiku. Reflexní plošky 
jsou tvarově velmi podobné příslušné-
mu orgánu. Na nohou můžeme nalézt 
reflexní plošky celého těla. Můžeme 
proto říci, že chodidlo představuje celé 
lidské tělo. 
u této metody je možné účinek přesně 
směřovat, a to nejen na žádaný orgán, 
ale do konce na každou jeho část. 
u reflexní masáže chodidel nastupuje 
účinek rychle, což má velký význam 
při bolestech. 

Milan Peterka, přírodní terapeut
peterka@milanpeterka.cz

www.milanpeterka.cz
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XIII. lékařské sympózium v Kojetíně
Tradiční  lékařské 
sympózium pořá-
dané Centrem žil-
ní chirurgie Kojetín   
a soukromou chi-
rurgickou ordina-
cí se uskutečnilo 

ve dnech 27. a 28. listopadu 2009 
v prostorách Městského kulturního 
střediska Kojetín. Sympózium je sou-
částí systému postgraduálního vzdě-
lávání lékařů a zdravotních sester 
a je garantováno Českou lékařskou 
komorou a Českou asociací sester. 
Téma letošního sympózia „možnosti 
našeho pracoviště“ bylo zaměřeno 
na prezentaci jednotlivých praco-
višť a medicínských oborů z regionu  
a seznámení účastníků s novými 
možnostmi a novými léčebnými po-
stupy. 

Sympózium bylo slavnostně zahá-
jeno organizátorem Pavlem Ma-
touškem, který přivítal účastníky 
a zástupce vystavujících farmaceu-
tických firem a otevřel první blok pá-
tečního odpoledního programu. Ten 
byl věnován problematice a možnost-
mi léčby v Nemocnici Milosrdných 
sester sv. Vincence de Paul v Kro-
měříži. Svým pracovištěm a léčebný-
mi možnostmi nás provedli Antonín 
Bařinka a Vít Drápal. Ve druhé části 
nás Viktor Charbut a Jakub Ošmera 
seznámili se současnými možnostmi 
řešení očních onemocnění, zaměřili 

se na operační řešení šilhání a ze-
leného zákalu. V sesterském bloku 
Martina Hozová seznámila poslu-
chače ve svém sdělení s problemati-
kou sklerotizace drobných křečových 
žil z pohledu sestry, jak se provádí 
v Centru žilní chirurgie Kojetín. Zdra-
votní sestry Alena Surá a Romana 
Pektorová ze specializovaného pra-
coviště Centrum srdce a cév Roberta 
Náplavy z Kroměříže ve svých sdě-
leních ukázaly možnosti funkčního 
vyšetření srdečně cévního systému. 
Třetí páteční odpolední přednáškový 
blok byl věnován problematice meta-
bolismu a s tím související obezitou, 
lymfedémem a následnými možnými 
komplikacemi a jejich léčbou. Tou-
to problematikou nás provedl Pavel 
Pávek z Nemocnice Mostiště, a. s. 
Lékaři z chirurgického oddělení Kro-
měřížské nemocnice, a. s. Jaroslav 
Novák a Jiří Javora se ve svých sdě-
leních zaměřili na léčbu zlomenin 
dlouhých kostí a na operace střev-
ních nádorů. Tradiční společenský 
večer s bohatým rautem byl tento-
krát poprvé v sále Hotelu Pivovar 
a tradičně, taky jak jinak, byl zcela 
v režii Jarmily Hodanové. K dobré 
zábavě a tanci nám hrála a zpívala 
skupina Vojtěcha Moudrého. První 
část sobotního programu byla věno-
vána urologické problematice. Lékaři 
z urologického oddělení Kroměříž-
ské nemocnice, a. s., Michal Plin-
tovič, Michal Michálek, Pavol Vajcik 

a Vladimír Palička ve velmi zajíma-
vých přednáškách ukázali, jak se na 
jejich pracovišti řeší urologické pro-
blémy pacientů. V sesterském bloku 
Věra  Hýbnerová předvedla, jak vy-
padají předporodní kurzy a cvičení 
nastávajících rodiček a paní Zouha-
rová  seznámila účastníky jak probí-
há účast otce u operačního porodu  
na porodnickém oddělení Prostějov-
ské nemocnice, a. s. Eva Bártlová 

nás seznámila s homeopatickými 
léčebnými možnosti v současně vy-
soce aktuální léčby Mexické chřip-
ky. Kolegové z pražského praco-
viště Prevence 2000, René Vlasák 
a Dana Maňasková se ve svých 
sděleních zaměřili na prevenci  
a léčbu civilizačních onemocnění, 
oxidačního stresu a nejnovější výzku-
my civilizačních chorob, na prevenci 

a léčbu obezity a léčbu otoků s mož-
ností genetického vyšetření v pre-
venci hluboké žilní trombózy. Po 
polední přestávce a  rautu byl další 
blok  věnován problematice kýl a léč-
bě hemoroidů. Ve velmi zajímavých 
a dobře dokumentovaných sděle-
ních vystoupili lékaři z chirurgického 
oddělení Přerovské nemocnice, a. 
s., Marcel Charvot a Petr Hasala. 
V sesterském bloku Markéta Vlčková  
a Hana Bereczová ve svých sděle-
ních ukázaly, jak náročná je psychi-
atrická léčba a protialkoholní léčba  
a jaká je spolupráce pracovnice 
domácí péče a praktického lékaře. 
Romana Lechnerová ve svém velmi 
zajímavém sdělení demonstrovala, 
jak důležitá je prevence a ústní hygi-
ena při péči o chrup. V závěrečném 
přednáškovém bloku Marie Holbová, 
primářka očního oddělení Kroměříž-
ské nemocnice, a. s., ukázala, jaké 
jsou diagnostické a léčebné metody 
při postižení zraku u pacientů léče-
ných s cukrovkou a Pavel Matoušek 
seznámil posluchače s možností pre-
vence a léčby diabetických cévních  
komplikací na dolních končetinách 
aplikací řízeného podtlaku a přetlak 
ve vakuově kompresním přístroji tak, 
jak je nabízena  v Centru žilní chirur-
gie. Lékařské sympózium bylo ukon-
čeno v 17 hodin a mnozí účastníci, 
jichž bylo letos přes 230, ještě těsně 
před odjezdem domů dokončovali 
své odborné diskuse. Součástí semi-
náře byla výstava farmaceutických 
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došlo do redakce

XIII. lékařské sympózium v Kojetíně

firem, které představily své výrobky  
a podílely se sponzorsky na finanč-
ním zajištění semináře, za což jim 
patří dík organizátora.

O příjemné a reprezentativní pro-
střední se jako každoročně na vy-
soké profesionální úrovni postaraly 
pracovnice Městského kulturního 
střediska a Jarmila Hodanová se 
svými spolupracovníky na Hotelu Pi-
vovar.
Audiovizuální techniku bezchybně 
zvládl již tradičně Jiří Ston.
Jsem přesvědčen, že i letos to ne-
byly v tom předvánočním shonu pro 
nikoho z nás nudné a promarněné 
dva dny a že si každý z nás obohatil 
své medicínské zkušenosti, navázal 
nové či oprášil starší odborné ko-
legiální kontakty a pro svůj obor si 

odnesl ze semináře hodně nových 
poznatků.

Pavel Matoušek

ať žijí duchové
Ať žijí duchové aneb Halloweenská 
párty ožila v uhřičicích v sobotu  
14. listopadu 2009 v 15 hodin v míst-
ním kulturním sále. Milé pořadatelky 
ze skautského oddílu se převlékly 
do kostýmu čarodejnice, strašidýl-
ka Emílka a poslední organizátorka 
se proměnila v oranžovou dýni. Děti 
při vstupu do sálu dostaly razítko na 
ruku, malý dárek v podobě dýně, 
oplatek a limonádu. Když už vypa-
dalo, žedalší děti nepřijdou, mohlo 
se začít s přehlídkou strašidelných 
masek při písničce „Jede, jede ma-
šinka...“. Děti si během odpoledne 
zatancovaly a zasoutěžily si v připra-
vených kláních. Jednou ze soutěží 
byla soutěž „Bingo“, u které se po-
bavily nejen děti, ale i rodiče, kteří s 
napětím čekali na vylosovaná čísla z 
klobouku. Starší děti měly přichysta-

nou soutěž ve vyřezávání dýně, které 
si doma děti vydlabaly a na dětském 
odpoledni vyřezávaly podlé své fan-
tazie. Menší děti si zase vymalová-
valy obrázky duchů a měly možnost 
si také nějakého vlastního ducha 
namalovat. V závěru proběhlo vy-
hodnocení nejkrásnější dýně a také 
nejkrásnějšího obrázku, každý z vý-
herců dostal hezkou cenu, například 
hrníček, tužku s čarodejnicí, pexeso 
a další drobnosti. Přichystané sladké 

odměny, které se všechny nerozdaly 
během soutěží, byly dětem nakonec 
rozdány před odchodem domů. Dě-
kuji všem, kteří se na celé akci po-
díleli.

Marie Šestořádová
foto: Martina Orálková

poslední leč 
v Uhřičicích

V sobotu 5. prosince 2009 uspořá-

dalo Myslivecké sdružení uhřičice 
poslední leč, všichni zúčastnění se 
dobře bavili při hudební produkci  
a nechyběla ani pestrá myslivecká 
tombola.
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odjezdy vlaků z Kojetína

odjezdy vlaků z ŽSt Kojetín 

platné od 13. prosince 2009

odjezdy vlaků z ŽSt Kojetín směr přerov
 5:0511 5:29 27 6:09 9 6:1025 6:2019 6:5527 7:0927 7:20 

 8:09 8:35 9:35 10:09 10:35 12:09 12:35 1 3:09
 14:09 14:35 15:09 15:35 16:09 16:35 17:09 17:35
 18:09 18:3510 19:09 20:09 10 20:35 10 21:09 22 22:09 12 

odjezdy vlaků vlaků z ŽSt Kojetín směr brno
 **4:37 9 **5:4027 5:559 **6:20 6:5557 **7:20  7:55 8:55 **9:20
 9:55 *10:20 **11:20 11:55 **13:20 13:55 **14:20 14:55 **15:20
 15:55 **16:20 16:55 **17:20 17:55 18:15 22 **18:2010 18.55   
 **19:2010 19:5510 20:15 22 20:55 22 **21:2048 21:55 12 **22:5210   

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

odjezdy vlaků z ŽSt Kojetín směr Kroměříž
 4:36 9 5:08 9 6:23 7:23 8:12 9:09 45 9:22
 12:22 13:22 14:22 52 14:22 21 15:22 16:22 17:22
 18:22 19:2223 20:12 10 21:12 22 22:12 12 22:53 28 

 tučně = rychlík, spěšný vlak
 netučně = osobní vlak

poznámky:
 9 – jede v pracovní dny
10 – nejede 24., 31.XII.
11 – nejede 25.XII., 1.I.
12 -  nejede 24., 25., 31. XII.
19 – jede v pracovní dny, nejede 28. – 31. XII.
21 – jede v pátek a 23., 30.XII., 27. X., nejede 25.XII., 1.I., 29. X.
22 – jede v neděli a svátek, nejede 24. – 26.XII., 1.I., 4.IV., 1., 8.V., 4., 5.VII., 28.IX., 28.X.,  17.XI.
23 – jede v pracovní dny, nejede 31. XII.
25 – jede v sobotu, neděli a svátek
27 – jede v pracovní dny, sobotu a 24.XII., 28.IX., 28.X. 17.XI., nejede 26.XII, 2.I.
28 – jede v pracovní dny, neděli a svátek, nejede 24. – 26., 31.XII., 1. I., 4.IV., 1., 8. V., 4., 5.VII.
45 – jede v sobotu a 24.XII., 1. I., 28. X., nejede 26.XII., 2. I., 30. X.
48 – jede v pracovní dny, neděli a svátek, nejede 24. XII – 1. I., 4.IV., 1., 8. V., 4., 5.VII.
52 – jede v pondělí – čtvrtek a 29. X., nejede 23., 24., 30. XII., 5.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 27., 28. X., 17.XI.
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mateřská škola Kojetín
předvánoční čas 
Poslední kalendářní měsíc v našich 
mateřských školách byl ve zname-
ní nadílky Mikuláše, předvánoční-
ho času a nadcházejících sváteč-
ních chvil. V každém oddělení se 
děti aktivně zapojily do veškerých 
předvánočních příprav. Lepily pa-
pírové řetězy, vyráběly vánoční 
ozdoby, připravovaly se na vystou-
pení pro rodiče, zpívaly koledy  
a poslouchaly vyprávění o vánočních 
zvycích a tradicích.

Ve čtvrtek 3. prosince 2009  přivíta-
ly děti v obou MŠ příchod Mikuláše, 
ohlašovaný andělským zvoněním  
a podupáváním pekelníka za dveř-
mi, který zná všechny dětské hříchy 
a přináší vedle očekávané nadílky  
i trochu nejistoty a vzrušujícího na-
pětí. Mikulášská nadílka se uskuteč-
nila tentokrát ve spolupráci s vedoucí 
školní družiny Alicí Stonovou a žáky 
Základní školy Svat. Čecha. Spo-
lečně jsme si zazpívali písničky pro 

čerty a Mikuláše, přednesli básničky  
a na závěr dostali všichni očekáva-
nou sladkou nadílku. 

V pondělí 7. prosince 2009 obě ma-
teřské školy navštívilo divadlo ze 
Šternberka s maňáskovými pohád-
kami: „O koblížkovi“, „Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký“ a „Tři prasátka“.

V pátek 11. prosince děti z oddělení 
„Pastelek“, „Sluníček“ a „Rybiček“  
slavnostně ukončily tříměsíční před-
plavecký výcvik v plaveckém areálu 
města Přerova a byly odměněny za 
svoji statečnost „Mokrým vysvědče-
ním“.

V úterý 15. prosince 2009 děti z obou 
školiček přijaly pozvání žáků a učite-
lů ZŠ Svat. Čecha na vánoční dopo-
ledne a výstavku s vánoční a zimní 
tématikou.
Třetí prosincový týden jsme přivítali 
návštěvy tentokrát i my v MŠ - rodi-
če, sourozence dětí a další příbuzné 
na vánočních besídkách. Svou ši-
kovnost naše děti  předvedly nejen 
svým vystoupením, ale také při výro-
bě dárečků pro své nejbližší.

Děti z oddělení „Pastelek“ popřály 
v sále Pivovarského hotelu Kojetín 
svým vystoupením krásné Vánoce  
a hodně pohody v roce 2010 býva-
lým zaměstnancům MěÚ, děti z od-
dělení „Sluníček“ poděkovaly všem 
na radnici za celoroční spolupráci  
a děti z oddělení „Srdíček“ přišly po-
přát zaměstnancům Školní jídelny 
Kojetín.
A na co se můžeme těšit od ledna? 
Jako každoročně začnou děti z před-
školních oddělení navštěvovat sauno-
vání a rehabilitační cvičení v rehabili-
tačním středisku na poliklinice v Koje-
tíně. Ale nejvíc se asi těšíme, až nám 
začne skutečná zima a my si zase po 
roce zařádíme na kopci u mateřské 
školy.
Na závěr tedy nezbývá, než každému 
čtenáři těchto řádků popřát vše dobré, 
pevné zdraví a štěstí a aby rok 2010 
byl pro všechny děti, rodiče, zaměst-
nance a příznivce Mateřské školy Ko-
jetín neméně úspěšný, jako rok před-
cházející!                       vedení školy
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Základní škola nám. míru Kojetín
den otevřených dveří 
školy

Den otevřených dveří je každoroč-
ně připravován u příležitosti našich 
„narozenin“. Průvodcovskou služ-
bu zajišťovali žáci devátých tříd. 
Celá škola ožila ruchem zájemců 
z řad rodičů i prarodičů, kteří byli 
zvědaví, jak to u nás chodí. Mohli 
si vybrat z nabídky - projít si ce-
lou prohlídkovou trasu, zavedenou 
pro všechny návštěvníky. Projdou 
si tak školu kompletně se všemi 
prostorami určenými jak pro výuku, 
ale i pro školní družinu, případně 
další vzdělávací aktivity. ukáza-
li jsme také opravenou tělocvičnu  
i se sklady lyžařského vybavení pro 
budoucí lyžaře nebo snowboardis-
ty. Ve školní družině jsme poprvé 
odhalili novou hernu vzniklou drob-
ným stavebním zásahem podle ná-
padu našich vychovatelek. Po té 
cesta zavedla zájemce do druhého 
patra, kde pokračovala prohlídka 
nahlédnutím do pracovny fyziky  
a laboratoře (laboranti z osmých tříd 
předváděli drobné pokusy). Kolem 
našeho „svačinkového“ bufetu ved-
ly kroky dále k žákovské knihovně 
až k letošní největší novince - nové 
víceúčelové multifunkční učebně 
- posluchárně. Zde žáci prezento-

vali ukázky široké možností využití 
velice dobře vybaveného zázemí. 
Bezdrátová internetová síť interak-
tivní tabule, výborné ozvučení dopl-
něné akustikou, to vše nabízí řadu 
variant využitelných pro vyučování 
našich dětí. Po nouzovém schodišti 
se návštěvníci přemístili do první-
ho patra, kde si prohlédli první tří-
dy, sborovnu i prostředí ředitelny 
a kanceláře. Prohlídka byla ukon-
čena ukázkou našich dvou učeben 
informatiky, které slouží pro výuku, 
ale jsou také střediskem řady kurzů 
připravených pro veřejnost. řada 
rodičů se vydala přímo do tříd, po-
dívat se, jak se změnila výuka od 
časů jejich školní docházky. Větši-
na byla velice překvapená (musí-
me říct, že příjemně), co všechno 
a jak se děti snaží zvládnout nové 
poznatky. Celkem se prošlo naší 
školou více, jak dvě stě hostů. Vě-

říme, a ohlasy tomu nasvědčují, že 
si alespoň trochu opravili obrázek  
o tolik diskutované profesi učitele. 
Veliké díky patří všem pracovníkům 
školy - pedagogickým i správním, 
bez kterých nemůže žádná škola 
existovat. uznání si zaslouží i žáci, 
kteří zajišťovali služby v jednotli-
vých učebnách nebo ve vestibulu 
jako průvodci. Věříme, že se nám 
příští rok podaří přilákat nejméně 
tolik návštěvníků na další novinky, 
které pro školu tradičně připravuje-
me. Poděkování patří i našemu zři-
zovateli, který v rámci svých skrom-
ných možností vytváří maximální 
podmínky pro náš rozvoj.
Do dalšího roku 2010 přejeme tedy 
všem, žákům rodičům i dalším pří-
znivcům školy mnoho zdraví štěstí  
a spokojenosti. Prostě, ať se daří! 

Vedení školy

Fotodokumentace z turnaje ve vybíjené 4. a 5. tříd, 
který se uskutečnil u příležitosti dne otevřených dveří
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Základní škola nám. míru Kojetín

přání do nového roku
Každý přelom roku znamená v ži-
votě určitou bilanci toho, co bylo. 
Máme za sebou další rok usilovné 
práce (tentokrát znásobené realizací 
projektu). Jediný fyzikální jev, kte-
rý nelze zastavit je čas. Jsme proto 
zvědavi, jaký bude ten následující. 
Podle dostupných informací nás ne-
čeká nic jednoduchého, ale kdy tomu 
tak bylo? Rekonstrukce školy, zave-
dení provozu v nových podmínkách, 
příprava a zavádění školních vzdě-
lávacích programů, zpracovávání 
podkladů pro žádosti o granty Eu, 
neustálý boj se ekonomickými pod-

mínkami pro zajištění výuky, a řada 
„drobností“ vyplývajících z hlavní ná-
plně školy. Jednoduše řečeno, neu-
stálý kolotoč za stále se zvyšujících 
„obrátek“ .
Přes uvedená úskalí se zatím daří 
ve spolupráci všech zaměstnanců 
školy posouvat školu dále, snažíme 
se i výše, ale jde to velice obtížně. 
Naše díky patří i nejbližším našich 
pracovníků, kteří spoluvytvářejí do-
mácí pohodu a klid tak potřebný pro 
naši práci.
Pokud se nám podaří získat na naši 
stranu většinu rodičů, účelně využi-
jeme možností našich partnerů, pak 
jistě zvládneme i nelehké doby. 

Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd na školní rok 2010 - 2011 
se uskuteční na naší základní škole 

ve čtvrtek 4. a v pátek 5. února 2010.

 Bližší informace obdrží v dostatečném 
předstihu všichni rodiče budoucích žáků 

prvních tříd a budou dostupné
 i na webových stránkách školy 

www.zskojetin.cz
Vytvořme společně co nejlepší podmínky 

pro přechod do jiného světa - světa písmen, 
čísel, obrázků i hudby. Přejeme vám všem

 příjemné prožití závěru tohoto kalendářního 
roku a těšíme se na společné setkání.

Vyučující tříd 1. stupně a vedení školy

Poděkování společně s přáním mno-
ha úspěchů v osobním životě i za-
městnání patří všem pracovníkům 
školy, jejich nejbližším, rodičům na-
šich žáků i všem partnerům školy. Do 
nového roku vstupte s elánem a plní 
energie, abychom si s úsměvem na 
rtech se vším poradili.
To vám všem přejí

Rudolf Pavlíček, ředitel školy 
a Zdeněk Šípek, zástupce ředitele 

„Máme sklon zapomínat, že štěstí 
není dosáhnout něčeho, co nemá-
me. Naopak je to objevení a doceně-
ní toho, co máme.“

Friedrich Koenig

jedete lyžovat?
potřebujete půjčit 

lyžařskou nebo 
snowboardovou výzbroj?

SRPŠ při ZŠ nám. Míru 83
 půjčuje 

lyžařskou 
a snowboardovou 

výzbroj 
všem zájemcům.

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

Bližší informace 
na telefonním čísle: 

731 483 561.

dukovany
Naši nejstarší žáci (deváté  
a osmé třídy) se vydali na exkur-
zi do jaderné elektrárny v Duko-

vanech a na vodní přečerpáva-
cí elektrárnu v Dalešicích. Pod 
vedením učitelek Hajdasové  
a Holíkové a profesionálních průvod-
ců elektrárenské společnosti si pro-

hloubili znalosti a získali řadu zají-
mavých informací. Přinášíme několik 
snímků z této exkurze.

foto: Holíková
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
turnaj ve stolním tenise
Ve dnech 24. až 27. listopadu 2009 
proběhl na naší škole turnaj ve stol-
ním tenise pořádaný školní družinou. 
Účast byla jako vždy hojná, byli za-
stoupeni žáci od 4. až po 9. třídu.
Vítězství si svými skvělými podáními 

Zpackané životy aneb 
nejsme lhostejní 
k nevhodnému chování 
mladých lidí…

V rámci preventivního programu 
proběhla dne 2. prosince 2009 na 
ZŠ Svatopluka Čecha beseda žáků  
6. -  9. ročníku s náčelníkem Městské 
policie v Kojetíně Jiřím Hübnerem. 
Setkáním jsme chtěli upozornit, kam 
až může vést nevhodné chování ně-
kterých dětí, mládeže a dospělých  
v celé naší společnosti. Není a ne-
může nám být lhostejné ničení ma-
jetku ve škole, v místě bydliště, kde 
žijeme, také nevhodné chování, 
vulgárnost ve vystupování a sklony 
k používání návykových látek.

Náčelník využil k besedě program 
„Zpackané životy“, jímž  autenticky 
představil žákům řadu chyb, kterých 
se dopustili představitelé několika 
příběhů ze života mládeže.
Příběhy vyvolaly postupně aktivní 
diskusi, při které žáci vznášeli dota-
zy. Celá akce se setkala s kladným 
ohlasem a teď jen můžeme věřit, že 
pozitivní vliv besedy se odrazí ve vý-
raznějším poklesu vandalských činů 
a hrubosti v chování mladých lidí.
Za besedu panu Hübnerovi děkuje-
me a věříme, že spolupráce bude na 
jaře pokračovat besedou s podobnou 
náplní pro1. stupeň naší školy.

Vladimíra Vránová

zajistili David Vyoral a Lukáš Langer, 
na druhém místě se umístili Julius Ba-
láž a Lukáš Goga, třetí místo obsadili 
Richard Podaný a Michal Červeňák.
Mé poděkování patří nejen všem hrá-
čům, ale i Gřešku Ochockému, který 
se bezvadně ujal role rozhodčího.

Alice Stonová

Čokoláda nad zlato
Školní družina při Základní škole 
Svatopluka Čecha hrála divadlo „Čo-

koláda nad zlato“. Chtěla bych touto 
cestou poděkovat za dobrý nápad  
a poblahopřát hercům k úspěchu.

Olga Odehnalová, ředitelka školy

vánoční tradice na naší 
škole
Jedno předvánoční dopoledně vě-

novali žáci v rámci projektového dne 
vánočním tradicím. 



Kojetínský zpravodaj 1/10

14

Zdravý životní styl
Přinášíme vám fotoreportáž z pro-
jektu Zdravý životní styl, který po-
řádal pro žáky ZŠ Kojetín Svat. 
Čecha Státní zdravotnický ústav  
ve spolupráci se studenty Střední 
pedagogické školy v Přerově. Pro-
jekt byl připraven v rámci plnění pro-
gramu Zdravých škol, v jejíž síti je 
zapsána i naše škola. 

Olga Odehnalová, ředitelka školy 

Základní škola Sv. Čecha Kojetín

veselá paleta
V měsíci prosinci byl vyhodnocen již 
4. ročník výtvarné soutěže ředitelů 
škol a školských zařízení Mikroregi-
onu Střední Haná s názvem Veselá 
paleta. Téma letošního ročníku bylo 
„Pohádkový svět“. Tentokrát se zú-
častnily školní družiny z Křenovic, 
Měrovic, Tovačova, Lobodic, Chro-
pyně a ZŠ Sv. Čecha Kojetín.
Kvalita prací rok od roku roste a je 
velmi obtížné vybrat vítěze, a proto 
bylo rozhodnuto takto:
1. místo obsadily společné práce dětí 

z družin Křenovice a ZŠ Sv. Čecha 
Kojetín (Veronika Horňáková, Anna 
Křepelková a Adéla Šóšová),
2. místo Měrovická družina - společ-
ná práce,
3. místo ŠD Chropyně - Jana Omá-
miková,
4. místo ŠD Tovačov - Tereza Fildá-
nová, Monika Bocanová a Barbora 
Polcrová,
5. místo ŠD Lobodice - Zdena Hege-
rová.
Vítězům gratuluji a všem malým vý-
tvarníkům děkuji za účast.

Alice Stonová 

Vážení rodiče,
máte doma budoucího prvňáčka? 
Zamyslete se spolu s námi.
Zeptáme-li se rodičů, zda připravují 
dítě do školy, dostaneme zajímavé 
a velmi odlišné odpovědi. Někteří 
ponechají veškerou starost škole, 
jiní přehnaně a násilně učí dítě 
číst a psát ještě před vstupem do 
první třídy. Co mají děti znát, než 
jdou do školy? Co můžete ještě 
teď udělat, aby jim to šlo ve ško-
le hned od začátku dobře, aby do 
školy chodily rády? Stačí, když si 
budete s dětmi povídat, necháte je 
vyjadřovat své poznatky a zážitky. 
Dbejte na správnou výslovnost, 
správné tvoření hlásek, čistý a sro-
zumitelný způsob mluvení. Doko-
nalá výslovnost je podmínkou pro 
úspěšné psaní a čtení. Při hrách je 
veďte k soustředění a pozornosti. 
Dítě zralé pro vstup do školy musí 
být schopno úmyslného zaměře-
ní pozornosti po dobu alespoň 15 
minut. Proto je hra tou nejlepší 
možností naučit dítě soustředění. 
Neméně významným je také stav 
sociálního přizpůsobení dítěte. 
Dítě je schopno přijmout roli školá-
ka, respektovat kázeň, přizpůsobit 
se jednání a myšlení skupiny. Vy-
žadujte po dítěti, aby poslechlo na 
vaši první výzvu! Naše škola vám 
nabízí možnost prožít si se svým 
dítětem první školní týden přímo 
ve třídě. Vaše dítě získá jistotu v 
prvních dnech školní docházky. Vy 
se můžete seznámit se základními 
přípravnými cviky ve čtení, psaní  
a v matematice. Podporujeme indi-
viduální přístup, preferujeme men-
ší počet žáků ve třídě. Jakékoliv 
vaše dotazy vám rádi zodpovíme. 
Těšíme se na spolupráci s vámi.

Učitelé  ZŠ Svat. Čecha Kojetín

ředitelství Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov 
oznamuje:

Zápis do 1. třídy
proběhne ve dnech 4. a 5. února 2010 

v době od 15.00 do 17.00 hodin 
v budově Základní školy Svatopluka Čecha, č. p. 586.

Žáci 1. ročníku se učí podle školního vzdělávacího programu Škola pro všech-
ny - klademe důraz na to, aby žák byl vzděláván dle svých schopností, podpo-
rujeme výchovu k vzájemné toleranci, kamarádství a vzájemné pomoci. Pokud 
budou mít rodiče požadavek výuky anglického jazyka od 1. ročníku, lze tomuto 
požadavku vyhovět. Děláme vše proto, aby se v naší škole žák cítil dobře 
a bezpečně. 
Děti se mohou účastnit plaveckého výcviku již od 1. ročníku.

Do 1. ročníku se zapisují děti, které 1. září 2010 dovrší 6. rok věku. Není-li 
dítě po dovršení šestého roku věku tělesně, nebo duševně přiměřeně vyspělé 
a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, může mu ředitelka odložit začátek 
povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost je nutno doložit vyjádřením 
lékaře a psychologa z pedagogicko - psychologické poradny.

Vyšetření psychologa vám na požádání může zajistit ředitelství školy. Žádost 
o odklad školní docházky vydá ředitelka školy po zápisu do 15. února 2009. 
Rodiče nebo jiní zákonní zástupci, kteří přijdou do školy s dítětem, přinesou 
jeho rodný list a doklad o bydlišti (občanský průkaz jednoho z rodičů).

Pokud se nemohou rodiče dostavit z vážných důvodů k zápisu, mohou přijít do 
školy kdykoliv do 15. února 2010 (nejlépe domluvit se telefonicky na telefonní 
čísle 581 762 284).                              

Olga Odehnalová, ředitelka školy
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
debatní liga

Družstvo naší 
školy ve slože-
ní Renata Re-
ziová, Kristýna 
Šarišská, Patrik 
Miko, Milan Rajz, 
Viliam Suchý, 

Žaneta Gogová a Renata Miková   
reprezentovalo město Kojetín  
a také svou školu v debatní lize. 
Setkání debatérů se konalo v Seči 
u Pardubic. Jak to všechno do-
padlo? Chcete vědět umístění?  
První místo získala a nejlepší de-
batérkou se stala Renata Miková 
ze Základní školy Svatopluka Če-

Základní škola Sladovní Kojetín

cha Kojetn.
Asociace debatních klubů byla no-
minována na Gypsy Spirit.
Chtěla bych touto cestou poděko-
vat asistentovi Marianu Gaborovi, 
který děti na tuto akci připravoval 
v kroužku pracujícím při naší ško-
le. 

Olga Odehnalová, ředitelka školy

Rok 2009 na naší škole
Základní škola Sladovní Kojetín 
vzdělává žáky se specifickými vzdě-
lávacími potřebami podle Školního 
vzdělávacího programu „Škola pro 
život“. Tento rok škola realizovala 
projekt specifické primární pre-
vence „Už dost! promluvme si!“ 
Tématem bylo předcházení pro-
jevům násilí v běžné komunikaci 
dětí podporou vztahů ve skupině 
rozvojem komunikačních doved-
ností a sebepoznání. V projektu šlo  
o vytvoření bezpečného prostoru ke 
komunikaci, diskusi a sebevyjádře-
ní formou zážitkových programů, 
interaktivních her, tvořivých dílen, 
apod. Celoroční projekt měl čtyři 
etapy. V první etapě byly zmapová-
ny odborným diagnostickým snímá-
ním (pomocí programu Barvy živo-
ta - Třída v krizi) výchozí aktuální 
postoje žáků všech třídních kolekti-
vů. Chtěla bych poděkovat rodičům 
dětí, že nám vyšli vstříc a umožnili 
tak odbornou práci a pomoc psy-
chologa. Výsledky anonymního sní-
mání žáků ukázaly aktuální proble-
matické oblasti v třídních vztazích  
a nastartovaly celoroční práci. 
Druhá etapa projektu se týka-
la především pedagogů školy ale  
i případných zájemců z řad peda-
gogických pracovníků školských 
zařízení města Kojetín. Díky hos-
tujícím účastníkům školení jsme 

si vyměňovali zkušenosti, nápady 
a vzájemně se lépe poznali Sou-
časně probíhala neformální inter-
vize pedagogické práce. Semináře 
přispěly k doplnění nejnovějších 
poznatků a informací v oblasti ře-
šení šikany, předcházení vyhoření 
pedagogů, problematiky třídního 
klimatu, metod a forem komunika-
ce s dětmi.  
Ve třetí etapě proběhly preventivní 
aktivity - osa realizace obsahovala 
programy podporující Self - kon-
cept, sebepoznání dítěte, zavedení 
žákovských komunikačních deníků, 
ustavení realizačního týmu projektu 
a žákovské rady školy. Následovaly 
programy skupinové práce s kolek-
tivy tříd, exkurze, besedy a diskusní 
kluby s psychologem, právníkem, 
kurátorem mládeže a pracovníky 
Policie ČR s tématy agrese a jejich 
následků. 
Součástí programu byly tvořivé 
dílny s rukodělnými činnostmi pod-
porujícími trpělivost a soustředění. 
Relaxaci a sebeovládání podpoři-
ly psychomotorické hry a soutěže  
v tělocvičně, které probíhaly v rám-
ci Sportovního dne. V prostorách 
školy byla postupně instalována vý-
stava výtvarných prací s tématem 
komunikace i s výslednými prace-
mi žáků při skupinových aktivitách  
a hrách. Vyvrcholením třetí etapy 
byl výlet do Brna s tajným cílem. 
V poslední etapě projektu (jaro 
2010) dojde k evaluačnímu snímá-
ní dětí a vyhodnocení účinnosti pre-
ventivní práce a projektu. Přínos re-
alizovaného projektu je především 
ve změně školního klimatu, který 
přispěl ke vzájemnému respektu  
a dobrým vztahům. „Hodně si hra-
jeme“, říkají žáci. I pro mnohé ko-
legy výuka vypadá jako hraní, ale 
ve skutečnosti jde o promyšlenou 

a velmi obtížnou pedagogickou 
práci. Je mnohem lehčí nachystat 
si test, pracovní listy, než připravit 
hru na totéž téma tak, aby v dětech 
zanechala nejen dobré pocity ale  
i správně podané a usměrněné in-
formace a poznatky. Musím před 
svými kolegyněmi i kolegy hlubo-
ce smeknout a všem poděkovat. 
Projekt ještě neskončil, nejsou vý-
sledky ani provedeno srovnání se 
vstupními daty  Ale už teď vím, že 
se projekt povedl. 
Klima ve škole se změnilo, způsob 
výuky se pootáčí - pomalu, ale jis-
tě. Projevují se děti, co nikdy nebý-
valy vidět a ostatní jim se zájmem 
naslouchají. Konfliktů neubylo, to 
bych lhala, možná spíše přibylo 
těch drobných kolem probíraných 
témat, ale to k tomu všemu určitě 
patří. Změna vzájemných vztahů je 
běh na dlouhou trať, nevíme, jak to 
dopadne, ale vyběhli jsme všich-
ni. Každý běžíme svým tempem, 
kdo už nemůže, postojí a zase se 
rozběhne. Mám totiž růžové brýle 
a neviděla jsem, že by to někdo 
vzdal, sebral se a šel domů. A za to 
chci dětem i jejich rodičům poděko-
vat. Pedagogům školy náleží moje 
hluboká úcta i vděk za pomoc.

Vilma Ottová, zástupce ředitele  
a školní metodička prevence
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Základní škola Sladovní Kojetín
ohlédnutí za hudebními 
festivaly

I v letošním školním roce pořádá ško-
la pro děti spoustu zajímavých akcí, 
ale myslím si, že nejvíce nadšení  
u nich vzbudila účast na hudebních 
festivalech v Českém Krumlově, kte-
rý proběhl hned v září letošního roku  
a ve Valašském Meziříčí, ten se konal 
v listopadu a měl dvě části.
Děti se na oba festivaly pilně připravo-
valy a v obou případech sklidily velké 
ovace u publika. Samozřejmě pozna-
ly i nová místa a navázaly přátelství 
se svými vrstevníky. Myslím si, že 
svůj talent a dovednosti budou moci 
zúročit i v dalších vystoupeních.

Zuzana Šupejová, 
třídní učitelka VIII. třídy

„dik prema a šun“
v překladu 
„dívej se a posloucej“ 
Název hudebně taneční skupiny naší 
školy byl poprvé prezentován na  
1. ročníku taneční přehlídky dětí  
a mládeže s názvem „Barevná rozma-
nitost - poznejme se“.  Akci pořádala 
26. listopadu 2009 ve Valašském Mezi-
říčí Demokratická aliance Romů Česká 
republika se záměrem společné účasti 
rozmanitých hudebních souborů vedou-
cím ke vzájemnému poznávání, bourá-
ní předsudků a k tolerantnímu soužití. 
Prostředkem bylo vzájemné obohacení 
poznáním umění a tradic rozdílných 
kultur. V soutěžním programu vystoupi-
lo 12 souborů z východní a jižní Moravy 
bez rozdílu etnika. Naše taneční skupi-
na byla jediným hostujícím souborem 
z Olomouckého kraje. 
Děti vystoupily s programem sesta-
veným tak, aby co nejlépe odpovídal 
zaměření festivalu - tedy poznávání.  
Tanečníci i zpěváci byli osvěžením  
a překvapením přehlídky, protože vět-
šina vystoupení měla folklórní ráz. Při 
závěrečném hodnocení byl oceněn 
vedoucí taneční skupiny Milan Miko, 
jeho osobní produkce a produkce sku-
piny  sklidila v sále bouřlivý aplaus, stej-
ně jako romantický tanec, který Milan 
předvedl se svou sestrou Denisou. 
A z čeho jsme měli největší radost, byla 
žádost pořadatelů, aby naše taneční 

skupina předvedla na závěr dne ex-
hibiční vystoupení narychlo sestave-
né společně s novými kamarády, se 
kterými se poznali. Před vyhlášením 
výsledků zatančili break dance, kte-
rý si secvičili o přestávkách této akce. 
Jak totiž řekla moderátorka soutěže, 
uvedly naše děti v život druhou část 
názvu - „poznejme se“. „Dik prema  
a  šun - dívej se na svět kolem sebe i na 
sebe, poslouchej a vnímej, co se děje 
v jiných i v tobě“. Opravdu pěkný název 
si děti vymyslely a my jim chceme po-
máhat, aby se jeho obsah naplnil. Koho 
pochválit? Hudební skupinu - Josefa  
a Nikolase Giňovi, Silvii Gáborovou, 
Denisu Mikovou, Žanetu Čurejovou  
a Tomáše Vaculíka.
Taneční skupinu: Milana Mika, Jiřího 
Vrbíka, Nikolase Giňu, Daniela Šiváka 
a Denisu Mikovou. 
Také děkujeme paní Anetě Hodulákové 
z Demokratické aliance Romů za po-
zvání a vytvoření příjemné atmosféry 
festivalu.                 Blanka Kaštilová,                               

koordinátorka akce

pokračujeme v úspěšné 
tradici

Každoročně na podzim probíhá Mi-
strovství Severní Moravy a Slezska 
ve stolním tenise žáků speciálních 

škol. Naši chlapci a děvčata se na 
tyto přebory  připravují celý rok   
v kroužku stolního tenisu. Letošní 
Mistrovství Severní Moravy a Slez-
ska se konalo začátkem listopadu 
ve Šternberku. Za naši školu jeli 
bojovat čtyři žáci. Za dívky Niko-

la Krištofová  
a Brenda Žigo-
vá, za chlapce 
Michal Hlavin-
ka a Josef Zel-
nitius. Všich-
ni čtyři podali 
dobré výkony, 
protože měli 
před sebou 
velkou moti-
vaci - postup 
na Mistrovství 
republiky. Ten 
si vybojoval 

Michal Hlavinka za 3. místo v kate-
gorii chlapců a Nikola Krištofová za  
1. místo současně s Brendou Žigo-
vou za 3. místo v kategorii dívek. 
Mistrovství republiky ve stolním te-
nise žáků speciálních škol proběhlo 
ve dnech 25. až 26. listopadu 2009  
v Hradci Králové. Účastnil se ho 
nakonec jen Michal Hlavinka,  obě 
dívky ze zdravotních důvodů ne-
jely. Michal reprezentoval velmi 
dobře. Získal stříbrnou medaili za 
druhé místo v mužských čtyřhrách, 
v kategorii jednotlivců obsadil v sil-
né konkurenci 5. místo. Blahopřeje-
me všem k dosaženým výsledkům  
a věříme, že budou pokračovat  
v dobrých výkonech i v roce příš-
tím.

Alena Dufková,
 trenérka
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Gymnázium Kojetín
Studenti Gymnázia 
Kojetín soutěžili 
v přírodovědném 
klokanovi
Již tradičně se studenti Gymnázia 
Kojetín účastnili soutěže Přírodo-
vědný klokan, aby porovnali a zú-
ročili své těžce nabyté vědomosti.
Soutěž byla rozdělena do dvou 
kategorií: Kadet - jež se zúčastni-
li žáci  tercie a  kvarty osmiletého 
gymnázia a Junior - soutěžící z 1. 

a 2. ročníku čtyřletého gymnázia, 
z kvinty a sexty osmiletého gym-
názia.
Z Gymnázia Kojetín se do katego-
rie Kadet přihlásilo celkem 22 stu-
dentů z kvarty a tercie, v kategorii 
Junior soutěžilo celkem 36 studen-
tů z kvinty, sexty, 1. a 2. ročníku. 
V kategorii Kadet obsadili první tři 
místa tito naši výborní studenti: 
Lukáš Knob, Kristýna Sigmundová 
a  Martin Horák, všichni z kvarty. 
V kategorii Junior se na prvních 
třech místech umístili studenti  Petr 

Šikovné pařátky aneb 
tvořili jsme s kamínky 
Drátkování - obléknout do drátěné 
košile můžeme vskutku cokoliv: 

hrnky, vázy, lahve, svíčky i veli-
konoční vajíčka. My jsme na to šli 
od lesa (nebo spíše od potoka)  
a vybrali si kamínky. Díky školnímu 
projektu „už dost, promluvme si!“ 
jsme měli možnost vyzkoušet si ně-
kolik netradičních výtvarných tech-
nik, mezi které patří decoupage - 
ubrousková technika, krakelování  
a také velmi populární drátkování.
Jde o způsoby tvoření, pomocí kte-
rých žáci dokázali s minimálními 
prostředky vykouzlit nádherné věci. 
Zcela mne překvapilo, jak jednodu-
še a s lehkostí vyrobili nejrůznější 

dekorace, šperky a spoustu drob-
ností pro radost, přestože u tako-
véto činnosti je zapotřebí hodně 
trpělivosti.
Děti většinou svůj výrobek věnova-
ly maminkám nebo známým, neboť 
takový dárek jistě potěší a lidé si  
ho více váží - je totiž znát, že do něj 
člověk, který jej zhotovil, vložil svou 
trpělivost, úsilí, čas i lásku. 
Vždyť každé tvoření přináší vzruše-
ní, radost, uspokojení i relaxaci.

Miriam Chylíková, 
třídní učitelka 5. třídy

výlet do Kroměříže
Jednou z prvních akcí, které jsme  
v letošním školním roce pro děti při-
pravili v rámci poznávání našeho re-
gionu, byl výlet do města Kroměříže. 
Nejprve jsme prošli podzámeckou 
zahradou, kde podzim začal zbarvo-
vat listy stromů a příjemnou chvilku 
jsme strávili v Zookoutku. Poté nás 
čekala prohlídka arcibiskupského 

zámku. Průvodkyně dětem přiblíži-
la jeho historii a význam pro region,  
v románském sále zahrála student-
ka konzervatoře několik skladeb na 
housle, za což jí děti odměnily po-
tleskem a prohlídku jsme ukončili  
v zámecké knihovně, která se dětem 
líbila nejvíce. Samozřejmě jsme pro-
šli i ulicemi města a sledovali archi-
tekturu některých budov. Domů jsme 
se vrátili unaveni, ale spokojeni.

Základní škola Sladovní Kojetín

Hadraba, Tomáš Cäsar ze sexty  
a Dagmar Nosálová  ze 2. roční-
ku. Svými výbornými výsledky si 
studentky a studenti zajistili postup 
do krajského kola Přírodovědného 
klokana, konaného dne 11. listopa-
du 2009 v Olomouckém kraji. Vel-
mi úspěšným se stal  v kategorii 
Kadet Lukáš Knob z kvarty, který 
obsadil 2. místo z celkem 2442 
soutěžících.
K úžasnému výsledku blahopřejeme 
a přejeme hodně elánu a sil do dal-
ších soutěží.                        GKJ

Gymnázium Kojetín, Svatopluka Čecha 683 srdečně zve na 

den otevřených dveří
ve ČtvRteK 14. ledna 2010 od 15 do 18 hodIn

Během obou dnů otevřených dveří si můžete: 
- prohlédnout školu, pohovořit s vedením školy a s vyučujícími, 

vyzkoušet si testy přijímacího řízení z obecných studijních předpokladů, 
zhlédnout připravený program.

Bližší informace: tel. 581 705 333, www.gkj.cz

přijďte nás navštívit!
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Gymnázium Kojetín
charitativní akce 
gymnázia

V prvních prosincových dnech se 
mohli obyvatelé a návštěvníci Ko-
jetína setkat v ulicích města s žáky 
gymnázia, kteří jim v rámci pravidel-
ných charitativních akcí nabízeli nej-
prve červené stužky, o pár dnů poz-
ději pak magnetky se zvířátky, bločky  
a srdíčka.
Červené stužky jsou symbolem 

solidarity s lidmi HIV pozitivními  
a zároveň symbolem prevence v boji 
proti AIDS. Ačkoliv se v případě čer-
vených stužek prodávající často se-
tkávají s odmítnutím a poukazem na 
to, že za nemoc si mohou postižení 
sami, že je to daň za promiskuitu 
či drogovou závislost, o občanech 
Kojetína  můžeme s potěšením říci, 
že podpořili i tuto veřejnou sbírku  
a přispěli České společnosti AIDS 
pomoc, o. s. celkovou částkou 6.029 
Kč. Všem, prodávajícím i přispěva-
telům, moc děkujeme.
Tzv. „Srdíčkové dny“ organizuje Ob-
čanské sdružení Život dětem. Vý-
těžek této akce tentokrát směřoval  
na nákup přístrojové a zdravotnické 
technologie do dětských oddělení 
nemocnic v celé České republice, na 
rekonstrukci budov a celkové zlep-
šení prostředí těchto nemocnic, část 
získaných prostředků se vrátí zpět 
do škol, neboť je určena na pod-

poru vzdělávání. Tady se vybraná 
částka vyšplhala až na 14.625 Kč, 
i když počasí sbírce vůbec nepřálo  
a mnozí prodávající si ze srdíčkové-
ho dne odnesli vedle dobrého pocitu 
i pořádnou rýmu. Naše poděkování 
opět patří všem, kteří se na akci po-
díleli - prodávajícím i kupujícím. 
Jsme rádi, že ačkoliv je Kojetín re-
lativně malé město, jeho obyvatelé 
mají velké srdce. 

-em-

městský dům dětí a mládeže Kojetín
orientální tance 
v doloplazech
V pátek 11. prosince 2009  se 
představil ZK Orientální tance 
v nedalekých Doloplazech na 
místní akci s názvem „Mikulášská 
diskotéka“. 
Děvčata zatancovala na dvě pís-
ničky - „Indie“, což je klasická in-
dická  píseň a „La Colitu“, to je 
klasická italská a španělská dis-
kotéková pecka. 
Mladé tanečnice měly velký 
úspěch, a proto pod vedením 
místního pana starosty přidaly 

orient show
V pátek 20. listopadu 2009 jsme 
navštívili se ZK Orientální tance vy-
stoupení profesionálních i neprofesi-
onálních tanečnic v Kulturním domě 
v Kroměříži. Holky se inspirovaly, jak 
tancovat, jaké melodie a jaké kostý-
my je možné použít i pro jejich vy-
stoupení. 
Doporučujeme všem, kteří se rádi 
dívají na pohádky o tajemných prin-
ceznách oděných v krásných ba-
revných kostýmech a kteří si rádi 
poslechnou  podmanivou orientální 
hudbu.                     Petra Otáhalová    

ještě jednu skladbu i s výukou 
tance pro všechny zúčastněné.

Petra Otáhalová

Ze dvora Králové 
do hodslavic za 
Františkem palackým
Pravidelní čtenáři KZ si možná pa-
matují naše články o účasti v okres-
ním, krajském a posléze i celostát-
ním kole SOČ - po dvou prvenstvích 
jsme se v celorepublikovém  finále 
ve Dvoře Králové nad Labem umístili 
mezi šestnácti soutěžícími na pěk-
ném šestém místě. 
Jelikož jsme ale chtěli štěstěnu po-
škádlit ještě jednou, přihlásili jsme 
naši práci „Regulace vodních toků 
u uhřičic - historie a současnost si-

fonu“ do soutěže Čtenice, která se 
konala 19. listopadu 2009 v rodišti 
Františka Palackého ve slezských 
Hodslavicích. Posíleni zkušenostmi 
z celostátního kola SOČky jsme se 
vydali na cestu do krásného podhů-
ří Beskyd s touhou po co nejlepším 
umístění. V Hodslavicích bylo pre-
zentováno jedenáct prací z oboru 
historie - náš text přišel na řadu jako 
předposlední.  A pak nezbývalo než 
čekat, jak rozhodne porota. Pětačty-
řicetiminutové napětí stálo za to - ví-
tězství bylo naše!!! Z rukou předsedy 
poroty jsme obdrželi  pamětní list, 
knihy, finanční odměnu a upomínko-
vé předměty na Hodslavice.

Závěrem bychom rádi zmínili, že na 
našem vítězství měla lví podíl i Eva 
Mlčochová. Proto nám dovolte jí tou-
to cestou poděkovat.

Jan Palička, Tomáš Šestořád
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Pionýrská skupina Kojetín

LEDOVÁ   PRAHA  2010 
29. - 31. LEDnA  2010

Pro děti, které se v období pololetních prázdnin
chtějí pobavit a také rozšířit své vědomosti

o kulturních památkách, je tady Ledová Praha. 
Na tuto akci Vás zve Pionýrská skupina Kojetín.

Akce je určena dětem od 10 do 16 let.

o tomto víkendu budou pro děti zdarma
nebo za symbolické vstupné zpřístupněny

pražské památky a muzea,

Ubytování na ZŠ v praze
- vzít s sebou karimatku a spací pytel.

děti budou mít na tento víkend
zlevněnou jízdenku na mhd za 60 Kč.

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

odjezd je v pátek ráno 29. ledna
z železniční stanice Kojetín.

příjezd v neděli 31. ledna (večer) do Kojetína.
vzít s sebou: Spací pytel, karimatku, hrnek nejlépe 
plecháček, plavky, teplé oblečení, malý batůžek,

hygienické potřeby, pevnou a teplou obuv, přezůvky, 
svačinu na pátek, kapesné cca 200 - 300 Kč.

cena za víkend: 1100 Kč
Informace: marek Štětkář tel. 777 709 432

nebo na www.ledovapraha.cz 
přihlášky:

Videopůjčovna HANAČKA, Masarykovo nám. 34 Kojetín
nebo Marek Štětkář, Olomoucká 353, 752 01 Kojetín.

akce je pořádána za podpory
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

aKce na leden

14. - 17. ledna 2010
„tajemStví KUnČIcKé hoRy“

víkend na horách v Kunčicích pod Kralickým Sněžníkem 
pro děti, mládež a rodiče s dětmi

16. - 17. ledna 2010
„KURZ ZdRavotníKa Zotavovacích aKcí“

(ve spolupráci s ČČK Přerov) 
výstupem bude osvědčení s platností 5 let

18. ledna 2010
„tURnaj v bowlInGU pRo dětI od 4. třídy“

 zájemci hlaste se na MěDDM Kojetín 
do 11. ledna 2010, startovné činí 20 Kč

27. ledna 2010 
„tvořIvá dílna“ 

výroba panáčků „Kofoláčků“
16.30 - 18.00 hodin, MěDDM Ztracená ulice, cena 20 Kč

jaRní pRáZdnIny 
8. - 12. března 2010 

Zimní příměstský tábor 
eskymácká výprava  

pro děti od 1. třídy

8. - 12. března  2010 
Zimní tábor na tesáku 

pro děti od 4. třídy

7. - 13. března 2010
Zimní tábor pod Kralickým

Sněžníkem pro rodiče s dětmi

přIpRavUjeme
19. - 21. února 2010

 lyžování v Krkonoších 

únor 2010 
valentýnský ples

městský dům dětí a mládeže Kojetín
účastníci lt nejdek 
navštívili prahu

Víkend 28. a 29. listopadu 2009 pat-
řil všem účastníkům z letního tábora  
v Nejdku.
Do Prahy jsme dojeli v sobotu, uby-
tovali se a vyrazili po památkách. 
Prošli jsme Pražský hrad a přes 
Karlův most na Staroměstské ná-
městí, kde bylo slavnostní rozsví-
cení vánočního stromu.
Nedělní dopoledne bylo věnová-
no prohlídce Václavského náměstí 
spojené s nákupy.

Po obědě jsme se sbalili a odjeli do 
Roztok u Prahy do Středočeského 
muzea, kde byla výstava kostýmů 
ze všech českých pohádek. Měli 
jsme možnost vidět na vlastní oči, 
v jakých šatech utíkala Popelka 
z plesu, v čem vařil kuchtík v Prin-
cezně se zlatou hvězdou na čele 
nebo jak maličká byla Leontýnka 
v pohádce Ať žijí duchové. 
Výlet se vydařil, všichni jsme byli 
spokojeni, viděli hodně nových věcí 
a odvezli si spoustu zážitků.

Jana Hrušáková,
 Hana Buchtová

vánoční čarování
Další středy jsme věnovali výro-
bě vánočních dárků.
Dne 25. listopadu jsme zhotovi-
li adventní kalendáře a vánoční 
prostírání, 2. prosince jsme vy-
robili vánoční přání a stínítko na 
svíčku a 9. prosince  jsme glazo-
vali už vypálené keramické svíc-
ny.
Tak přejeme, ať se vyrobené dá-
rečky všem obdarovaným líbí.

Petra Otáhalová 
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Kulturní akce v lednu 2010

MYSLIVECKÝ PLES
sobota 16. ledna 2010 - 20 hodin

PLES GYMnÁZIA KOJETÍn
pátek 22. ledna 2010 - 20 hodin

DRAČÍ PLES
sobota 30. ledna 2010 - 20 hodin

PLES GYMnÁZIA KOJETÍn
pátek 5. února 2010 - 20 hodin

TRADIČnÍ HAnÁCKÉ BÁL
sobota 13. února 2010 - 20 hodin

COUnTRY BÁL
„Mexiko, Mexiko sombrero 

grande tequilla“ 
sobota 27. února 2010 - 20 hodin

DĚTSKÝ KARnEVAL
Z POHÁDKY DO POHÁDKY

neděle 28. února 2010  - 14 hodin

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

TRADICE OCHOTnICKÉHO
DIVADLA V KOJETÍnĚ

Výstava bude přemístěna do prostor expozice muzea
a bude veřejnosti zpřístupněna po celý rok 2010. 

Expozice muzea Vzdělávacího a informačního centra 
Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín

Hudební pořad pro žáky základních škol

ABRAKA MUZIKA
úterý 5. ledna 2010 - 8.00 a 10.15 hodin 

Sokolovna Kojetín

Kolektivní výstava fotografií

SDRUŽEnÍ nEZÁVISLÝCH
AMATÉRSKÝCH fOTOGRAfů

SnAfO
Vernisáž výstavy se uskuteční

v pátek 15. ledna 2010 v 17.00 hodin
Výstava bude otevřena

od 18. ledna do 26. února 2010
Galerie VIC (Vzdělávací a informační centrum)

Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Otevírací doba: po - pá  9 - 11 a 12 - 17 hodin
so, ne po telefonické dohodě (774 001 403)

plesová sezóna v roce 2010

místo konání: Sokolovna Kojetín

Z kulturních akcí
hanácká scéna slavila

Dne 4. prosince oslavil divadelní sou-
bor hanácká scéna měKS Kojetín 
své 60. výročí vzniku. Na jeho po-
čest byly uspořádány dvě význam-
né akce -  v pátek od 17 hodin byla 
v galerii VIC slavnostně otevřena 
výstava, která seznamuje návštěvní-
ky se vznikem ochotnického divadla 
v Kojetíně a historií souboru od roku 
1949 po současnost. K vidění jsou 
fotografie, kostýmy, rekvizity, kulisy 
a scénáře. Kulturní program hudeb-
ně obohatil Lubor Horák, absolvent 
kroměřížské konzervatoře. S historií 
ochotnického divadla přítomné sezná-
mil František řezáč, dlouholetý člen 
souboru, který je i autorem brožury  
s názvem "Tradice ochotnického di-
vadla v Kojetíně". Brožuru mohou ná-
vštěvníci získat zdarma na výstavě. 

K významnému výročí si Hanácká scé-
na zasloužila slova blahopřání, uznání 
i povzbuzení do další činnosti od hlav-
ních představitelů města Kojetín. Ha-
nácká scéna vždy vzorně město Ko-
jetín reprezentovala a našemu městu 
vtiskla ten krásný přívlastek „Divadelní 
Kojetín“. Takto za Město Kojetín učinil 
místostarosta Jiří Šírek, který popřál k 
šedesátinám Hanácké scény a všem 
jejím členům především pevné zdraví, 
neutuchající elán, mnoho překrásných 
rolí, ať hereckých, tak i životních, do dal-
ších let mnoho nápaditých her a spousty 
spokojených diváků. Hana Svačinová 
poblahopřála a poděkovala dlouhole-
tým členkám, pamětnicím a legendám 
divadelního souboru Hanácká scéna 
- Boženě Novotné, Marii Oulehlové 
a Evě řezáčové, také členkám sou-
boru - Marii a Lucce Němečkovým, 
které se velkou měrou podílely na re-
alizaci výstavy a především Františku 

řezáčovi, který celou výstavu připravil, 
vybral, roztřídil a chronologicky zařa-
dil veškeré fotografie, plakáty, letáky 
a vše, co se kojetínského divadla  
a Hanácké scény týče.
Kytičkou květů jsme si také vzpomněli 
na zesnulé členy souboru, kterou šes-
tičlenná delegace položila se jmenným 
seznamem na místním hřbitově.
Z oficiální a vzpomínkové části se 
plynule přešlo k zábavě a divadlu  sa-
motnému - od 20. hodiny se v místní 
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Z kulturních akcí

Slavili jsme s mikulášem
MěKS Kojetín letos poprvé zajišťova-
lo návštěvy oblíbené trojice - miku-
láše, anděla i Čerta přímo domů 
k dětem.
V sobotu 5. prosince trojice navští-
vila na 30 rodin a obdarovala na 60 
dětí. Děti zpívaly písničky, přednášely 
básničky a říkadla, slibovaly, že bu-
dou hodné, budou poslouchat rodiče 
a školáci, že se budou ve škole pilně 
učit. Do pekla si tedy čert neodnesl 
žádné neposlušné dítko a všechny 
hodné děti zůstaly doma u maminky 
a tatínka.
V neděli 6. prosince 2009 se na svátek 
Mikuláše konala v kojetínské Sokolov-
ně víkendová pohádka. Členové Diva-
dla Genus Brno zahráli dětem známou 
českou pohádku na motivy Boženy 

Němcové s názvem Čert a Káča.
Na závěr pohádky všem dětem na-

dělil mikulášskou nadílku samotný 
Mikuláš, Anděl, ale i Čert.

cantas rozdával radost
Koncertními vystoupeními zpříjem-
ňoval adventní čas pěvecký soubor 
Cantas MěKS Kojetín v Kojetíně 
i v Kroměříži.
V pondělí 7. prosince vystoupily členky 
souboru v rámci mikulášské besídky 
pro seniory centra sociálních služeb 
v sále hotelu pivovar.
V pátek 11. prosince zazpívaly v samo-
statném programu opuštěným dětem 
z  kroměřížského Klokánka a obyva-
telům domu barborka v Kroměříži.
V pěveckém pásmu zazněly koledy 
a písničky s vánoční tematikou, které 
připomínaly přicházející kouzlo Vánoc 
a hlavně potěšily srdce mnoha lidí.

sokolovně uskutečnil a druhá akce  
k tomuto výročí, a sice divadelní ples, 
který místní ochotníci zpestřili ukázka-
mi ze tří her - „Hold, někdo to rád hot“, 
„Dlouhý, Široký a Krátkozraký“ a „Tenor 
na roztrhání“, k tanci a poslechu hrála 
kojetínská kapela Z.O.N.A. a o půl-
noční překvapení se postarala country 
skupina Lucky While, která předvedla 
divoký kankán.

Ten, kdo s námi oslavil kulaté naro-
zeniny kojetínské Hanácké scény, 
určitě nelitoval - program byl bohatý 
a všichni zúčastnění zářili spokojenos-
tí a nadšením. uvidíme, zda se z této 
akce vyklube předplesová tradice.
Poděkování patří všem, kteří se za-
sloužili o hladký průběh oslav - členům 
divadelního souboru Hanácká scéna  
i pracovníkům MěKS Kojetín.
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Závěrečná kolona
tanečních
Vyvrcholením tanečního kurzu pro mlá-
dež je tradiční prodloužená se závě-
rečnou kolonou. V sobotu 12. prosince 

2009 ji studenti slavnostně zatančili na 
úvod plesu, pokračovali „valsem“ a po-
stupně rodičům i přátelům ukázali, co 
je všechno za dvanáct tanečních lekcí 
naučil mistr Pavel Nečesaný z Přero-
va. K tanci a poslechu hrála výtečně 

přerovská dvojice Karel Caha a Olga 
Nováková. Přestávky všem zúčastně-
ným zpestřili studenti přerovské taneč-
ní školy ukázkami latinskoamerických  
i standardních tanců.

více na www.kojetin.cz/meks

Z kulturních akcí

vánoční koncert
ZUŠ Kojetín
Jak je již tradicí, i tentokrát jsme 
se sešli v adventním čase 10. pro-
since 2009 na vánočním koncertě 
Základní umělecké školy. Letos 
našimi hosty byl soubor Entuzi-
asté z Přerova, kteří se představili 
v druhé části večera. V první části 
hráli učitelé a žáci ZuŠ. Tito měli 
pestrý program sestavený z růz-
ných žánrů, a proto si mohl kaž-
dý posluchač  přijít na své. Slyše-
li jsme duo flétna, kytara, kvartet 
zobcových fléten, tenor, sólový 

vycestujte s námi za kulturou

zpěv a klavír. Bohužel pro nemoc 
houslistky jsme nemohli slyšet  
i tento nástroj. Entuziasté - sou-
bor složený z 15ti členů zpěváků 
i instrumentalistů (klávesy, bicí, 
basová kytara, flétny a banjo) hráli 
vlastní tvorbu ve stylu spirituál. 
Přestože tento soubor hrál déle než 
jsme předpokládali, téměř všichni 
posluchači vydrželi až do konce  
a všechny interprety odměnili vel-
kým potleskem. To je důkazem 
toho, že se vánoční koncert líbil  
a těšíme se opět za rok na společ-
né setkání umělců a publika.

Miluše Venclíková

Základní umělecká škola Kojetín

9. ledna 2010
Alexandrovci (Brno)

novoroční koncert
cena: 1.090 Kč

9. ledna, 6. a 20. února 2010
Velká Rača - Oščadnica

lyžování na Slovensku
cena: 340 Kč

16. ledna 2010
Autosalon (Vídeň)

cena: 860 Kč

16. ledna a 27. února 2010
Mosonmagyarovár

termální lázně
cena: 630 Kč

23. ledna 2010
Koncert Císařského
orchestru (Vídeň)

cena: 1.595 Kč

30. ledna a 13. března 2010
Velký Meder

termální lázně
cena: 590 Kč

4. února 2010
Lord of The Dance

(Ostrava)
cena: 1.150 Kč

11. února 2010
ABBA the show (Brno)

cena: 1.450 Kč

12. - 14. února 2010
Karneval

v Benátkách
cena: 1.990 Kč

13. února a 27. března 2010
Györ

termální lázně
cena: 670 Kč

13. února a 6. března 2010
Angelika - muzikál

cena: 1.150 Kč

27. února a 27. března 2010
Baron Prášil

muzikál
cena: 1.195 Kč

Město Kojetín a MěKS Kojetín
 vyhlašují

18. ROČnÍK PŘEHLÍDKY 
AMATÉRSKÝCH

DIVADELnÍCH SOUBORů
 DIVADELnÍ KOJETÍn 2010

který se bude konat
v sále Sokolovny Kojetín

ve dnech 16. - 21. března 2010
a je postupovou přehlídkou

s výběrem na IV. Divadelní Děčín
propozice přehlídky na
www.kojetin.cz/meks

uzávěrka přihlášek do soutěžní 
části je do 31. ledna 2010

těŠíme Se na SetKání
S vaŠím SoUboRem U náS 
v dIvadelním Kojetíně!
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centrum sociálních služeb
den díkuvzdání
Dne 26. listopadu 2009 se v Americe 
slaví svátek, který se nazývá „Den 

mikulášská besídka
V pondělí 7. prosince 2009 se 
v sále Hotelu Pivovar konala „Mi-
kulášská besídka“, kterou si pro 
obyvatele DPS, členy Klubu dů-
chodců, zdravotně postižené ob-
čany a seniory z řad veřejnosti 
připravili zaměstnanci Centra so-
ciálních služeb Kojetín. Akce za-
čala ve 14.00 hodin vystoupením 
pěveckého souboru a dechové 
kapely ze Základní umělecké ško-
ly Kojetín pod vedením zkušených 
pedagogů. Po tomto vystoupení zá-

bavu rozproudily děti ze zájmového 
tanečního kroužku při Městském 
domě dětí a mládeže Kojetín. Tato 
taneční skupina se jmenuje  Gate  
a vede ji Olga Fidrová. Poté přišla 
na řadu pravá mikulášská nadílka. 
Mikuláš, Čert i Anděl nadělili všem 
přítomným drobné dárky. K pose-
zení hrála již tradičně hudba pana 
Přikryla, která mnohé návštěvní-
ky roztančila. Zazpívat přišel také 
pěvecký soubor Cantas MěKS Ko-
jetín, který vede Zuzana Zifčáko-
vá. Zábava trvala až do pozdního 
odpoledne. Akce se zúčastnilo 64 

díkůvzdání“. I když se tento svátek 
v České republice neslaví, rozhodli 
jsme se, že obyvatelům DPS ten-
to svátek přiblížíme. Ve středu 25. 
listopadu 2009 jsme do Víceúčelo-
vé klubovny na DPS Dr. E. Beneše 
pozvali manžele Davisovy, kteří si 
připravili prezentaci obrázků a písní  
o „Dnu díkůvzdání“ a povyprávěli, proč 
se tento svátek slaví, jaké jsou tradi-
ce a co v uSA lidé v tento den dělají  
a jedí. Manželé Davisovi si při-
pravili i jednoduché soutěže  
a dobrovolníci si mohli vlastno-
ručně vyrobit papírového kro-

cana. Stejná akce se v pondě-
lí 30. listopadu konala i na DPS  
J. Peštuky. Obou akcí se zúčastnilo 
22 seniorů.             Lenka Slováková

osob převážně z řad seniorů, po-
zvaní hosté z vedení Města Kojetín  
a pracovnice Centra sociálních slu-
žeb Kojetín.           Lenka Slováková

„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám!“

tříkrálová sbírka 2010
V Kojetíně a okolních vesnicích vyjdou králové  

do ulic a zazvoní u vašich  dveří

v sobotu 9. ledna 2010
Každý vedoucí skupinky je vybaven průkazkou 

a zapečetěnou pokladničkou.

Otevřete prosím svá srdce a přispějte tak těm, 
kteří se bez vaší pomoci neobejdou.
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Ze života katolické farnosti
Milí čtenáři,
s nadějí a očekáváním vstupujeme 
do nového roku 2010. Co nám přine-
se? Bude pro nás šťastný? Povede 
se nám lépe než v roce uplynulém? 
Nejedna taková otázka se nám jistě 
honí hlavou a rádi bychom na ni znali 
odpověď. Víme však, že to není mož-
né - a je jen dobře, že člověk nemů-
že vidět do budoucnosti. Vždyť jaký 
by to byl život, kdybychom dopředu 
znali nejen výsledky svého úsilí, ale 
i všechny neočekávané události, kte-
ré nás potkají? usilovali by pak lidé 
ještě vůbec o něco?
Jednou z mála jistot našeho života 
tak zůstává nejistota, napjaté očeká-
vání nebo obavy z budoucnosti. Vět-
šina lidí se na nenadálé situace, jež 
je mohou potkat, snaží nějak připra-
vit, někteří se však takovými obava-
mi netrápí a často pak bývají nemile 
překvapeni.
Nečekané události však čas od času 
potkávají každého a ani ten nej-
připravenější si pak neví rady. Na 

mnoho věcí se nakonec ani připravit 
nelze, a tak jsme například svědky 
toho, jak se vždy po několika letech 
vrací ničivé povodně, kterým může-
me jen bezmocně přihlížet. A co ta-
kové nemoci, nehody a zranění, kte-
ré mnohdy poznamenají člověka na 
celý zbytek života?
Ve všech těchto a podobných pří-
padech, kdy se někdo dostane do 
situace, s níž si neví rady, pak musí 
nastoupit pomoc druhých lidí. Jedno 
z předchozích zamyšlení v Kojetín-
ském zpravodaji jsme již věnovali 
otázce solidarity, je to však téma na-
tolik významné, že neškodí si je při-
pomenout. Bez solidarity totiž nemů-
že společnost existovat - a nemáme 
na mysli jen solidaritu institucionální, 
kterou představují například daně, 
ale i solidaritu jednotlivců a sdružení. 
Konečně ani život v rodině si bez to-
hoto principu nelze představit.
Jednou z institucí, které vyvozují 
smysl svého bytí z předpokladu, že 
bez solidarity nelze fungovat jako 
společnost, je Charita. V České re-
publice dnes existuje více než 350 
místních charit a jedna z nich působí 
i v Kojetíně. Provozuje zde několik 
zařízení - její zaměstnanci se starají 
o matky s dětmi v tísni, pečují o seni-
ory, navštěvují nemocné a postižené 
a pomáhají se začleňováním sociál-
ně znevýhodněných osob do společ-
nosti.

Začátek ledna je pro Charitu důle-
žitý, neboť se v tuto dobu koná tzv. 
Tříkrálová sbírka. V Kojetíně se kaž-
dý rok utvoří kolem patnácti skupinek 
koledníků, kteří během sobotního 
dopoledne navštíví všechny domác-
nosti. Stejným způsobem probíhá 
sbírka po celé zemi. Většina výtěžku 
(v Kojetíně a okolí to loni bylo přes 
sto tisíc korun) slouží k financování 
výše zmíněných projektů a k přímé 
pomoci potřebným - právě těm lidem, 
kteří byli zasaženi neočekávanou 
pohromou a sami se z ní nedokážou 
dostat.
Až tedy i u vašich dveří zazvoní  
v sobotu 9. ledna tříkráloví koledníci, 
připomeňte si, jak důležitou roli pro 
fungování společnosti má solidarita. 
Jednak proto, že nikdo neví, zda se 
sám nedostane do situace, kdy bude 
potřebovat pomoc, ale také proto, že 
není možné se plně radovat, když 
poblíž nás jiní lidé trpí.

Jiří Gračka

čtvrtek  7. ledna 2010
 ve  12.00 hodin

pedIKúRa
doneste si ručník, přezůvky a 60 Kč

pátek 8. ledna 2010 
v 9.00 hodin

tRénInK pamětI
hrami bojujeme proti zapomínání

pondělí 11. ledna 2010 
v 9.00 hodin

InteRnetové oKénKo
učíme se psát dopisy  

novým způsobem

charita Kojetín
  

dům Svatého joSeFa - centRUm denních SlUŽeb pRo SenIoRy
Komenského náměstí 49 (bývalý klášter), 752 01 Kojetín

Tel. 581 76 21 60,  mob. 720 126 475, e-mail: stacionar.josef@seznam, www.charita.kojetin.cz

pRoGRam na měSíc leden 2010

úterý 12. ledna 2010 
v 9.00 hodin

ZdRavotní cvIČení 
pRo SenIoRy

protahujeme svaly 
pomocí gumového lana,
 různými formami cvičení

středa 13. ledna 2010
 v 9.00 hodin

peČeme vaříme - halUŠKy
naučíme se typickou 
slovenskou kuchyni
přihlaste se předem 

středa 20. ledna 2010 
v 9.00 hodin

vyRábíme Ze Slaného 
těSta

dekorace a ozdoby do bytu, 
drobné dárečky

středa 27. ledna 2010 
 v 9.00 hodin

vyRábíme Ze Slaného 
těSta

barvíme a zdobíme 
již vyrobené předměty 

ze slaného těsta
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církev Československá husitská

náboženská obec cČSh Kojetín a tovačov

3. 1. 2010 (neděle)
novoroční bohoslužby ve Skalce

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

3. 1. 2010 (neděle)
novoroční bohoslužby

od 10.00 hodin v Husově sboru

4. 1., 11. 1., 18. 1.  a 25. 1. 2010  (pondělí)
duchovní výchova

od 13.30 hodin v ZŠ Svat. Čecha (8.A)

5. 1., 12. 1., 19. 1. a 26. 1. 2010  (úterý)
duchovní výchova

od 12.40 a od 13.30 hodin v ZŠ Sladovní ul. (5. a 8. tř.)

6. 1., 13. 1., 20. 1. a 27. 1. 2010 (středa)
modlitby a zpěvy z taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

7. 1. , 14. 1., 21. 1. a 28. 1. 2010  (čtvrtek)
biblická hodina v Kojetíně

od 16.00 hodin na faře

10. 1. 2010  (neděle)
Slavnostní bohoslužby k 90. výročí založení cČSh

od 10.00 hodin v Husově sboru

11. 1. 2010  (pondělí)
novoroční biblická hodina v tovačově

od 15.00 hodin v DS Tovačov (společenská místnost)

17. 1. 2010 (neděle)
bohoslužba v polkovicích

od 8.15 hodin (obřadní síň Obecního úřadu)

17. 1., 24. 1. a 31. 1. 2010  (neděle)
bohoslužby v Kojetíně

od 10.00 hodin v Husově sboru

církev československou husitskou tvoří křesťa-
né, kteří usilují naplnit současné snažení mrav-
ní a poznání vědecké duchem Kristovým, jak se 
nám zachoval v písmu a v podání starokřesťan-
ském, našemu národu pak zachován jest hnu-
tím husitským, českobratrským a dalším úsilím 
reformačním.

Ježíš řekl: „Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě; ať jsou i oni jedno v nás, aby svět uvěřil, 
že jsi mě poslal.“   Jan 17,21

pRoGRam SetKání v lednU 2010

„Nemožné u lidí je u Boha možné.“  

Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho dalšího najdete na našich 
webových stránkách: http://ccshkojetin.wz.cz/

 Lukáš 18,27

  jaKé InFoRmace vám
RádI Sdělíme na vIc Kojetín:

- dopravní (vlakové i autobusové spojení),
- aktuální adresy úřadů a firem,

- kulturní a společenské akce ve městě a okolí,
- programy kin, divadel, koncertů, festivalů,

- ubytování, stravování, kulturní a sportovní vyžití,
- informace o historii a památkách města.

jaKé SlUŽby vám nabíZíme
na vIc Kojetín:

- propagační materiály města, mapy,
- prodej suvenýrů, keramiky, pohlednic, bižuterie...

- prodej turistických průvodců, turistické známky Kojetín
- předprodej vstupenek na kulturní akce v Kojetíně,

- prodej měsíčníku Kojetínský zpravodaj,
- kopírování, skenování a faxování pro veřejnost

- zajišťujeme výlep plakátů v Kojetíně.

- GaleRIe - mUZeUm -
- InFoRmace -
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tj Slavoj Kojetín - konečné tabulky po podzimu 2009

muži 1. a sk. b
Poř. Družstvo V R P  :      Body B.pravdy
1. Lipník 9 2 2 34 : 8 29  (11)
2. Náměšť 8 2 2 36 : 20 26  (8)
3. Kojetín 7 3 3 34 : 17 24  (3)
4. Opatovice 7 2 4 32 : 21 23  (2)
5. Brodek 6 4 3 30 : 28 22  (4)
6. Jesenec 4 7 2 23 : 19 19  (1)
7. Slatinice 5 3 5 14 : 24 18  (0)
8. Troubky 5 2 6 24 : 27 17  (-4)
9. Plumlov 4 4 5 26 : 30 16  (-5)
10. Dub 5 1 7 23 : 27 16  (-5)
11. Čechovice 4 3 6 14 : 17 15  (-6)
12. Klenovice 3 2 8 21 : 43 11  (-7)
13. Kožušany 3 1 9 18 : 37 10  (-11)
14. Mostkovice 1 4 8 11 : 22 7  (-11)

muži oS sk. a
Poř. Družstvo V R P  :     Body B. pravdy
1. Kojetín b 10 1 2 40 : 8 31  (13)
2. Čekyně 10 0 3 38 : 11 30  (9)
3. Bochoř 9 2 2 40 : 15 29  (11)
4. Lověšice 8 5 0 37 : 20 29  (11)
5. Troubky B 7 3 3 33 : 19 24  (6)
6. Brodek B 7 2 4 35 : 23 23  (5)
7. Lobodice 4 5 4 24 : 23 17  (-4)
8. TJ Vitčice 5 2 6 41 : 52 17  (-1)
9. Vlkoš 4 1 8 16 : 34 13  (-11)
10. uhřičice 2 5 6 18 : 38 11  (-10)
11. říkovice 2 3 8 23 : 30 9  (-12)
12. Polkovice 2 2 9 20 : 46 8  (-13)
13. Zářičí B 1 4 8 19 : 35 7  (-11)
14. Křenovice 2 1 10 18 : 48 7  (-11)

St. žáci op
Poř. Družstvo V R P  :      Body  B.pravdy
1. Hustopeče 8 0 1 63 : 8 24  (9)
2. Domaželice 7 0 2 47 : 17 21  (6)
3. Kojetín 6 1 2 32 : 15 19  (4)
4. Ústí 5 2 2 37 : 24 17  (5)
5. Soběchleby 5 1 3 24 : 17 16  (4)
6. H. Moštěnice 4 0 5 22 : 12 12  (-3)
7. Bělotín 4 0 5 15 : 31 12  (0)
8. Pavlovice 3 0 6 12 : 29 9  (-3)
9. Újezdec 0 1 8 2 : 46 1  (-11)
10. Troubky 0 1 8 10 : 65 1  (-14)

St. přípravka Kp
Poř. Družstvo V R P  :      Body  B.pravdy
1. Vikt. Přerov B 16 2 0 153 :8 50  (20)
2. Sigma A 15 1 2 147 :18 46  (16)
3. 1. HFK A 15 0 3 106 :10 45  (15)
4. Sigma B 13 1 4 85 : 29 40  (10)
5. Hranice A 12 3 1 98 : 8 39  (15)
6. PS Přerov A 12 3 3 47 : 21 39  (15)
7. Hranice B 12 0 4 73 : 22 36  (12)
8. Opatovice A 10 1 7 75 : 56 31  (7)
9. Vikt. Přerov A 9 1 8 54 : 40 28  (-2)
10. Čechovice A 8 2 6 57 : 20 26  (2)
11. 1. HFK B 7 5 6 68 : 38 26  (-4)
12. Němčice A 8 0 10 58 : 55 24  (0)
13. 1. FC Přerov A 7 0 11 67 : 45 21  (-9)
14. němčice b 6 2 10 53 : 65 20  (-4)
15. 1. FC Přerov B 4 1 13 28 : 59 13  (-17)
16. Čechovice B 4 0 12 40 : 69 12  (-12)
17. Nemilany A 3 1 14 18 : 106 10  (-14)
18. Opatovice B 2 0 16 27 : 99 6  (-18)
19. Nemilany B 1 1 16 8 : 241 4  (-20)
20. PS Přerov B 0 0 18 2 : 258 0  (-24)

ml. přípravka r. 2001 a mladší sk. a 7+1 (turnaje)
Poř. Družstvo  :     Body
1. Vikt. Přerov A 98 : 7 58
2. FC Želátovice 38 : 17 40
3. 1. FC Přerov 34 : 38 31
4. Kojetín 11 : 32 23
5. FK Brodek 13 : 50 11
6. SK Hranice B 9 : 58 9

Stolní tenisté Kojetína v polovině soutěží
Čtenáři Kojetínského zpravodaje jsou již jistě netrpěliví 
a s napětím se ptají: „Kdypak už se dozvíme novinky  
z oddílu stolního tenisu?“ Pokusím se jejich hlad po in-
formacích ukojit.
V ročníku 2009/2010 startují za Kojetín čtyři družstva ve 
třech soutěžích. 
„A“ družstvo v krajské soutěži, „B“ družstvo v regionální 
soutěži I. třídy a „C“ a „D“ družstva v regionální soutěži 
II. třídy. Áčko v sestavě Odehnal, Orság, Prokeš a Zítka 
se zatím pro některé překvapivě dobře drží, po polovině 
soutěží mu mezi dvanácti účastníky patří pátá příčka za  
7 vítězství a 4 porážky a zdá se, že tradiční boj o udržení 
je už minulostí a udržení v první pětici družstev je reálné.
Béčko trpí ztrátou Orsága, jehož schopnosti jsou však 

Tj Slavoj Kojetín je po podzimních částech soutěží, touto 
cestou přinášíme výsledky jednotlivých kategorií.
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Stolní tenisté Kojetína v polovině soutěží
lépe využity ve vyšší soutěži a také indispozicemi Vrtěla 
a Dujavy. Z původních hráčů tak mnohdy nastupují pravi-
delně jen Kilhof a Oldřich Frühbauer. I když sestavu tvoří 
někdy až dva náhradníci, zdá se, že sestupové (ale ani 
postupové) starosti hrozit nebudou. Bilanci má družstvo 
vyrovnanou - 4 výhry, 2 remízy a 4 prohry a patří mu 
sedmá příčka v I. třídě regionu Přerov.
Céčko v sestavě Malý, Pištělák, Jakub Frühbauer, Štrunc 
a Frydrych zaujímá slabší střed tabulky. Zatím se nepo-
vedlo sladit optimálně výkony všech hráčů a tak je bilan-

ce jen 3 výhry, 2 remízy a 6 porážek a v zatím neúplné 
tabulce II. třídy regionu osmá příčka.
Déčko tvořené zkušenými Floriánem, Huťkou, Horákem 
a doplněné začínajícím Nguen Thanh Tungem, se zatím 
plácá u dna tabulky s bilancí pouhých dvou výher a pl-
ných devíti porážek. Všichni doufáme, že na jaře dojde 
ke zlepšení a družstvu se podaří v soutěži udržet. 
Zájemce o další informace o pingpongovém dění v oddí-
lu i ve světě odkazujeme na naši homepage www.pinec-
kojetin.estranky.cz                                       Tomáš  Zítka 

ohlédnutí za kojetínským tenisem v roce 2009
Kojetínští tenisté mají za sebou další úspěšnou sezónu. Te-
nisový oddíl Sokol K.T.S. Kojetín čítal v roce 2009 přes 90 
členů. Turnajů pořádaných oddílem se zúčastnilo více než 
40 mužů a veteránů. 
V oblastních soutěžích družstev reprezentovala náš oddíl 
4 družstva. Největšího úspěchu dosáhli veteráni v sestavě 
R. Gamba, A. Šírek, Z. Dravecký a V. Orság, kteří zvítězili 
v oblastní soutěži veteránů nad 40 let. Družstvo „A“, tvoře-
né hostujícími nekojetínskými hráči, doplněné o R. Gambu 
a  A. Šírka získalo celkově 3. místo v „A“ skupině oblastní 
soutěže. V „B“ skupině pak družstvo Kojetín „B“ skončilo  
7. a udrželo se i pro příští sezónu v této skupině, „C“ druž-
stvo obsadilo v této skupině pěkné 2. místo.
Rozběhla se i tenisová škola pro žáky a mládež, které se 
zúčastňovalo okolo 25 dětí. Naši tenisté nežili jen tenisem, 
zúčastnili se také řady jiných sportovních akcí, za všechny 
jmenujme jen úspěšné vystoupení na festivalu dračích lodí 
v srpnu 2009. 
Kromě tradičních tenisových turnajů se uskutečnily i pod-
nikové turnaje firem z regionu, hodový turnaj čtyřher a od-
díl se podílel i na utkání osobností mezi Olympem Praha 
a místními sportovci.
Všem členům oddílu, kteří si najdou kromě hraní čas také 

na jiné aktivity pro oddíl bych chtěl tímto srdečně poděko-
vat, především Zdeňku Sýkorovi za vzornou údržbu a úklid 
areálu sokolské zahrady, Robertu Gambovi za práci s mlá-
deží a Aloisi Šírkovi za organizaci soutěže družstev. Spon-
zorům pak za materiální i finanční pomoc pro náš oddíl.
V roce 2010 se sejdeme na členské schůzi, která proběhne 
koncem března, plánované zahájení sezóny na kurtech je 
v dubnu a nezbývá mi, než popřát, ať je sezóna 2010 pro 
všechny členy úspěšná a přináší jim hlavně radost ze hry.      

Vladimír Berg, předseda oddílu

aUtoŠKola GaRdavSKý Kojetín
náměstí Republiky 1033 (Sokolovna)

vyučujeme:
1. Kurzy sk. B (osobní)
2. Kurzy sk. T (traktor)  

3. školení řidičů,
4. kondiční výcvik jízd

5. Příprava na zkoušky odborné způsobilosti řízení mot. vozidel 
6. (zkouška po zadržení řidičského průkazu)

7. Kurzy k získání profesního průkazu k řízení vozidel 
sk. C, CE, D, DE.

8. Kurzy na získání profesního průkazu k výuce v autoškole
9. Odborné konzultace ve věci řízení mot. vozidel 
(řešení dopravních přestupků, povinná výměna

řidičských průkazů apod.)

Výuku provádí zkušení lektoři a učitelé
 s dlouholetou praxí.
Výhodné ceny kurzů.

Možnost splátek po dohodě.

Ing. jiří Gardavský
Privát: Kojetín, Kroměřížská 777

   telefon: 724 896 789
    602 760 767
    581 763 320 
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vítání občánků

vzpomínky

V sobotu 12. prosince 2009 byly slavnostně přivítány 
do svazku občanů města Kojetín tyto děti: Blahopřejeme!

Dne 12. ledna 2010 vzpomeneme 
2. smutné výročí úmrtí 

pana josefa hlaváče 
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Zdeňka, 

synové Leoš, Radek a Petr s rodinami.

Dne 25. ledna 2010 vzpomeneme 
10 roků od úmrtí 

pana vladimíra Gamby
S láskou vzpomínají manželka, 

děti Eva a Robert s rodinami a ostatní příbuzní.

Děkujeme všem, kdo budou vzpomínat s námi.

Foto: J. Večeřová

aleš meduna nikola manďáková martin mlčoch tomáš Krybus

daniela chovancováKarolína drbalová daniel Grufík matyas vacula


